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Iv te d Ulyst og modstræbende afbryder jeg for nogle Dage
videnflabelige'Arbeider, som i tængere Tid have sysselsat mig
og til hvilke jeg kun kan vinde sparsomme Timer fva min
Embedsgjerning, for at strive et politist Flyvestrift.
Den'
Gjenstand, hvormed dette først og fornemmelig skal bestjceftige
sig, den holstenske Stcenderforsamlings Betcenkning og Forflag
i Forfatningssagen, havde jeg ikke ventet, skulde bringe mig til
at tage Ordet; jeg ansaae Forflaget for at dømme sig selv og
at vcere dømt; hvad der videre i Anledning deraf skulde for
handles, troede jeg, kunde og maatte overlades Regjeringen.
Da optræder pludselig en M and, der i sex Aar har været
dansk Minister, og fremstiller det holstenske Forflags Antagelse
i det Væsentlige som den rette og eneste Udvei til at komme
ud over de Vausteligheder, der omgive den danfle Regjering
og det danske Monarchi, idet han rigtignok selv tilføjer Udkastet
til en B ro , over hvilken man skal naae ind paa Forslagets
Grund. Det er altsaa Grev Sponnecks Opfatning og An
befaling af de holstenste Stænders Forflag, der foranlediger
mig til at udtale mig om det, og jeg træder derved ikke blot
i Kamp mod det selv, men i Anledning deraf mod Grev
Sponneck, en Kamp, som jeg efter min Ovcrbeviisning ikke
kan undlade at føre i et Omfang og paa en Maade, der ikke
lader nogensomhelst Plads for Overeenskomst og ikke synderlig
for Skaansel. Dette er mig personlig meget ubehageligt lige
overfor en Mand, hvis Collega jeg har været i tre for Landet
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besværlige og farefulde 'A a r, medens der stredes baade paa
Valpladsen og andensteds for Danmarks Ret og 8Ere, og fra
hvem jeg, da dette Forhold hørte op, skiltes uden mindste
Uvenstab. Jeg har baade ellers og i Folkethinget i Februar
1852 paa en Maade, hvis Aabenhed og Ligefremhed behagelig
overrastede Ministrene selv, viist, at jeg ikke nærede fjendtlige
Følelser imod eller vilde berede nogen Vanstelighed for de
Mænd, der, hvad jeg udtalte, maat t e følge en anden Vei,
hvad Ordningen af Monarchists almindelige Fdrhold og An
liggender angik, end den, jeg havde deeltaget i at søge fastholdt.
Der er, medens jeg hos flere af Januarministeriets Medlemmer
regner paa en personlig Agtelse og Velvillie, som jeg sætter
P riis paa, heller ikke imellem Grev Sponneck og mig indtraadt
Noget, der kunde gjøre mig et heftigt offentligt Sammenstød
mindre ufjert.
Jeg har derfor, inden jeg gik til at nedskrive
disse Blade, alvorlig forelagt mig selv baade det Spørgsmaal,
om det var nødvendigt, at der, udenfor hvad der vilde blive
sagt i Dagbladene, toges til Orde imod Grev Sponnecks
Brochure, og om jeg havde nogen særlig Opfordring og For
pligtelse til at gjøre det. Tog jeg blot Hensyn til Brochurens
egen indre Betydning, vilde jeg visselig ikke have følt noget
Kald til at strive imod den. Hvad Grev Sponneck har frem
ført for at anbefale det holstenske Forslag og for at undskylde
dets iøjnefaldende Uforenelighed ligesaavel med de praktiste
Formaals simpleste Krav som med det danske Monarchies
og Folks Ret og Interesser, er saa yderst fattigt og mat, at
det ikke lettelig ved egen Kraft skal forføre endog de svageste
Aander; og at drage en enkelt Mands politiske Misgreb og
Synd frem for Dagen var ikke nødvendigt. Men Forfatterens
S tilling og vore ejendommelige Forhold give Skriftet en anden
Betydning. Ikke blot de holstenske Stænders Ledere og det
Parti, der staaer bag ved dem, — og selv Grev Sponneck har
ikke kunnet skjule for sig eller Andre (S . 19 og andensteds), at
den reneste Slesvigholsteinisme aander og idelig røber sig i Be-

tænkningen, — ville naturligviis paaberaabe sig den Mands
Anbefaling, der i fep Aar var danfl Finantsminister og deraf
de tre Aar Medlem af det Ministerium, der førte Krigen mod
Slesvigholstenerne, som et uforkasteligt Vidnesbyrd om deres
Forsiags Brngbarhed, Rimelighed og Billighed; ikke blot andre
Fremmede, hvis Meninger om vore Anliggender ikke kunne
vcere os ligegyldige, men som det er hvisl vanskeligt at bringe
til alvorlig og selvstcendig at prøve dem, ville paavirkes i lig
nende Retning, — og Grev Sponneck har ikke blot villet tilraade hans danske Landsmcend Maadehold og Føielighed, men
ved samtidig at udgive sin Brochure paa Tydsk taget tilbørligt
Hensyn til begge her nævnte Klasser af Læsere, — men ogsaa
her hjemme vil hans Navn og hans Ord deels imponere,
deels berolige, deels endog behage Adskillige, der enten i
Længslen efter endelig at opnaae Fred og Ro, en fast Orden
og god Forstaaelse imellem alle Dele af Monarchiet — en
meget naturlig og billig Længsel, — gribe ethvert Løfte derom
uden tilbørlig Prøvelse og gjerne modtage Autoritetens Trøst
mod muligviis endda opstaaende Skrupler eller lade beret
tigede eller uberettigede Antipathier.med Hensyn til andre indre
Forhold udøve en ubillig Indflydelse paa deres Omdømme om
Monarchiets Ordning og Landsdelenes Forhold. Grev Spon
neck har nemlig paa en saadan Maade sat Absolutismen i
Forbindelse med det holstenske Forslag om Danmark-SlesvigHolsten-Lauenborg eller Lanenborg-Holsten-Slesvig-Danmark,
at En og Anden vel turde lade sig bedaare af Tanken om at
faae og beholde Absolutismen uden at komme til det bagved
liggende Fiirlings-Uhyre og oversee, at det er en i alle Maader forgiftet Absolutisme, der bydes. Der gives endelig en
Mængde cholerisk-godmodige Mennesker, der i en S trid , naar
der blot skjændes og udsættes en heel Deel paa deres M od
stander, meget let en Tid lang glemme Stridens Hovedgjenstand
og først bagefter mærke, at de ere narrede for den, og paa
flige er Grey Sponnecks Brochure fortræffelig beregnet. Hol-
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ftenerne faae Skjcend, megen Skjænd, men de beholde Byttet.
Skriftet vil da, naar der tages Hensyn til den overordentlige
Vigtighed af vort lidet Lands og. Folks maadeholdne og be
sindige, men klare og faste Sammenhold i, hvad der er det
inderste og hoieste Livsspprgsmaal for det, kunne gjvre Skade
nok, hvis det ikke finder en Prpvelse og Tilbageviisning, der
ikke lader Rum for nogen Misforstaaelse eller for lunken Uklar
hed, og som ogsaa udad kau betegne det, som hvad det er, en
aldeles enkeltstaaende og abnorm Ittrin g , der ligesaameget
savner ethvertsomhelst Tilhold og Medhold i den offentlige
Mening hos Partier og udenfor alle Partier, som det i sig
je b i Behandlingen af Hovedspprgsmaalet savner, jeg vil ikke sige
Gruudighed, men det simpleste B lik for, hvad det kommer an
paa. En Tilbageviisning meb denne Virkning kan nu, frygter
jeg, vor Dagbladspresse ikke tilvejebringe, hvor eenstemmig ben
end vil udtale sig, meb Undtagelse maaskee af et enkelt B la d , i
hvilket stundom Striden meb andre Blade og visse Sympathier
og Autipathier i andre Retninger kunne forskaffe Ittringer om
Monarchien Forfatningsforhold eit forbigaaende Tolerance,
som ogsaa denne Redaction vil vise fra sig, naar de fremtræbe
i deres sande Skikkelse. *)
Det vil ligge nær at gjpre Dag
bladenes M ringer mistænkte som udsprungne af blind Fana
tisme og Partihad eller som afmaalte mere efter en forudsat
eeusidig Folkestemnings Fordring end efter selvstændig Prøvelse;
destoværre have de fleste af Pressens Organer selv efterhaanden
gjort det let at flosse saadan Mistanke Indgang; der vil vel
heller ikke i det, der i denne Anledning fremkommer, fattes
Enkeltheder, der ville kunne tydes saaledes, eller Sammen
blanding af det her foreliggende Spyrgsrnaal meb mangeslags
andre Anker, der ikke hyre herhid; især skulde det ikke undre
mig, om man i sin Iver tillagde Grev Sponnecks Bog en
*) Jeg har under Nedflrivningen af disse Blade meb F lid afholdt mig fra
at læse, hvad der i Dagbladene sagdes om Grev Sponnecks Brochure.
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ftørre Betydning, end den virkelig har, ved at antage, at den
gjør Indtryk og billiges paa Steder, hvor den allermindst bør
finde Indgang, men hvor jeg er overbeviist om, at den heller ikke
finder den. Naar jeg nu ansaae en alvorlig Prøvelse af og
Udtalelse mod Brochuren udenfor Dagbladene og fra en Side,
hvor der mindre kunde vækkes Tvivl om Motiverne, for vigtig
og nødvendig, kunde jeg ikke, medens jeg selv tang, berolige
mig med, at Andre, ister af dem, der have havt nogen Andeel
i vore offentlige Anliggenders Behandling i de sidste 11 Aar,
havde ligesaamegen Opfordring til at tale som jeg; jeg vil
ikke negte, at en Erindring om, hvad jeg gjorde i de første
Dage af Februar 1848 i Anledning af Reseriptet af 28de
Januar s. A., da vel Ingen ventede at høre just mig først
hæve Røsten, mindede mig om ogsaa nu at gjøre min
Pligt. Troede jeg end ikke at kunne sige Noget, som ikke
temmelig let ved Eftertanke vilde falde ogsaa Andre ind, —
thi det sande Forhold ligger, naar man vil see det, yderst nær
for Dinene, — saa mistvivlede jeg dog heller ikke om at kunne
vække og fremkalde denne Eftertanke hos Adstillige, der ikke
vare tilgængelige for enhver Tiltale, eller om at kunne gjøre
det Væsentlige klart og maaskee rette Opmærksomheden hen
paa en eller anden særlig Side; kunde jeg end ikke i andre
Henseender tillægge mit Navn nogen Vægt, haabede jeg dog at
være temmelig sikkret mod en virksom Anklage for national
Eeusidighed, for Fanatisme og Mangel paa Billighed mod
Tydstere eller Holstenere som saadanne, for Afhængighed af
Folkegunst eller for bindende Partihensyn. Jeg har, siden jeg
begyndte at deeltage i politiste Forhandlinger, — og jeg be
gyndte stent og som moden Mand, — medens jeg trofast har
holdt paa mit Folks og mit Fædrelands Ret og ZEre, aldrig,
fordi det laae min Tanke fjernt, ladet mig henrive til nogen kræn
kende W ring om tydsk Charakteer og om tydsk Dannelse, hvilken
sidstes Betydning ogsaa for os jeg stadig har hævdet, eller om
Holstens Befolkning; jeg har afviist borneert Spot og Haan

over Bestræbelser, der, omend os øjeblikkelig ugunstige eller
farlige, fra et tydsk Standpunkt vare naturlige og berettigede,
som Gothaernes Eenhedsplaner; jeg har bestandig ved Bedøm
melsen af Begivenhederne i 1848 og de svigende Aar fra et
moralsk Standpunkt og iscer af de Enkeltes Deeltagelse deri
indflcerpet at tage det størst mulige Hensyn til den Uklarhed i
Forhold og Forestillinger, som Regjeringen i langsommelig Tid
havde ladet sætte sig fast, og til den Enkeltes Afhængighed af
traditionelle og almindelig udbredte Forestillinger og i denne
Henseende at være forsonlig; jeg har i den varmeste Kamps
Tid afviist og modsat mig Onsker og Tanker om Foranstalt
ninger, der gik den tydske Befolknings Ret og den Enkeltes
Frihed for nær; længe efter at jeg var udtraadt af Ministeriet,
har jeg advaret, naar jeg troede, at man i Slesvig i denne
Henseende var pact Bei med at overskride, hvad Ret og For
holdenes ikke af os skabte Nødvendighed absolut paabød; jeg
har altid tilbageviist Udskeielser af Nationalfølelsen, der hov
modig ophøiede vort Folk eller ikke ydede lige berettiget Følelse
billigt Hensyn; jeg har endelig under Ledelsen af Rigsraadets
Forhandlinger, som jeg troer, viist fuldstændig Upartiskhed
imellem de to Nationaliteters Medlemmer og ikke mindst hæv
det de tydske Medlemmers Ret og Frihed, taget og krævet taget
Sømmelighedshensyn til dem. Hvorlidet jeg har søgt Popu
laritet paa min Overbeviisnings Bekostning eller blot ved
Tilbageholden eller formildet Udtryk as den, derom troer jeg,
at min hele offentlige Færd bærer Vidnesbyrd baade før og
fra den T id, da jeg i en vanskelig S tillin g blev i Ministeriet,
saalænge jeg med 2Ere kunde, og, efterat være traadt ud, forsmaaede en M artyrs og Opponents Rolle for at sige Rigs
dagen Sandheden om vor S tillin g , indtil den T id , da jeg,
efter førft at have afviist alt Popularitetsudbytte af min Negtelse af at modtage.den kongelige Udnævnelse til Medlem af
Rigsraadet, siden, overbeviist om Nødvendigheden af et ærligt
Fortøg, overtog tøen for Stillingen t il mange af mine Venner
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og Medborgere lidet misundelsesvcerdige Plads som Præsident
i Rigsraadet, eller til disse sidste Dage, da jeg rolig lod mig
lægge for Had som vor Ungdoms tankeløse Fortydfter. Eiderpolitik (— thi den nævnes adskillige Gange hos Grev Sponneck —)
har jeg fulgt accurat ligesaa længe som Grev Sponneck, ikke
et Dieblik længer, (men den kan blive nødvendig igjen). De
rette Demokrater vide og lade mig ved Leilighed føle, at jeg
er langt borte fra deres Rækker, de politiske Skandinavister
ligesaa. Ligesaalidet har jeg nogensinde hørt til noget andet
afsluttet politisk P a rti; Ulyst til, ja Modbydelighed for Alt,
hvad man derved lader sig henrive til eller dog maa finde sig
i, har hindret mig deri. Heller ikke berøres jeg paa nogen
Maade af den Opgjørelse af Mellemværendet mellem det i
December 1854 astraadte Ministerium og det da indtraadte
og igjennem den nuværende Conseilspræsident og et Par andre
Medlemmer indtil nu fortsatte, som spiller en temmelig udstrakt
Rolle i Grev Sponnecks Brochure; hvilket særligt uheldigt
Element der havde Indflydelse ved det nye Ministeriums Dan
nelse og siden skabte det Besvær, veed jeg vel, og for andre
Svagheder har jeg heller ikke været blind. T il Forfatningen
af 1855 er jeg ikke bunden, jeg vil ikke sige ved Faderkærlig
hed, — thi det veed Enhver, — men ikke ved mindste Familiebaand, og jeg er ingen ubetinget Beundrer af den, skjøndt jeg,
efter de givne Forudsætninger, anfeer den for brugbar og i sig
selv skikket til Befæstelse og Udvikling; der er kun een Side,
fra hvilken jeg stedse har betragtet Angrebene paa den, sorsaavidt P r i n c i p e t angaaer, som rettede mod noget ntvivlsomt
Rigtigt og Godt, Principet om forholdsmæssige Valg.
Jeg
har anseet det for rigtigt at sige saameget om mig selv for at
kunne til det Sagte støtte den Erklæring, at min hele V u r
dering as det holstenske Forfatningsforslag i Forbindelse med
Grev Sponnecks Anbefaling deraf udgaaer fra et conservativt
Heelstatsstandpunkt; det er dette Standpunkt, jeg vil vedlige
holde, saalænge det er mig muligt, omend stundom med
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Resignation, faa dog med 8Ere og frelst S a m v ittig h e d , men
ikke et Dieblik længer. G rev Sponneck skriver og vil have
S a g e n , der behandles, betragtet fra M on a rch ie ts S ta n d p u n k t
( S . 5 6 ), skjøndt han rigtignok tilsidst ( S . 6 2 øverst) heller ikke
lader det holstenske Forslags eget indre V æ rd endog „i M o n a r 
chiets D in e " være afgjørende. Je g h a r , som sagt, flet I n t e t
at indvende imod M onarchiets S t a n d p u n k t, n a a r m an holdersig til det virkelige, concrete, retlig og historist givne, i B e 
folkningen hvilende og værende M o n a rch ie , hvori denne B e 
folkning, og d a derimellem den danske efter sin B e ty d n in g som
F a c to r i M o na rch ie ts Tilværelse, skal finde sin Udvikling, sin
Bevægelse, sit Liv. M e n forstaaer m an ved M on arch iet blot
et tilfældigt Aggregat af Stykker L and, sammenholdte under
et D y n a s ti, hvori m an aldeles vilkaarligt kan fordele I n d 
flydelse og Retsdeelagtighed imod alle naturlige og historiske
F o r h o ld , da m a a jeg rigtignok forfra og p a a det allerbestemteste
forkaste et saadant S ta n d p u n k t som et, der intetsteds har
hjemme og blot kan bruges til farlige Taskenspillerkunster;
D y nastiet vil allermeest m aatte bede om et andet, mere legem
ligt M o narch! at slaae R o d i og holde sig til, med et fastere
Tyngdepunkt til at holde det opreist.
D e r er en S i d e ved G re v Sponnecks S k r i f t , som jeg skal
holde aldeles udenfor den følgende B e tr a g tn in g ; det er den
raske Sikkerhed, hvorm ed en E m b e d sm a n d i en S t i l l i n g , der
er den nærmeste efter en M in isters og som sætter ham i
S p id se n for en heel omfattende A dm inistration, i samme D i e 
blik, da han veed det M inisteriu m , som h an ikke h a r forsmaaet
at træde i dette F o rh o ld til, indviklet i besværlige og vanflelige F o rh a n d lin g e r med et i vort M o n arch ies indre Forho ld
sig indblandende U dland og i disse F o rh a n d lin g e r i det Hele
aab enb art støttet af K ronen og Folkets F leerhed, uden at op
give sin S t i ll i n g optræder i den stærkeste M o d sæ tn in g til R e gjeringens Bestræbelser ligeoverfor U dlandet, iilsom t forplantende
sin Bekæmpelse til Udlandet. D e t er ikke god D isc ip lin , og
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Finantsminister Grev Sponneck vilde ikke have taalt det; jeg
vilde ligesaalidet selv som Minister under nogenlunde normale
Forhold have taalt det; men i dette Oieblik ønsker og haaber
jeg, at Ministeriet vil overlade til den offentlige Mening Cen
suren over denne Usømmelighed.

Der er en meget charakteristist Ejendommelighed ved An
ordningen og Behandlingen i Grev Sponnecks S krift; det forholdsviis Underordnede indtager stor Plads og er behandlet
med en vis Omhu og tilsyneladende Grundighed; det Vcesentlige fremtræder kortere og indeholder til Begrundelse af et
overordentlig vigtigt Resultat intet Andet end de almindeligste
og meest intetsigende Phraser. Den største Deel af Skriftet
optages af en, som det synes, ikke mild Kritik ikke blot af de
holstenske Stcenders i deres Betcenkning fremsatte Paastande og
tagne Forbehold med Hensyn til Arveloven, Grundlaget for
deres Forhandlinger, deres Beføielse, men ogsaa af selve deres
Udkast til en Fcellesforfatning i mange Punkter. Ligeoverfor
denne Daddel staaer kun Billigelsen af eet Punkt („en enkelt
Deel" S . 56), men destovcerre ligger omtrent det Hele i dette
Punkt, hvilket Forfatteren ogsaa selv føler og erkjender i In d 
ledningens anden Scetning; Stcenderforsamlingens Forslag og
Betcenkning betegnes der som de, der indeholde et brugbart
Grundlag, „uagtet det ikke kan negtes, at Stcendernes Ittringer
i flere Henseender lide af Urigtigheder og Overdrivelser, som
fortjene at tilbagevises."
Altsaa kun Urigtigheder og Over
drivelser i Mtringer ved et i sig selv godt Kjerneindhold er det,
der dadles. Den hele Kritik faaer saaledes, hvis Skriftet har
Uret i Hovedsagen og letfcerdig opgiver det, hvorpaa A lt kommer
an, i høt Grad Lighed med en Commandants Fremgangsmaade, der fra enkelte Punkter as en Fcestning vedligeholder en
meget levende I ld , og det endda tildeels med løst Krudt,
medens han afslutter Capitulation og lader Fienden marschere
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ind i Fæstningens Hovedvcerk. D e t vilde vcere unyttigt her i
det Enkelte at gjennemgaae og gjentage en Kritik, hvis Udfættelfer ere noksom grundede, omend ikke nye, men hvori,
foruden at i det Enkelte et P a r Gange det fuldt berettigede
Angreb afbrydes ved besynderlige og betænkelige Indrøm m elser,
den rette Kraft, S am m enhæ ng og Indtræ ngen fattes, fordi den
ikke gaaer ud fra et fast S tan d p un k t i den virkelige S t a t s og
i Befolkningens, jeg siger siet ikke det sproglig adskilte Folks,
men blot de i enhver Landsdeel b o e n d e Menneskemassers n a 
turlige Ret til ligelig Vægt og Gyldighed efter Adelse og
B y rde og ikke forfølger Conseqventsen i det kritiserede Arbeides
Heelhed. Grev Sponneck har aldeles forsymt af de enkelte
Punkter i sin Kritik at uddrage to almindelige S lu tn in g e r af
den allerstørste Vigtighed med Hensyn til det, der bliver til
bage, hvis dette endog i sig selv forresten havde mindste R im e 
lighed. D en ene er den, at n a a r der heelt igjennem i S t æ n 
dernes Betænkning, i deres Ittrin g e r og Forslag om Arveretten
til M onarchiet, om det sande G rundlag for Tilvejebringelsen
af en god Forfatning, der vilde være Tilbagevenden til Tilstanden
før 1848, om Geheimestatsraadet, om Indfødsretten o. s. v. gaaer
den meest afgjorte Slesvigholsteinisme og S e p a ra tism e , „der In te t
har lært og In te t glemt" ( S . 1 9 ), med Forsøg paa at gjøre
det, m an for Dieblikket gaaer ind p a a , tilgængeligt for senere
Angreb, paa ad Omveie at komme til det, m an ikke ligefrem
tyr opstille (s. Ex. særlig f æ l l e s In d fø d sre t for Holsten og
S le s v ig ), paa at tilføie Kongeriget materiel Uret (ved S t a t s gjelden og D om æ nerne), da m aa det endelige Forsiag om
Fælleslovgivningens fremtidige F o r m , om det end ikke selv
raabte det saa hyit som m uligt, antages for at være gjort i
samme separatistiske, M onarchiet svækkende og de naturlige F o r 
hold vilkaarlig omskabende Aand og at ville blive sat i Værk
og anvendt i denne Retning uden Vaklen eller Afvigelse. D e r
hyrer den naiveste Forblindelse til for i denne Henseende at gjøre
sig Illusioner; Hestefoden behøvede slet ikke i enkelte Punkter,
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f. Ex. den vilkaarlige Nedsættelse af Normalbudgetssummen til
Flaadeu, at vcere stukket saa stærkt frem. D en anden S lu tn in g
er den, a t, naar Grev Sponneck, trods al Eftergivenhed, f.
Ex. i D om æne- og O resundstoldsagen, dog i sin Kritik m aa
udslette og forlange fjernet saare væsentlige Punkter af det
holstenske Forflag, saasom om Geheimestatsraadets S a m m e n 
sætning, om Statsgjeldens O rdning og især om den særlige
In d fø d sre t, foruden mindre vigtige, kan han ikke have mindste
Forvisning om , at det af ham saaledes modificerede Forslag,
hvormeget det end svinebinder det danske M onarchi, ikke blot
det danfle Folk, vil blive antaget endog blot af Holstenerne
selv og at derved for deres Vedkommende en saadan Fællesfor
fatning kan komme istand. T h i uagtet Grev ^Sponneck er enig
i, hvad der ogsaa er soleklart, at den Medvirkning fra P r o vindsialstændernes S id e til Tilvejebringelsen af en Fællesforsatning, der i December 1851 og J a n u a r 1852 anthdedes, i
ethvert Tilfælde kun var en raadgivende („durch berathende
Provinzialstände", i Depeschen til det vsterrigske Hof af 6te
Decbr. 1851), idet den besluttende M yndighed udtrykkelig fo r
beholdtes deres fremtidige særlige (provincielle) Virksomhed,
antager han dog ( S . 1 3 , og dette er een af de meget besyn
derlige Indrøm m elser), jeg veed ikke as hvilken G ru n d , at det
„ n u kan være blevet uundgaaeligt" at tilstaae de holstenske
S tæ n d e r besluttende Myndighed med Hensyn til Antagelsen af
en Fællesforfatning. H an er da saa billig ogsaa at tilstaae de
pvrige Landsdeles særlige Repræsentationer det S a m m e , tvertimod hvad det Ministerium, til hvilket han fra 1852 til 1854
h erte, uafbrudt har fastholdt. M edens det altsaa hidtil ansaaes for muligt at tilfredsstille b i l l i g e Andragender, som med
Hensyn til Fællesforfatningen kunde fremkomme fra de h ol
stenske S tæ n d e rs S id e og om hvis Tilstrækkelighed til at sikkre
Holstens Interesser m an kunde overtyde dem, der ellers havde
et O rd at tale med, ved Forhandling med R ig sraad et, skal
der nu ester G rev Sponnecks M ening begyndes med en An-
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ticipation af den fiirbeette Fcellesforfatning ved en fiirdcelt
F orhandling om Fcellesforsatningen efter det holstenfle In itia tiv .
E n sand Kritik af det holstenske F orfatningsforslag m aa be
gynde og vil ende med § 1 og dens F ortolkning: „ D ie dä
nische M onarchie besteht au s 4 selbstständigen und gleichberech
tigten T h eilen , näm lich: dem Königreich D änem ark und den 3
H erzo g tü m ern S chlesw ig, Holstein und L auenburg." F o r 
stodes her „gleichberechtigt", efter hvad der ligger i S a g e n s
N a tu r, om qvalitativ Ligeberettigelse, hvoraf følger lige Frihed
i det Scerlige og proportional Andeel i det Fcelles, da var
der en M ulighed for derefter at lade følge noget F ornuftigt,
men n a a r M eningen er den, som ligefrem udtales og som det
hele Forslag gjennem fører, at Ligeberettigelsen er q v an titativ ,
at det efter alleflags O m tum len under forskjellige H errer 1815
til D anm ark komne Hertugdøm m e Lauenborg med dets 5 0 0 0 0
Jn d v aan ere ( — jeg flcenker det 5 0 0 til hvad det havde 18 55 )
stal have qvantitativ og numerisk samme B etydning og Bcegt
i det danfle M onarchi som K ongeriget, M onarchists C en tral
land og historiske Begyndelse, med dets 1 ,5 0 0 ,0 0 0 Jn d v aan ere,
da ere vi fra Begyndelsen inde i en U re t, en S p o t , en G a l
skab, der gjør al videre F orh an d lin g til et S p ilfæ g te ri; og
hvad der saaledes viser sig i høieste G rad komisk ved Lauen
b o rg , er i Virkeligheden ikke m indre tilstede ved de andre
Landsdele, enten m an tager S le sv ig eller Holsten. S lig e
Paastande ville blive tagne tilfølge, n a a r der i Kongeriget
D anm ark indrøm m es m in Fødeø B o rn h o lm , der ogsaa har
mange Sæ regenheder, ligesaamange M edlem m er i R igsdagen
som Jy lla n d , eller n a a r i det tydfle F o rb u n d , der dog, vel at
mærke, ingen S t a t er, men en Forbindelse as S ta te r, Liechten
stein faaer samme Indflydelse som D sterrig. E r dette sidste
flaaende Exempel p a a , hvad Selvstændighed og Ligeberettigelse
virkelig b ety d er, aldrig faldet S tæ n d ern e i et tydsk F o r 
bundsland in d? Liechtenstein er et selvstændigt og med alle andre
ligeberettiget M edlem af det tydfle F orb un d , intet andet M edlem
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underordnet („kein Theil dem ändern untergeordnet" er der
fra tydsk Side betinget og fra dansk lovet). Den Form nu,
hvori Conseqventsen simplest traadte frem, at Lauenborg, Slesvig
og Holsten sendte hver for sig ligesaamange Reprcesentanter til
en fcelles Forsamling som Kongeriget, den er nu opgivet; man
finder den, omend tilstrækkelig for Ligeberettigelsen, dog ikke
tilstrækkelig for Selvstændigheden, det er, for Oplysningen af
Monarchie!; jeg veed ikke, om man har opgivet den, fordi det
dog var for galt at forlange den, eller fordi man virkelig ikke
har villet have saamegen Eenhed og saameget Samqvem med
os Danske. Men Grev Sponneck forsikkrer ogsaa kraftigt (S .
31), at dette „eenstallige Repræsentationsshstem aldrig vil
kunne blive praktifl i det danske Monarchi", for efter denne
Forsikkring at gaae ind paa, hvad der fuldstændig i samme
Aand, med samme Op- og Nedvenden paa alt Grundlag, med
samme Resultat, men med ftørre praktisk Forvirring og Besvær
sættes isteden, de adskilte Forsamlingers Ligeberettigelse. Dog
til dette Hovedpunkt maa jeg endnu nogle Oieblikke opsætte
at gaae over for at tilfyie et Par Bemærkninger om Grev
Sponnecks Kritik.
Grev Sponneck taler med en vis Varme om hvad der
umiddelbart berører Dynastiet og Statsoverhovedet (imod hvem
han finder „markeret Uartighed" S . 12) eller directe synes at
nedsætte Statsacterne fra 1852 (skjyndt Gud veed, at han i
Hovedsagen selv gjyr dem og sig selv og sine daværende Col
leger den styrste Uret og Tort ved at gaae ind paa et For
fatningsuhyre, paa hvis Lige ved hine Acter aldrig, ikke i
Drymme, var tænkt); derimod tillader han Stænderne (S .
14) lidt Spydighed mod det nuværende Ministerium og synes
enig med dem i, at det, trods deres gjentagne ubestemte Klager
over Mangler ved Fællesforfatningens Indhold, ikke egentlig
var deres Pligt og Opgave at gjere positive Forsiag (S . 17;
jeg siger synes; thi jeg veed ikke, om de tilfyiede Ord „ i sin
Almindelighed" maasiee skulle betegne, at Stænderforsamlingens
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Anskuelse dog i dette bestemte Tilscelde ikke var berettiget). De
holstenske Stænders Forstag om Geheimestatsraadets Sammen
sætning, der staaer i Forbindelse med deres særlige Indfødsret,
dadler Grev Sponneck ifølge sit Standpunkt alene som „usømmeligt" ligeoversor det kongelige Prærogativ og som behæftet
med visse praktiske Uleiligheder; at det danste Folks, Konge
rigets, Ret ogsaa her kommer noget i Betragtning, er ligesaalidet berørt som den fulde Conseqvents udviklet.
Skal den
ene af de 4 Fællesministre nødvendig være fød i HolstenLauenborg, maa og vil natnrligviis Slesvig forlange og faae
det Samme. Da der nu tillige bestemmes, at der i Geheimestatsraadet stal sidde een særlig Minister for Kongeriget, een
for Slesvig og een for Holsten, saa vilde, naar der antoges,
at de to øvrige Fællesministre vare fødte i Kongeriget — et Krav
vilde man consequent aldrig indrømme Kongeriget paa mere
end een, — Geheimestatsraadet i det for Kongeriget mutigst
gunstige Tilfælde komme til at bestaae af 2 Holstenere, 2
Slesvigere og 3 fra Kongeriget, det er, Kongeriget, med
tre Femtedele af Befolkningen i Monarchiet, med Z af alle
dets Byrder, var ved Lov udelukket fra at tælle det halve
Antal af Statsraadets Medlemmer imellem sine Indfødte, det
var ved Lov nedsat under den Paritet med Slesvig-Holsten,
som Forfatningsprojeetet af 28de Januar 1848 dog indrømmede.
Det er denne Lovbestemmel ses krænkende Charakteer, jeg
fremhæver; da jeg natnrligviis ligefaalidet som Grev Sponneck
vil vide af den færlige Indfødsret, saalænge Monarchiet er eet,
forlanger jeg heller ikke for Kongeriget nogen Tilsikkring med
Hensyn til Statsraadets Sammensætning, undtagen forsaavidt
nødvendigen Bestyrelsen af 1,500,000 Menneskers Anliggender
kræver flere Kræfter paa Styrelsens øverste T rin end 400,000
Menneskers (Slesvigs) eller 520,000 (Holstens).
Men det
vilde dog være Uret ikke at henlede Opmærksomheden paa den
skammelige Krænkelse, der tilføjes det „ligeberettigede og selv
stændige" Lauenborg derved, at der ikke i Forslaget er tildeelt
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det en egen scerskilt Minister og forlangt, at een af Fællesministrene skal vcere født i Lanenborg; og dette hcenger da
sammen med, at der ikke er bestemt en egen Indfødsret for
Lanenborg (i alt Fald modificeret ved et fielst Biennium); Hol
sten har her aldeles bortescamoteret Lauenborgs „Ligeberettigelse
og Selvstændighed" til Gunst for sig. Man vil maaskee sige,
at dette er flet Spøg; det vilde det ganste vist vcere, hvis ikke
det hele holstenske System fra Begyndelsen til Enden var
bygget aldeles paa samme Grundvold som denne Spøg. Der
er, og jeg udfordrer Enhver til at bevise det Modsatte, ikke
den allerringeste Forstjel imellem de øvrige Slutninger fra
Landsdelenes Selvstcendighed og Ligeberettigelse, specielt den om
Lauenborgs scerstilte Fjerdedeel af Fcelleslovgivningsmagten, og
dette Krav paa scerlig lauenborgfl Indfødsret og scerlige M i
nistre; thi naar Lauenborg for Dieblikket har og 1852 havde
fcelles Minister med Holsten, saa har og havde jo hele
Monarchie! fcelles Indfødsret; dette maa vige for den logiste
og retlige Nødvendighed, for den dybe Retsgrnnd, — eller det
Hele er Løier og noget Værre*).
Medens Grev Sp. nu bekcemper Forstaget om scerlig In d 
fødsret, har han paa den mærkværdigste Maade glemt at om
tale, hvad der er dets egentlige Kjerne og giver det sin hele
Charakteer og Belysning, hvad der fremtræder ligesaa insidiøst
som paa den anden Side plumpt, at det, der foreflaaes, nemlig
i Virkeligheden stet ikke er Andet end fælles Indfødsret for alle
tre Hertugdømmer i Modsætning til Kongeriget; thi da, for-

*) T il det meget Besynderlige og ncesten Komiske i dette alvorlige An
liggende horer det, at Holstenerne nu uden videre optage Lauenborg
i deres temmelig lille Jndfodsretssphcere, medens et af de lauenborgske Klagepunkter hos det tydske Forbund over Forfatningen af
1855 var, at Lauenborg indlemmedes i den dog noget mere om
fattende Jndfodsret for Monarchiet, da Lanenborg aldrig havde voeret
besvceret af nogen flig Begroendsning og saaledes havde kunnet hente
sine Embedsmcend fra hele Tydflland uden nogen Dispensation.
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uben bet fcelles ribberskabelige Jn b ig e n a t, ogsaa bet toaarige
S tu b iu m i Kiel, ber i Betcenkningen ubtrykkelig atter forlanges
inbfvrt for Slesvigerne, rneb paafvlgenbe Embebsexamen giver
gjensibigt Jnbigenat for Holstenere, Lauenborgere og Slesvigere
(mebens, vel at mærfe, ben i Kongeriget Fvbte ikke engang veb
S tu b ie t i Kiel og Examen i Hertngbymmerne kan erhverve
Jn bfvbsret i noget af bisse), er berveb sprget for alle bem, for
hvem ben fælles og Anbre ubelnkkenbe Jn b fv b sre t er vigtig; en
enkelt Eienbomsbesibber eller Jnb u striel, ber pnfler en politisk
S tillin g (som Stænberm eblem eller bestige) i et a n b e tH e rtu g bvmme enb bet, hvori han er fvb, vil, n a a r han ikke har ben
tilstrækkelige Betingelse af 10 A ars O p h o l b , let kunne hjelpes
veb en D ispensation. Hvorlebes kan m an i en alvorlig Kritik
lukke D iet for benne N aivitet, hvis m an har troet, at S l i g t
ikke stulbe blive forstaaet, eller Uforskammetheb, hvis m an ventebe bet forstaaet og mobtaget? M e n bette Punkt om J n b fv b s retten har enbnu en meget mærkelig S i b e ; P a ra g ra p h 3 2 i
Forfatningsforflaget har nemlig efter be thbelige O rb tilbagevirkenbe Kraft (Litr. 5 : D a s bisherige allgemeine Jnbigen at
f ä l l t we g . W er basselbe bnrch G eburt erworben h a t, hat
f o r t a n bas Jnbigenat in bemjenigen Theile ber M onarchie,
in bem er geboren ist; altsaa be, ber n u eller veb F o rfa tn in 
gens P ro m ulgation have bet; thi siben kan bet jo ikke erhver
ves). D a nu Jnbigenatet er gjort til Betingelse for al
Embebsvirksomheb uuber be særlige M inisterier og i locale
Embeber nnber Fællesministerierne (T o lb -, Post-, Oppebvrselsembeber o. s. v., hvorveb, i Forbigaaenbe sagt, fleer en ganske
overorbentlig Jnbflrænkning i bet sanbe Fællesflab, selv i bet,
ber flat blive fælles, og al Abministrationssammenhæng oplpses),
vilbe ber, hvis m an tænkte sig Forflaget antaget, blive foretaget
— og berpaa gaaer Tanken u b , uagtet ben vel har sagt sig
selv, at bet kun var en fljpn D r p m , — en almiubelig Ubjagelse af alle i Hertngbvmmerne ansatte banflfybte E m bebsrnænb, især ba fra S lesvig. Rigtignok kunbe vi saa fra Konge-
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riget tilbagesende en anden Skare, ligefra mine kjcere Venner,
Sjcellands Biskop (syd i Flensborg) og Universitetets nuværende Rector (fod i Tønder); men vi vilde neppe gjøre det; vi
beholde villig ikke blot udmærkede Mcend, men alle, der tjene
tro og leve velvillig og fredelig med os. Naar man forresten
i Holsten idelig kommer tilbage til den Sætning, at Mænd fra
Hertugdømmerne ikke i lige Grad ansættes i Kongeriget, som
fra dette i hine. da kan jeg, efter alle mine Erfaringer og gjorte
Beregninger, natnrligviis med Udelukkelse af Aarene fra 1850
af, hvor Oprøret har fremtvunget en Afvigelse, kun forklare det
deraf, at mair i Holsten var og er saalidet bekjendt med og
bekymrer sig saalidet om Forhold og Mænd i Kongeriget, at
man ikke veed, hvormange i Hertugdømmerne Fødte der virkelig
ere ansatte her, og at man navnlig glemmer alle de i Hertug
dømmerne fødte Officerer, der finde Civilansættelse i Kongeriget.
Der var et eneste Forhold, hvori en Undtagelse fandt Sted;
der ansattes før 1848 nu og da en danskfød og danstdannet
theologisk Candidat i dansktalende slesvigske Menigheder, medens
ganske vist omvendt meget sjeldent (ingenlunde aldrig) Candi
date fra Hertugdømmerne ansattes i Præstekald i Kongeriget
(udenfor desærlige, i Forhold tilBefolkningen fuldkommen tilstrække
lige tydske Menigheder) af den gode Grund, at de ikke kunde tale Dansk;
thi vel ansattes uden mindste Betænkelighed rundtom imellem den
danskslesvigsie Befolkning gejstlige, juridiske og medicinske Embedsmænd, der talte meget daarligt eller (Juristerne efter deres
egne ifølge Foranstaltningerne om Retssproget afgivne Erklæringer) flet ikke talte Dansk*); men i Kongeriget stod dette

*) En af de tre Herrer, der som Udsendinge fra Holsten i 1850 havde
nogle Conferenlser med Grev Sponneck og mig paa Statsraadets
Vegne, (jeg troer, nuværende Conferentsraad H e in z e lm a n n , dog kan
det muligt ogsaa have været P re h n ) tilstod mig i en privat Samtale,
at han, da han i sin Ungdom var ansat ved Amtshuset i Flensborg,
2*
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Skridt i Liberalitet os tilbage at gjøre; vi havde ladet os nvie
med stundom at have Konger, der ikke kunde tale Dansk. Grev
Sponneck antyder, at Vedtagelsen af Bestemmelsen om den særskilte Indfødsret i den foreflaaede Redaktion vilde medføre
„meget epineuse Qucestioner" (S. 43). Jeg skal anføre et Forhold,
hvorom Redactionen ikke vilde lade noget Spørgsmaal tilbage.
I de Dele af S l e s v i g , der i kirkelig Henseende
høre under Kongeriget og tildeels endnu staae under
en dansk Biskop, ligesom de alle gjorde det t i l for
40 A a r siden, kunde ingen i Kongeriget sød M a n d
blive Præst. Var det ikke en smukHenhøren under Konge
riget? Grev Sponneck holder vistnok (S. 23) paa Slesvigs
bundne Adskillelse fra Holsten; men han vogter sig meget om
hyggelig for at gaae ud over dette negative Moment, Adskil
lelsen, og at antyde nogensomhelst nærmere Stilling til Konge
riget ifølge historist Ret som dansk Kronland ligeoverfor det
tydske Rigs- og nu Forbundsland Holsten. Men hvad der her
ved er Hovedsagen, er, at naar man med Grev Sponneck gaaer
ind paa Hovedforslaget, er Slesvigs Adstillelse fra Holsten
slet int et Andet end en yderligere Fornedrelse af
Kongeriget og Svækkelse af dets Ret; thi uden den
havde vi dog Kongeriget lugt det hele Slesvigholsten, men nu
faae vi Kongeriget liigt hver Halvdeel deraf; thi at de slesvigske
Stander, i hvilke endnu den til tydsk Side heldende Deel er
i Majoritet mod den til dansk Side heldende, under flige Forhold og
efterat Kongeriget var saaledes degraderet, ogsaa uden alle Kun
ster med særlig Indfødsret og Biennium i Kiel o. s. v., vilde
have en afgjort tydsksindet og mod Holsten stræbende Majoritet,
er faa sikkert som næste Dags Komme, og denne Majoritet stal
i Fællesanliggender tælles som en Fjerdedeel af Monarchies

oftere tilkaldtes af Amtmanden, hvis jeg husker ret, en R a n tz a u , for
at tale med Bender fra forstjellige Herreder i A m tet,
Sprechen S ie m it den Leuten; ich verstehe sie nicht.

med de O r d :
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uden at Minoriteten kommer tilsyne og faaer sin Vcegt i en
fcelles Repræsentation. (Jeg tager i Mringen om den nuvcerende Stilling Udtrykket „til tydsk Side heldende" aldeles
ikke i nogen dadlende Betydning; begge Nationaliteter ere be
rettigede i Hertugdømmet, og. jeg omtaler kun et sadist
Forhold.)
Er Grev Sp. fast med Hensyn til Slesvigs Adskillelse fra
Holsten, da er han desto svagere med Hensyn til Domcenerne
(S . 48 ff). Han erkjender og beviser selv, hvad han rig
tignok ikke kunde undgaae, da den nuværende Postering skriver
sig fra ham som Finantsminister, at Ret rigtignok ikke paa
nogen Maade kan fore til-Andet, end at Domæneindtægterne
blive fælles; men da dog Skattebyrden for Hertugdommernes
Indbyggere, naar der medtages de forhoiede Toldafgifter og
Brændeviinsafgiften, men sees bort fra Communalydelser,
— der nemlig i Kongeriget ere tiltagne saa overordentlig, —*)
er voxet i de sidste Aar, medens det Modsatte, hvad jeg i
hoi Maade betvivler, sial være Tilfældet i Kongeriget, saa
finder han, nagtet han selv erklærer, at Hertngdommerne derfor
ingenlunde ere prægraverede, navnlig ikke Holsten, hvis forogede
Skattebyrde for en stor Deel hidrører fra Kasseanviisningernes
Indlosning, dog, at deri kan „soges nogen Støtte for et
Billighedshensyn", ifølge hvilket man skulde lade Domæne
indtægterne blive særskilte, „under Indtrykket af og i Tillid til
Danmarks gode Skatteevne" (S. 51). Ja, jeg veed det fra
tidligere Dage; Grev Sponneck glæder sig over „det fortræffelige
lille Lands" indre Kraft og Hjelpekilder, og det gjor jeg selv,
skjøndt mindre vant til den Art af Betragtninger; men denne
Anvendelse af Glæden, at Danmark derfor sial betale mere, end
hvad Ret er, og det bestandig, tildeels paa Grund af en
temporær, selvpaadraget Udgift for Holsten (til Kasseanviis*) Den just i Anledning af Brcendeviinsafgiften af Foelleskassen ud
betalte Molleerstatning glemmer Grev Sponneck.
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ningerne), kommer mig dog noget uventet. Imidlertid v il Grev
S p., at Fællesfinantserne til Erstatning for Kongeriget skulle
lægge fra sig til Gunst for dette, hvad der siden 1848 er indgaaet
deri for afhændede Domæner i Kongeriget; men o mOr e s u n d s f onden siger han ikke et O r d , uagtet han havde begyndt
dette Afsnit saaledes, at Enhver maatte vente, at han, naar
Domæneindtægterne bleve særstilte, vilde vindicere Kongeriget
beti; (S . 48: „medens derimod den faakaldte Oresundsfond af
Stænderne, som det kunde formodes, ligefuldt er taget til In d 
tægt som Fællesanliggende"). Er denne Indtægt, der i Belpb
saa langt overveier al den omstridte Disferents i Domæneindtægt, og som Kongeriget utvivlsomt har indbragt i Forbin
delsen, Noget, som en sexaarig danst Finantsminister kan
glemme enten at reservere eller, hvis han opgiver den, da dog
at omtale? Det tydske Land Holsten har aldrig havt det fjer
neste Forhold til Oresundstolden, og Slesvig har, stjøndt danst
Land og Lehn ( — deri skulde dets Retskrav ligge —) , heller
ingen Medan deel, fordi det traadte ud af sin Eenhed og For
bindelse med Kongeriget (af hvis Localforhold Tolden udsprang),
en Eenhed, som man siden saa bestemt har modsat sig For
nyelsen af ved Incorporation. Jeg veed heller Intet om, at de
gottorpske Hertuger nogensinde som Besiddere af den ene Deel
af Holsten og Slesvig have gjort Krav paa en dermed følgende
Andeel i Sundtolden. (Med det, jeg her har sagt, er det
iøvrigt ingenlunde Meningen, at man ikke med Hensyn til D o 
mænerne kunde vise temmelig stor Liberalitet mod Holsten baade
ved visse omstridte Posteringer imellem Domæneindtægterne og
endnu maastee paa anden Maade.)
Der kunde visselig være Anledning til yderligere at sup
plere Grev Sponnecks Kritik baade i de Punkter, han har be
rørt, og ved Tilføjelse af nye; jeg skal blot nævne eet af formel
Art, fordi det angaaer Noget, hvori Holstenerne have villet lægge
deres Overvægt af loyalt og monarchist Sindelag ligeoverfor det
demokratiserede Danmark for Dagen. I Forfatningsforstagets
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§ 9 indeholdes Forskrifter om Regjeringen i Tilfcelde af Kon
gens Forhindring; disse ere, fordi man har villet undgaae alt
Andet end den kongelige Villie og agnatifl Slægtskabsforhold,
saa ufuldstændige, at hvis Forflaget var Lov og Hs. kongelige
Hyihed Prinds Christian blev Konge imorgen og iovermorgen
pludselig syg uden at have syrget for et fligt Tilfcelde, vilde
man vcere uden Udvei; thi Hs. kongelige Hyihed har Gud flee
Lov tre unge og rafle, men umyndige Synner, men ellers ingen
den danfle Krone vedkommende Agnat, der kunde overtage Re
gjeringen. Dog dette og Ting, der ligge meget ncermere, end
med Guds Hjelp flige Tilfcelde, ere for øjeblikket reue Baga
teller, paa hvilke det ikke er Umagen vcerdt at spilde Ord. Jeg
skal derfor alene endnu gjyre opmcerksom paa, at Grev Sp.
dog i eet formelt Punkt har gjort den holstenfle Stænder
forsamling Uret paa en temmelig besynderlig Maade, naar han
S . 27 antager, at det har været dens Mening, at ikke blot
Fællesforfatningen, men ogsaa de særlige Forfatninger for de
enkelte Landsdele skulde forhandles med og antages af alle
Landsdeles Repræsentationer. Det fremgaaer af Sagens Natur
og af Forsamlingens Ittringer (Ständezeit., Beilagenheft 11,
S . 401), at den har tænkt sig Fællesforfatningens Bestem
melser forhandlede overalt, men ved dens Promulgation for hver
Landsdeel tilfyiet et Afsnit, der indeholdt den kun med denne
Landsdeels Repræsentation forhandlede specielle Forfatning.
Men det kan tjene til tilstrækkelig Oprejsning for denne Smule
Uret og til det fuldkomneste Underpant paa Grev Sponnecks
velvillige Sindelag, at han (S . 53 ned.) for fuldt Alvor flutter
sin Kritik over eu saadan Betænkning, over saadanne Forflag,
hvori han selv finder den slesvig-holstenfle Separatisme, der
„In te t har lært og Intet glemt", titte frem ved hvert Skridt,
med en Anerkjendelse og Paafljynnelse af, at Forsamlingen
„ikke har fundet sig foranlediget til fo r T i d e n * ) at stille yder
ligere Andragender om Udvidelse af de særlige holstenfle An*) Udhcevet af mig.
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liggen ders Gebet, men f re m f o r t den S æt ni ng *), at, ved
Siden af Sikkring af Monarchiets forfljellige Bestanddeles lige
berettigede Selvstændighed ligeoverfor hverandre, har Opret
holdelsen af Ideen om Monarchiets Eenhed og Sammes
Befcestelse som en velordnet Heelhed maattet forekomme For
samlingen som den vigtigste Opgave." Det lpnner sig at vcere
maadeholden og fremføre Sætninger. Grev Sponneck har for
modentlig frygtet for, at de holstenske Stænder flulde forlange
en Toldgrændse oprettet imellem Holsten og Slesvig og Told
væsenet for Holsten gjort til et særligt Anliggende. Det er
ellers vansteligt at fatte, hvad der skulde forlanges mere.

Jeg vender mig fra „Urigtighederne og Overdrivelserne" i
Stændernes Mringer til Hovedsagen, til det „brugelige Grundlag"
for Ordningen af Monarchiets fremtidige lovgivning i Fællesanliggender, som Grev Sponneck har fundet i deres Forflag,
Opgaven var og er — thi den maa dog i sin Heelhed haves
for Oie — at finde en ligelig og retfærdig Fællesforfatning og
Form for Lovgivningen i det Monarchi, der dannes af Konge
riget Danmark med (i 1855) 1,500,000 Indbyggere, Hertug
dømmet Slesvig med nærved 400,000, Hertugdømmet Holsten
med lidt over 520,000, og Lauenborg med næsten 50,000, i
hvilket Monarchi en Deel af Befolkningen i Slesvig og en
endnu større i Holsten og Lauenborg nylig ikke blot har villet,
tvertimod hvad der nu er anerkjendt og fastsat at flulle gjelde,
sammensmelte Slesvig og Holsten (med Lauenborg) til en
Kongeriget modsat Eenhed, men ogsaa paaflaaet, at de saaledes
forenede Hertugdømmer uuder en sandsynligviis (efter Staters
Aarregning) ikke fjern Eventualitet aldeles flulde adskilles fra
Kongeriget og udgjøre en særflilt Stat under egen Regent, og
med Vaabenmagt i en treaarig Kamp, under Tilkaldelse af
*) Udhcrvet af mig.
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fremmed Hjelp, sygt at fcette denne Paastand igjennem, men
forgjeves. Medens Nationaliteten i Slesvig er deelt (jeg taler
her ikke om Talforholdet i Delingen), have de to Landsdele,
Holsten og Lauenborg, fra Kongerigets forskjelligt Sprog og
Nationalitet og ere indtil en vis Grad undergivne en legitim
politisk Indflydelse udenfra (af det tydske Forbund).
Med
Hensyn til Lysningen „af den ved disse Forhold betingede Op
gave have nu Stænderne gjort gjeldende, at en fcelles legislativ
Forsamling, hvis Forsamlingssted var i Rigets Hovedstad —
12 Timers Reise fra den fjerneste Deel af Holsten, om V in 
teren en Dags Reise — foruden at medfyre Besværligheder og
Opoffrelser for Medlemmer fra Hertugdømmerne — Besvær
ligheder og Opoffrelser, der ere uadskillelige fra Deeltagelsen i
ethvert ftørre Statsliv og virkelig ere altfor ubetydelige til at
regnes med ved et Spyrgsmaal af denne Art, ikke kunde svare
til Hensigten deels paa Grund af det dobbelte Sprog, der
maatte benyttes — en Hindring, der s. Ex. i Schweiz dog
overvindes, i Slesvig maa overvindes og i Rigsraadet ikke har
viist sig paa nogen Maade uovervindelig endog ved det fyrste
Forsyg, — deels fordi Hertugdømmernes Krav paa Ligeberettigelse
ikke deri kunde finde Fyldestgjyrelse, med mindre der tilstodes
hvert Hertugdømme ligesaamange Repræsentanter eller dog
Stemmer som Kongeriget, da de ellers vilde være i en syd
Minoritet, og selv ved en fetadan Indrømmelse Fordringen paa
Selvstændighed ikke tilfredsstilledes.
Dette sidste er nyt, men
synes tillige, naar der virkelig stal existere et Monarch! med
fælles Anliggender, aldeles uforstaaeligt; thi en vis gjensidig
Indflydelse og Afhængighed af Delene indbyrdes maa dog vel
derved væve betinget. Hvad den fødte Minoritet angaaer, da
beroer den hele Argumentation paa den ikke blot ubeviste, men
aldeles usande Forudsætning, at i de, væsentlig materielle,
fælles Anliggender Interessernes berettigede (hele Monarchiets
Bestaaen underordnede) Modsætning stadig og nyiagtig falder
fordeler,
sammen med Landsdelenes Adskillelse og i
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bet Hele efter andre F o rh o ld ; thi ellers ville M ajo riteter og
M in oriteter gruppere sig efter disse andre Forhold og de sorfljellige O pfattelser og Bedom m elser as In teressern e, saaledes
som de gjore det ved S id e n as andre locate Adskillelser og
M odsæ tninger med visse stundom dertil knyttede In teresser i
ethvert S tatslegem e af noget O m sang. S k u l d e L o v e o m
f c e l l e s G j e n s t a n d e og I n t e r e s s e r f o r de t d a n s k e M o n a r c h i ikke k u n n e b e h a n d l e s r e t f æ r d i g og b i l l i g i
en i det H e l e e f t e r F o l k e t a l l e t s a m m e n f a t , e n d d a ved
kongevalgte M e d le m m e r uden nogen l o e a l I n t e r e s s e i n d f l y d e l s e f o r s t æ r k e t R e p r æ s e n t a t i o n , i hvilken ved
ethvert S p ø rg sm a a l vil sindes en stor M æ ngde ikke egoistisk
deraf berørte M edlem m er, d a k a n d e r o v e r h o v e d e t ikke i
b e t t e M o n a r c h i g i v e s en b i l l i g og r e t f æ r d i g s æ l l e s
F o r h a n d l i n g og L o v g i v n i n g o m s l i g e S a g e r , o g M o n a r c h i e t ni a a o p l ø s e s i s æ r s k i l t e S t a t e r . T h i vilkaarlig
og künftigen at forhøié S tem m etallet for geographist og politisk
afsluttede Kredse udover det Forholdsm æ ssige, og det endog
overordentlig stærkt (jeg vil ikke tale om Lauenborg, 3 0 G ange
i Forhold til Kongeriget, men blot om H olsten, 3 G ange), er
flet intet Andet end at sætte den m indre eller partienlæ re
Interesse (oftest blot In d b ild n in g om Interesse) ved S id e n as
eller over den større eller universelle (for hele M onarchie! um iddel
b art vigtige, saasom s. Ex. dets bedste F orsvar mod fjendtligt
A nfald paa de vigtigste P u n k ter), det er, at gjøre Uret eller
ødelægge M onarchie!, D en billige Udjevning imellem I n te r 
esser tilvejebringes paa anden M aad e, idet hverken Regjeringen
eller alle M edlem m er ere egoistisk med i enhver S tr id eller
enhver Interesseret er absolut ubillig. Heller ikke er der hidtil
paaviist et eneste gyldigt Exem pel, hvori noget H ertugdøm m e i
Fæ llesrepræ sentationen ‘er traab t for nær ved Kongerigets over
vejende Indflydelse i en Lovgivningsgjenstand. M en om I n d 
vendingerne mod en sælles Repræsentation h ar jeg kun villet
Yttre mig i F orbigaaende; Hovedsagen er at betragte, hvad der
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er foreflaaet sat isteden og af Grev Sponneck antaget og an
befalet. Lovudkast om Fællesanliggender, forestaaes der, stnlle
forelcegges alle fire Landsdeles representative Forsamlinger og kun
blive til Love, naar de antages af alle. Dette er nu — og
det er ubegribeligt, at man kan oversee det, — den fuldstæn
digste „eenstallige" Repræsentation for Landsdelene i Monarchist,
idet hver Deels samtlige Stemmer reduceres til een, og det i
den overordentlig forstærkede Form, at Landsdeels Majoritet
regnes mod anden Landsdeel. Ved lige Repræsentation af
Kongeriget med Lauenborg (for at tage Extremerne, men det
Samme gjentager sig natnrligviis i hvert Experiment) i en
fælles Forsamling kunde dog Kongerigets Repræsentanter med
een af Lauenborgs til tage en Beflutning imod de øvrige lauenborgske Repræsentanter; men nu gjelder en ved een Stemmes
Overvægt dannet lauenborgsk Majoritet ligesaameget som hele
Kongerigets eensstemmige Repræsentation og den lauenborgske
Minoritet til. Det er nemlig simpelthen den saakaldte Curieafstemning (hver Landsdeel udgjørende en Curie), kun foregaaende paa 4 Steder istedensor paa eet. Dog net, det er
noget Andet og Mere, noget endnu Galere. Ved en Curie
afstemning kunde dog 3 Curier danne en Majoritet og en Be
flutning mod een Curie; men her har hver Curie et absolut
Veto; dette er den søgte og ovenfor ikke fundne Selvstændighed
for hver Landsdeel; det er Polens liberum veto; en med een
Stemmes Majoritet fattet Beflutning i Lauenborgs Repræsen
tation forhindrer Virkningen af en eenstemmig Beflutning i den
danfle Rigsdag, de flesvigfle Stænder og de holstenske Stænder.
Formlen for dette hele System er da omtrent denne: T il at
giøre Noget til Lov har Kongerigets Repræsentation (der repræ
senterer
af Monarchiet) ligesaamegen Vægt som Slesvigs
(A° t) eller Holstens tøyy) eller Lauenborgs (?$T); men til at
hindre Noget fra at blive til Lov kan en Majoritet i Lauenborg
(Repræsentation for lidt over det Halve af 7f T, lader os sætte ^ f T)
opveie alt det Ovrige (§ f^).
Dette er Galflabets Culmina-
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ticn, og i denne Form (Lanenbcrgs Majoritet mod Eenstemmighed i alle de tre større Landsdele) vil Resnltatet jo neppe
fremtrcede; derimod var det dog tcenkeligt, at en lanenborgfl
Majoritet (— man tænke paa, hvorlidet sammenvopet med
det pvrige Statslegeme dette Hertugdømme er, og hvormange
Elementer fra Prenssen, Hannover og Mecklenborg det har i
sig — ) lunde tilintetgøre en Beslutning af alle de tre større
Landsdeles Majoriteter.
Cnrieafstemningen bliver desto nbilligere, jo mere forskjellige
i virkelig indre Vcegt Cnrierne ere. Jeg skal derfor nu yde
Forflaget en uhyre Begunstigelse; jeg skal f r e m s t i l l e det,
som om der slet ikke var T a l e om Lanenbor g, det i
dette hele Spørgsmaal altid komisk fremtrædende Lanenborg.
(Jeg mener derved ikke det mindste Ondt; Lanenborg er mig et
ligesaa godt og hæderligt Land som noget andet; det er kun ,
komisk, at det endelig skal veie lige med Kongeriget Danmark,
ligesaa komifl, som det vilde være, hvis Kongeriget Danmark
selv som Led i et Monarch i vilde veie ligesaameget som
1,500,000 X 30 — 45,000,000, om det s. Ex. i ndtrædende
i det tydske F o r b u n d , dette tænkt som eet Mon ar ch i,
f o r l a n g t e at veie ligesaameget ved F o r b n n d s b e s l n t n i n g e r som hele det øvrige F o r b u n d t il sammen. ) B i
udelukke altsaa Lanenborg; Formlen er da: T il Tilvejebrin
gelse af en Lov virker Repræsentationen for Kongeriget, det er,
for I af Monarchie!, ligesaameget som Repræsentationen for
Holsten (lidt over ^) eller for Slesvig (lidt under 1); men til
at forhindre en Lov opveier en ringe Majoritet af Repræsen
tationen i Slesvig (omtrent
af Monarchien Repræsen
tation) Repræsentationen i Danmark + Repræsentationen
i Holsten 4- den slesvigske M inoritet, tilsammen 4^ af
Monarchien Repræsentation.
Dette Tilfælde vil nu i
Virkeligheden ikke forekomme; derimod kan det meget let
forekomme, at Kongerigets Repræsentations næsten eenstemmige Beflntning, understøttet af en flesvigsk Majoritets-
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beslutning, gjvres uvirksom af en liden holstenst Majoritet, det
er, at Vcegten af ncesten
(Danmark, Slesvigs Majoritet og
Holstens Minoritet) opveies af T2ff. Er dette naturligt? Man
vil see, at jeg her ganske udelukker det Spvrgsmaal, om
det er ret og billigt, naar man simpelthen stiller Landsdeel
mod Landsdeel, at en Beslutning af Majoriteten af Repræsen
tationen i lidt over } af Monarchiet (Holsten) opveier en
Beflutning af Repræsentationen for f af samme Monarchi.
Men, som sagt, dette er et Experiment; i Forslaget staaer
Lauenborg og kan efter det hele Grundlag, den qvantitative
Ligeberettigelse, ikke komme ud. Det skulde nu synes, at denne
almindelige Fremstilling af Systemets Afstemningsforhold (— thi
det er een Afstemning i sire Stykker —) maatte være nok til
at overtyde Enhver, der har enten nogen Fplelse for Ret og
Billighed og et Folks, Monarchists talrigste Folks, Wre eller
nogen Indsigt i, hvad man kan vente at sætte igjennem og
holde opreist hos et Folk, naar det saaer Dinene op, selv om
det et Dieblik overlistedes, om at dette System er en fuldstændig
Urimelighed og Umulighed. Men der ere Mennesker, som
vanskelig opfatte Talforhold eller Betydningen as en Sags
Udtryk i Talformel og mene, at man dermed kan drive Kun
ster, der fordreie Billedet af Virkeligheden og Livets, ogsaa
Statslivets, naturlige og sande Gang og Udvikling; det steer
jo virkelig ogsaa stundom. For altsaa at begrunde Tallets
Ret og Betydning i denne Sag, men ikke mindre for at frem
hæve andre meget vigtige Punkter i de forstjellige Landsdeles
baade almindelige og oieblikkelige Forhold til Monarchiet, der
virkelig ogsaa maae komme i Betragtning ved Siden af Tallet,
og endelig ogsaa for at oplyse de Forkeertheder og Ulemper,
der foruden alt det Ubillige ogUpolitiskevilde klæbe ved For
slaget, naar derblev Tale om dets Brug, stal jeg gjenuemgaae
Sagen lidt nærmere og udfprligere paa en anden Maade.
Naar man siger, at Sandheden og det Rette ikke beroer
paa og ikke sikkert udfindes ved Afstemninger, ved Majoriteter
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og M inoriteter, da er dette en meget rigtig Scetning; kun kan
og m aa m an aldeles ikke bruge den, n a a r man just ordner
Afstemninger og danner M ajoriteter og M inoriteter (og det med
faa stor Vilkaarlighed, at m an siger, at 150 flal vcere i M inoritet
imod s. Ex. 4 0 + 5 eller endog mod 5). D a ligesaalidet Beboerne
af visse Egne have Privilegium paa Besiddelsen af det S a n d e og
R ette, men Erkjendelsen heraf foreløbig m aa ansees for at vcere
ligelig fordeelt, kan m a n , n a a r Beslutninger skulle fremkomme
ved Forening af Fleres og Ligeberettigedes Villie og denne
lcegges for Dagen ved Afstemning, dog kun holde sig til
M ajoriteten og M inoriteten, idet m an m aa haabe, at S a n d 
hedens og Rettens M a g t igjennem G runde gjør sig gjeldende
til at danne M ajoriteten. D e t S a m m e , der giver K rav paa
at vcere repræsenteret, giver Krav paa at vcere ligelig og fo r
holdsmæssig repræsenteret; Fordelingen af Adgangen til S te m m e 
ret i d e n s a m m e B e f o l k n i n g efter Forudsætningen om
Selvstændighed, D ygtighed, B y rd e r o. s. v. (altsaa efter et
forudsat rigtigt F o r h o ld ), er total forskjellig fra aldeles
vilkaarlig Fordeling imellem aldeles sideordnede ftørre og
mindre Befolkningskredse, hvor slet ingen saadan F actor kom
mer i B etragtning; Lauenborgeren er dog ikke 3 0 Gange,
Holsteneren ikke 3 Gange faa oplyst eller velhavende eller u a f
hængig i Charakteer eller beskattet og bebyrdet som Kongerigets
B eb oer; han er kun Lauenborger eller Holstener, medens den
anden er Dansk. Repræsentationen har at afgive Vidnesbyrd
efter Erfaring med Hensyn til de forhandlede Gjenstande i
Forhold til Folkets Velvære o. s. v. og at yt tre Villie; men i
den større Befolkning er Virkningen af en Foranstaltning mere
omfattende og varieret, Erfaringen stærkere, V idnesbyrdet m aa
altsaa gives med forholdsmæssig S ty rk e ; den redelige og kraf
tige Villie til Fædrelandets (M o n a rc h ie s , ikke blot L an d s
delenes) Bedste flal være overalt; men m an kan da umulig
negte den langt større Befolknings Villie et stærkere Udtryk og
større Indflydelse uden med det samme at opfordre Befolkningen
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til at være forholdsmæssig svagere og flappere i sin Billie i
det Hele. M a n fan ikke ville, at en stor M asse D a m p og
en lille skulle have samme Spcending og dog trykke ligemeget;
m an fan ikke forlange, at Kongeriget skal yde ikke blot med
Penge, men i paakommende Tilfcelde med Liv og B l o d , den
tredobbelte Andeel i Landets Forsvar i Sam m enligning med
Holsten, og fratage den patriotiske Billie, der hertil skal vcere
tilstede med samme Styrke i tredobbelt saamange In d iv id e r, en
stprre Indflydelse i Bestemmelsen a f, hvorledes Forsvaret skal
ordnes; ellers skal man flet ikke lade Nationalvillien træde
frem i F o rm af Beraadflagning og Beflntning af Flere. D et
er hermed ikke i fjerneste M a a d e sagt, at den stvrre M asse af
Billie i In d iv id e r fra Kongeriget skal eller vil fite den mindre
M asse as Billie i Individer fra Holsten; Billien skal hos dem alle
gaae ud paa M onarchists, det Heles, Bedste, i et Forsvarsspprgsm aal paa dets seirrige Bestaaen mod Angreb, og de indvidnelle
Billier ville ester A n s k u e l s e r n e herom gruppere sig uafhængigt
af Landsdelene; hver enkelt har (faa længe vi endnu ikke have be
stemte In d ivid ers Dygtighed at vurdere) ligemeget Krav paa at
erkjendes for at ville Form aalet og see M idlerne, og han m aa
kunne give sin Billie ligemegen Vægt. A n t a g e r m a n d e r 
i m o d , a t d e r er en i L a n d s d e l e n e s F o r h o l d g i v e n
f o r s k j e l l i g O p f a t n i n g a f F o r m a a l e t s el v og en f o r skjellig V i l l i e med H e n s y n d e r t i l , da kan den s t p r r e
B e f o l k n i n g a l l e r m i n d s t t i l s t a a e , at den m i n d r e B e 
f o l k n i n g f a a e r d e t m i n d s t e T i l l æ g t i l s in I n d f l y 
d e l s e ; t h i d a m a a den a f a l M a g t b e k æ m p e det m o d s a t t e F o r m a a l og de n m e d H e n s y n h e r t i l f o r s k j e l l i g e
V i l l i e . Dette kan den umulig opgive for, hvad jeg faa
vilde kalde det, at lege M onarchi. D e reent materielle I n 
teresser skilles aldrig efter Landsdelenes G rændser, naar L ands
delene, som her, udgjore et virkeligt geographifl Continuum
med væsentlig fælles physifl Grundcharakteer. Tilfældigviis kan
en Fabrik af en vis Art for Oieblikket ligge i Kongeriget, en
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af en anden Art i Slesvig og en i sig selv ncesten forsvindende
Deel af Individer (stundom forresten med forstrækkelig stærke
Raabeinstrumenter) derved have forstjellig Interesse; men disse
Forhold cre hverken gjennemgaaende eller constante. M an har
endnu aldrig i Frankrig sygt kunstig at ud'jevne Repræsentations
forholdet imellem de viindyrkende og de korndyrkende Departe
menter.
Den større Befolkning maa altsaa i Henhold til
Forholdenes Eenhed og Interessernes Ligelighed kræve stærkere
Repræsentation, og negter man ben denne, maa den ikke blot
føle sig krænket i sin Værdighed og theoretiste Ret, men den
maa og vil antage, at ved en anden, især en i allerhøjeste
Grad fra Ligeligheden afvigende Ordning Formaalet, hvad
Monarchiet angaaer, søges forrykket og, hvad det Materielle
angaaer, particulære Interesser tilsigtes frcmhjulpne, at den
derfor ogsaa vil lide paa sit ydre Velvære.
Naar der er Tale om ligelig Repræsentation efter Folke
mængden, have enkelte Afvigelser i mindre Kredse af en eensar tet Befolkning liden eller stet ingen Betydning.
Om tilfældigviis af Hensyn til locale physiske Forhold et dansk eller
et slesvigsk Herred eller et holstensk Kirchspiel er i Rigsdag
eller Stænder ligesaa stærkt repræsenteret som et andet to, ja
tre eller fire Gange saa stort og befolket, er i og for sig med
Hensyn til Resultatet af Repræsentationens Virksomhed forbegge Districter aldeles ligegyldigt; thi det forandrer ikke Total
forholdet for hele Landbefolkningen; og dog søger man esterhaanden at udjevne for stærke og paafaldende Afvigelser af
denne A rt, men især at undgaae ved positiv Foranstaltning at
indføre dem, af Hensyn til en naturlig Følelse. Men em ganske
anden Betydning faae slige Afvigelser (ogsaa uden saa utrolige
Spring som imellem Danmark og Lauenborg), na ar der kun i
det Hele ere faa A f d e l i n g e r , saa at F o r h o l d e t strap f o r 
rykkes, n aa r der ere meget f remtrædende F o r s k e l l i g 
heder i me ll em de u l i g e l i g sti ll ede A f d e l i n g e r i andre
Henseender, og na ar Afvi gel sen f r a R e p r æ s e n t a t i o n s -
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l i gel igheden i n d f y r e s ved po s i ti v F o r a n s t a l t n i n g
l i g e fr e m i H e n h o l d t i l disse F o rs k el l ig he d er . I det
foreliggende Tilfcelde finder nu alt dette Sted paa den meest
ipinefaldende Maade og i hyieste Grad. Af 4 Landsdele giver
man de tre hver for sig en Vcegtforhyielse ligeoverfor den ene
og det en Vcegtforhyielse, der ved et saadant Totalantal er
enorm, endog hvor den er mindst (ved Holsten). Denne Vcegt
forhyielse gives de tre sydlige Landsdele, hvoraf den ene (Slesvig)
beryrer den fjerde, Danmark, de to flet ikke have geographisk Beryring dermed; den gives de tre Dele, af hvilke den ene har blandet
Nationalitet, de to en fra Kongeriget forskjellig, og som gjennem
denne Nationalitet ere underkastede en stcerk naturlig Tiltrcekning
af store Masser udad og bort fra Monarchiets Centrum og centrale
Interesser; den gives tre Landsdele, i hvilke et til Monarchiets
Tvedeling yg Oplysning sigtende Opryr har sundet Sted for
faa Aar siden og hvor separatistiske Ideer ikke have kunnet
holdes ude af selve den Betcenkning, hvori hele denne Ordning
foreflaaes * ) ; den gives to Landsdele, der ere under en lovlig
fremmed politifl Indflydelse, hvis Omfang og Fremtrcedelsesmaade i paakommende Tilfcelde er meget vanflelig at beregne;
*) Naar jeg har fremhævet Begivenhederne i 18J8-1850, er det ikke
skeet, fordi jeg v il, at de ftulle udøve den mindste Indflydelse til i
Fcellesforfatningen at nedsætte nogen Landsdeels naturlige Ret, men
kun meb Hensyn til en overordentlig Begunstigelse. I Landsthmgets
78de Møde 1853 udtalte jeg mig i Anledning af en mindre heldig
Y ttring af Ør s t e d saaledes (Forhandling. Sp. 1669): „Hertugdøm
mernes Beboere ftulle indtræde i Fællesforfatningrn som vore aldeles
brødefrie, ligeberettigede Medborgere.
Det er ikke, fordi Her
tugdømmerne have paadraget sig en Skyld, at de ftulle tabe den
særlige i 1848 dem tiltænkte større Repræsentation, men det er, fordi
det var et unaturligt Forhold, fordi det var Noget, der aldrig burde
have været paatænkt, at Hertugdømmernes mindre Antal af Jndvaanere paa en kunstig Maade ftnlde bringes til at veie ligesaameget
som Kongerigets større A ntal.
Den ærede Premierminister er en altfor
m ildt og billigt dønunendeMand til at han væsentlig skulde ville basere Noget
med Hensyn til Fremtidsudviklingen paa Begrebet om Fortjeneste eller
Brøde." I denne Aand har jeg til enhver T id tænkt, talt og bandlet.
3
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ben gives tredivefold et i bette Aarhnnbrebe erhvervet lille Lanb,
ber ligger nceften som en Enclave imellem fremmebe Laube og
hvis Reprcesentanter for en Deel (ifølge naturlige Forholb,
som jeg slet ikke bebreiber bem) ere fremmebe Unbersaatter og
fremmebe Statstjenere. J a , hører bet, hvo ber har Øve!
D e t er bog tænkel i gt , at Kongen af D a n m a r k som
saaban kan komme i K r i g ni eb bet l ybske F o r b u n b
el l er ni eb mægti ge M e b lem mer beraf ; og man v i l
i nbr ømme to tybske F o r b u n b s l a n b e hver t f o r sig et
absol ut Vet o veb Love om D a n m a r k s F o r s v a r s væsen. Det vilbe i Sanbheb være beqvemt for Preussen, at
Danmark ikke funbe faae ben fornøbne Bevilling, nbover bet
til stærk Rebnction foreslaaebe Normalmarinebnbget, til s. Ex.
at bygge en Dampfregat, naar Lauenborg sagbe net. Er bette
ikke Unbergravelse af Monarchiet veb høi lys Dag, saa veeb
jeg ikke, hvab ber er bet. Man trøster meb, at be tre begnnsttgebe Lanbsbele ikke kunne misbruge ben bem kunstigt t il 
lagte M agt, bet Regjeringen har hele Initiativet veb Lovgivningen;
men er ber ba ikke en farlig, ja bræbenbe negativ Misbrug,
ber kan nbgaae ikke fra alle tre Dele, men fra ben ene og
minbste, veb at hinbre, at nogensomhelst for Monarchiet-vigtig
Fællesforanstaltning veb Lov kommer istanb? og vil ikke Re
gjeringen, for bog engang imellem at faae Noget igjennem,
maatte smigre veb Eensibigheb baabe i ben Foranstaltning, ber
ftal sættes igjennem, og i anbre? Nei; ba vil atter Konge
riget eller en rntbeit Lanbsbeel reise sig; altsaa A lt gaaer sttaa
og istykker. At forresten efter en saa uhyre Jnbrømmelse meb
Hensyn til Fællesforfatningens Form, en saaban Nebtrykkelse
af Kongerigets hele S tilling i bets egne og Anbres Øine ikke stulbe
folge ben ene Jnbrømmelse efter ben anben, først ab abministrativ Bei, i ben Retning, som Forstagets øvrige ikke strax
vebtagne Bestemmelser antybe, saasom meb Hensyn til Geheimestatsraabets Besættelse, ben slesvigske Embebsstanbs fornyebe
fulbstænbige Fortybstning, o.s.v., vilbe være umuligt og utænke-
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lig t,

og Lovgivningen vilde da efterhaanden af den saaledes

stillede og ordnede Regjering forsyges ledet ind paa samme
Bane.
Men forelpbig v il dette, at A lt gaaer istaa, også a
uden n og en s omhe l st S e p a r a t i s m e fpige af Maskineriets
egen praktiske Beskaffenhed. M an har fp lt, at det var utænke
lig t, at nogetsomhelst Lovgivningsarbejde kunde komme istand,
naar Lovene skulde forhandles og vedtages i fire særskilte F o r
samlinger og der kunde undergaae Forandringer, hvoraf fulgte
Tilbagesendelse af den forandrede Lov til den eller de F o r
samlinger, der maastee allerede havde vedtaget den; man har
derfor bestemt, at intet ZEndringsforflag kan stilles, men ethvert
Lovudkast maa antages eller forkastes i den Skikkelse, hvori
det af Regjeringen fra fprst af er forelagt.

Der gjpres altsaa

til Regjeringen den Fordring, at den skal forelægge saa uendelig
fuldkomne Lovudkast, at de uden et Ords Forandring skulle
kunne antages af 4 endda paa et hpist forskjelligt Standpunkt
staaende Forsamlinger.

Paa denne Maade stal man s. Ex.

faae Bevillingslove med alle deres Enkeltheder eller en Armee
organisation vedtaget; kan der tænkes eller siges noget Umu
ligere?

En nh T old tarif skal dog kun saaledes uforandret i

hver eneste Position glide ned i 3 Forsamlinger.*) M an
sammenligner disse uforanderlige Lovudkasts Antagelse paa fire
(tre) Steder dermed, at det i Rigsraadet behandlede Lovudkast
tilsidst forelægges Raadet selv i den Skikkelse, hvori Regjeringen
i Henhold til Raadets ZEndringer i det oprindelige Udkast v il
gaae ind paa det, til Antagelse eller Forkastelse. Det er ligesaa god Analogi, som naar man ligeledes til Beviis for
Muligheden af denne fiirdeelte Forhandling med 4 sideordnede
forskjellige

Landsdele

repræsenter ende

Forsamlinger

uden Mulighed til W ndring og Jmpdekommen anfprer Lovudkasts
Behandling i to Kamre,

der repræsentere den samme Befolk-

*) Det er rigtignok aldeles glemt i § 21 og § 22, at der gives Love,
der i Henhold til § 11 N r. 13 kun skulle forelægges tre Forsamlinger.
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ning og have bestemte Former for Udjevning af den fyrste Uenighed
ved gjentagen Behandling. Den holstensie Forsamlings Udvalg
havde Medlemmer, Forsamlingen selv en President, der, stjyndt
mine politiske Modstandere, dog synes mig at burde have toæret
altfor gode til at understrive saadanne Absurditeter.
Jeg troer nu at have behandlet det holstenske Forslag saaledes med koldt Raisonnement og efter umiddelbart praktiske
Hensyn, at jeg tyr sige et Ord om Fylelsen. Den Statsmand,
der maaflee bilder sig selv ind at kunne vcere uden dyb og inderlig
Fylelse, hvilket er en stor Misforstaaelse, maa dog vide, at Fol
ket behyver Fylelse, sund og sand Selvfylelse og besteben Selv
tillid, og han maa kunne bringe dette vigtige Element i Be
regning. Men troer nu Nogen, at "det danste Folk (— og det
er dog i alt Fald et godt Sthkke af Monarchie! —) kunde be
vare Tillid til sig selv, Villie og Mod til aandelig og materiel
Udvikling og til Forsvar, naar det sattes og lod sig sætte i en
saadan, Ingen vil dog vel nu negte det, ydmygende og under
ordnet Stilling i det Monarchie, som det har dannet, givet
Navn og i gode og onde Dage holdt opreist? Og det vilde
.dog, selv efter Grev Sponnecks Mening, vcere et Tab „i
Monarchies Dine", hvis $ af dets Befolkning, opgivende sig
selv, overseet og forhaanet af de §, med hvilke den nu, Gud
stee Lov, i enhver Henseende er jevnbyrdig, sank ned til en
Dygtighedsgrad og Kraft omtrent liig de katholste Irlænderes
i deres fortrykteste Tilstand. Jeg skrev i 1848 i Anledning af
Forfatningsrescriptet af 28de Januar: „Bliver den nye Forfatning
opbygt paa den Grundvold, der er antydet, ville Efterkommerne vist
nok derfor alligevel kunne see en Stat, der gaaer fra Elben til Skagen
og Oresund; men om ikke i denne Stat det Folk, hvis Erindring
den danste Historie er, som har udviklet den danste Nationalcharakteer og har sit Mærke i det danste Sprog, vil under
Sorg og Nyd forsvinde og gaae over i en anden Skikkelse,
det er Spyrgsmaalet." Og da var Tilbudet: Danmark-----Slesvigholsten; nu er Tilbudet: Danmark = £ af Slesvigholsten-
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lauenborg med tre absolute Vetoer. Men dengang frygtede jeg
for, at det dog mulig kunde blive til Alvor; nit veed jeg, at
det ikke kan; jeg har kun at gjøre med et Misfoster, saa lat
terligt, at man uden den udansk-danske Anbefaling over Latter
ligheden havde glemt Uforskammenheden; og tænkte jeg mig,
hvad der ikke er Skygge af Anledning til, Muligheden af, at en
slig Forfatning udenfra kunde paatvinges vort Folk, da veed
jeg nu, at det ikke vilde gaae til Grunde deri, men søge og
finde en Udvei deraf. Men har da Grev Sp. ikke feet, ikke
folt Beskaffenheden af dette Forflag? Har han ikke i det
Mindste feet det deraf opstaaende Forhold til det tydfle. For
bund (det dobbelte Veto for to Forbundslande)? Nei! Jeg er
overbeviist om, at Grev Sp. ikke har overveiet enten dette
eller meget Andet; hans Fremtræden i denne Sag kan kun være
Følgen af en mærkærdig Raskhed og Lyst til at vise sig som den,
der kan og er rede til at lede Statsflibet ud af Klipper og
Skjær. Dette viser sig allermeest i den Smule, han anfører
som Undskyldning for og som Udsigt til Forbedring af den
iøjnefaldende totale Ubehjelpsomhed ved Maskineriet.
Først
flydes (S . 66) Lanenborg tilside ved det letfærdigste Raisonnement, „da der ikke let kan tænkes noget Fællesgebetet ved
kommende Lovgivningsarbejde, hvorom der før 1848 vilde have
været at commnnicere med Ridder- og Landflab sammesteds",
som om det var herpaa, at Stænderne havde begrundet dets
Stilling. Forhandlede Etænderne nogensteds før 1848 Bud
getter, Love om Armeen o. s. v.? Aldeles forvirret og intetsigende
er, hvad der tilføies, at det i det Mindste ikke vil være nødven
digt at forelægge Lauenborg Lovforflagene i deres Heelhed. Hvorpaa bygges en flig partiel Forelæggelse og hvad hjelper den,
naar der dog skal forhandles? De øvrige Formodninger om
hvad der vil kunne flee med Lauenborg, forbigaaer jeg. Lauen
borg er i Systemet og kan, hvad f. Ep. en Armeeorganisationslov, en Postlov o. s. v. angaaer, ikke bringes ud deraf;
men jeg har ovenfor selv gjort det Tankeepperiment at lade
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Lauenborg ude af Beregning og jeg er villig til at gjentage
det; Sagen bliver den samme ved Formlen: „Danmark = k
Slesvigholsten med et absolut Veto for et tydsk Forbundslands
Reprcesentations Majoritet". Derncest yttres der (S . 67), at
Forslagets praktiske Anvendelighed vilde betydelig forøges, „o m *)
der i den endelige Forfatningslov blev optaget som en Net
for Negjeringen, at den, efterat et Lovforstag af en eller flere
af Specialreprcesentationerne, eller af dem alle tre, var for
kastet, fkulde være beføiet til i samme Session paa ny at fore
lægge det i uforandret eller forandret Skikkelse, (—_for at be
gynde Sisyphusarbeidet forfra med lige Nytte —) og „o m *)
der tillige ved de forskjellige Specialforfatninger kunde træffes
Foranstaltning til, at alle Specialrepræsentationer o m tre n t*)
paa samme Tid af Aaret kom til at holde deres Forsamlinger"
(— hvorved blandt Andet tre eller fire Commissairer skulde haves
til at forsvare det samme uforanderlige Lovforslag og hvorved
Antagonismen imellem Forsamlingerne kunde t irres ved en
daglig Telegraph- og Bladmeddelelse om, hvad der sagdes i den
ene Forsamling imod Synsmaader, Argumenter og Attringer
i den anden—). Ved Siden af disse to omnier „paatrænger
sig uvilkaarlig den Tanke, at med Tiden maaskee ogsaa alle
Specialforsamlingers Mødested kunde blive det samme", medens
Stænderne udtrykkelig have anført Opholdet i Kjøhenhavn som
en Grund imod en Fællesrepræsentation. Regner man Undgaaelsen af Kjøbenhavnsreisen med som et Motiv til en total
Forandring i Monarchiets Lovgivningsform, da vil man neppe,
efterat have faaet en anden Form, hvorved den bliver over
flødig, atter paatage sig Uleiligheden. Men det er sandt;
Monarchiets Repræsentationer kunne jo mødes i Itzehoe. Dog,
dette er kun Smaating og Alt uvist. Men Stænderforsamlingens
Forfatningsudkast indeholder efter Paragraphrækken endnu en
„Zusatz", hvori bestemmes, at til foreløbig at afgive Betænkning
* ) ikke udhcevet af F o rfa tte re n .

39
over Lovudkast, font tilsigtes forelagte om Fcellesanliggender,
skulle de 4 Repræsentationer as deres Midte vcelge „Ausschüsse"
i et ringe Antal as Medlemmer, hvilket Antal nærmere be
stemmes ved Lov, hvilke Udvalg Regjeringen, naar den anseer
det for fornødent, kalder til Kjøbenhavn. Heri seer Grev
Sp. den egentlige Lægedom for Forflagets Skrøbelighed, idet
han (S . 35 ned.) hepleder Opmærksomheden paa, at der her
med Hensyn til Antallet af Udvalgsmedlemmer ikke er gjort
Paastand paa Eenstallighed for alle Landsdele, „hvori turde
ligge en stiltiende Indrømmelse af, at Tallet for hver Landsdeel kan afpasses efter sammes Folkemængde, Størrelse, Spe
cialrepræsentations Form og andre lignende Momenter." Jeg
skal ikke negte Muligheden heraf, skjøndt den øvrige strænge
Holden paa det Lige (ogsaa ved den i § 40 foreflaaede, af Delege
rede fra alle Repræsentationer dannede Commission for S tats
regnskabernes Afgjørelse) vækker T v iv l* ); Sagen er i ethvert
Tilfælde meget ligegyldig, da disse af Delegerede dannede Ud
valg, enten Antallet er lige eller ikke, saalidet ville fjerne
nogensomhelst Vanskelighed, at de meget mere ville føie ikke
uvæsentlige Vanfleligheder til, hvis der er Plads for flere. De
Delegerede fra hver Forsamling, der ikke ere valgte for enkelte
Sager, men som vedkommende Repræsentationers Tillidsmæud
i det Hele, ( — jeg kan nemlig ikke faae Andet ud af de korte
Antydninger i Motiverne, end at der skal være eet almindeligt
Udvalg for hver Periode imellem Møderne og ikke en Mængde
Udvalg for særlige, hvert for sig iforveien af Regjeringen betegnede
Lovudkast, —) ville gaae til Forhandlingen med Kravet paa,
ligesom den Forsamling, de repræsentere, at have lige Indflydelse
med hver anden Forsamlings Delegation; de ville dernæst virke

*) Ogsaa i hiin Commission er Lauenborg ikke glemt trods dets særlige
ogsaa for Fremtiden forbeholdte finanzielle S tillin g . Hvormange
Medlemmer imellem det i det Hele „ringe Antal" vilde forresten
Lauenborg faae, naar der toges Hensyn til Folkemængde og Størrelse?

40
for, hvad der kan ansees for Majoritetens Mening og Retning
i deres Forsamling; de ville tage sig paa det Aderste iagt for
at eftergive det Mindste heri, for ikke at paadrage sig Ansvar
ligeoversor deres Committenter, og disse, der iøvrigt ikke i
mindste Maade ere bundne ved nogensomhelst Eftergivenhed fra
de Delegeredes Side, ( — dette er udtrhkkelig reserveret og følger
da af sig selv, — ) ville ikke desavouere de Delegerede. Regjeringen, af hvem der forlanges taget Hensyn til de Delegeredes
Beteenkning ved Lovudkastenes endelige Bearbejdelse (Motiverne
S . 420), men som natnrligviis ved stcerke Divergentser ikke
kan tage Hensyn til og følge aldeles modsatte Retninger, vil
i den Forsamling, hvis Delegerede ikke have trængt igjennem,
i dem knn have bedre forberedte og maaflee specielt for Hovedet
støbte Modstandere, medens den ved disse Forndsorhandlinger
har en Plage mere og taber al Ro, Sikkerhed og Conseqvents i sine Arbeider, der fra først af maae lempes og lappes
sammen. For en endelig Trængen igjennem med Noget, der
ellers vilde finde Modstand hist eller her, beredes der herved
saameget mindre nogen større Udsigt, som enhver, selv den
mindste Forsamlings Majoritet veed/ at den i sin isolerede
Magtfylde aldeles ikke behøver at bryde sig om den fuldstæn
digste Eenstemmighed i modsat Retning i den største Landsdeels Forsamling.
Mere end det her Omtalte har Grev Sponneck, saavidt jeg
ved omhyggelig Søgen kan finde, ikke anført til at forsone os
, med Forslaget. Det staaer der da fremdeles i sin hele Hæs
lighed. At dette „den holsteensie Stænderforsamlings vigtigste
Forslag" sknlde have nogen „retlig Begrundelse", at de holstenfle Stænder skulde kunne „fordre det som en i tidligere
Statsakter eller Tilsagn begrundet Ret, at deres Forsiag af
den kongelige Regjering stal antages", indrømmer da Grev
Sponneck heller ikke paa nogen Maade (S . 34 og 57), og
det vilde ogsaa i Sandhed see altfor galt ud med Januar
ministeriets Redelighed baade mod Danmark og mod Holsten
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og mod Udlandet, hvis dette Forflag nu erkjendtes for at have
endog den fjerneste Lighed med hvad der i Slutningen af 1851
og i Begyndelsen af 1852 var meent og tilsigtet; thi hiint
Ministerium har, man dømme forresten derom, som man vil,
baade i sine Handlinger (ved selve den foreløbige Forfatning
af 26de Ju li 1854) og i sine Ord paa det Bestemteste gaaet
en aldeles modsat Vei, ligesom denne Forfatningsform heller
ikke førend nu i 1859 er falden de holstenske "Stænder selv ind
som Udtryk for Selvstændigheden og Ligeberettigelsen. Heller
ikke stoler han ganske paa Forslagets „eget Vcerd i de andre
Landsdeles eller engang Monarchists Oine." Men desto stär
kere paaberaaber han sig Nødvendigheden, den bydende, ftrænge
Nødvendighed for at antage det. Denne Paaberaabelse frem
træder i rigt varierede, tildeels orakelmæssigt truende Udtryk.
Det er vel værdt at gjennemløbe disse. „Det kan maaskee blive
den sidste Gang, at Regjeringen vil have noget Naadernm for
sine Beflntninger i Henseende til Forfatningssagen" (S . 55).
„Den nbetingede Forkastelse af, hvad Kongen har tilladt den
holstenske Stænderforsamling at fremsætte, kan i Tiden blive
meget betænkelig og medføre bitter Anger, — naar det er forsildigt ved Anger at gjøre det Skeete uskeet"; (S . 56. Hvad
har Kongens Navn og den Tilladelse, han har givet Stæn
derne til at udtale, hvad de vilde, her at gjøre? Skal Hs.
Majestæt bære Ansvaret for de holstenfle Stænders udskeiende
Fordringer? Det er, reent ud sagt, en grov Misbrug af Hs.
Majestæts Navn).
„Afvises Forslaget, fact vil dette Resultat
vise sig i Gjerningen lige med en fuldstændig Forkastelse af
A lt, hvad der fra holsteensk Side er fremkommet; og selv den
største Imødekommen i andre Henseender" (— i alt det, hvori
Grev Sponneck har givet Holstenerne Uret, eller hvori? —)
„v il tabe al Betydning og ikke sormaae at formindske eller i
nogen Maade at formilde Indtrykket af Hovedforflagets For
kastelse paa Steder, hvor dette Indtryk ikke kan være os lige
gyldigt" (S . 57). „D e holsteenske Stænder ere med den
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kongelige Regjerings egen Jndrpmmelse komne i den ligeoverfor
Monarchies andre Landsdele privilegerede Position, at de have
knnnet sremscette Forslag som de foreliggende, og med den
Virkning, at Forslagene neppe nbetinget kunne bedpmmes, an
tages eller forkastes efter deres eget indre Værd." (S . 61.
Har da virkelig Regjeringen nogensinde forpligtet sig til eller
givet den allermindste Skygge af et Lofte om at antage, hvadl'oinhelst de holstenske Stcender foreslog? Har den overladt
Holstenerne paa egen Haand at ordne Fcellesforfatningen? eller
er det Grev Sponneck selv, der aldeles ugenert giver Stæn
derne denne pri vi l eger ede P o s i t i o n ? Ja i Sandhed, han
hehandler dem som privilegerede.) „Monarchists andre Bestand
dele" (der menes Holsteen og Lauenborg) „ere ligesaa beret
tigede til at udgjore integrerende Dele af Monarchist, som
Danmark selv." (S . 63. Dog vel ikke paa enhver Be
tingelse, som de selv foreskrive? I andre Forbindelser, selv
Wgteskab, pleier dog, naar den ene Deel aldeles vil tilintctgjore den andens Ret, en Skilsmisse at kunne finde Sted.
Jeg veed det meget vel; dette er den af Holstenerne indtagne
og misbrugte S tillin g , hvoraf vor Regjerings Bestræbelser
maae bringe dem ud. De gaae ud fra, at de skul le blive i
Monarchiet, men at Ingen vil tvinge dem eller tillade, at de
tvinges til at blive der paa rimelige Vilkaar; de foreskrive
derfor urimelige, idet de regne paa Fredsstiftere, der omtrent
tale saaledes: „D u er et stort Skarn, H., at D u tager saameget
af D s Plads, ret et stort Skarn; men Fred og Ro vil jeg
have; ligge sammen skulle I , og du maa holde mig op med
din Skrigen, D ." Men jeg vidste ikke, at v i havde anerkjendt
og skulde gaae ud fra denne Stillings Berettigelse og Uantastelighed. Hvad nu, om Holstenerne vedblive med at holde ikke
blot paa deres Hovedforslag, men paa alt det, som Grev Sp.
vil skille derfra?) „Bag Forkastelsen af de holstenske Stænders
Hovedforslag seer jeg ingen Udvei, men kun Uklarhed og S ta 
tens Priisgivelse for Tilfældigheder, Forstyrrelse og Idmygelse."
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(S . 65.) Endelig hedder det, omtrent med samme Vending,
S . 2: „Jeg seer i dette Grundlag, esterat det er frigjort for
sine Aderligheder," (— saaledes staaer der; Danmark = 4 Slesvigholsten med de holstenste Stcenders Veto er ingen Id e rlighed, —) „den eneste Udvei til en mindelig Overeenskomst og
overhoved til at bringe vore Forfatningsforviklinger til Ende,
naar man ikke vil udsætte Riget for uberegnelige Farer og
Forstyrrelser samt tilsidst for den Idmygelse at see sin For
fatning bestemt af Europas Stormagter." Først vil jeg nu
udtale min Glæde over, at Grev Sponneck skyer „Idmygelse"
for Land og Folk; ovenfor frygtede jeg virkelig noget for, at
denne Sky med Hensyn til det danske Folk og Kongerige havde
forladt ham. Denne Idmygelse seer han nu deri, at vor
Forfatningssag afgjøres paa en „europæisk Conference eller
Congres (S . 2 og 62)". Heri har han altsaa skiftet Mening;
thi der ere Mange, der med mig vide, (og vide det ad saadan Vet, at jeg ikke i mindste Maadc frygter for at begaae en
Indiscretion ved at sige det), at han en Tid lang som
Minister ikke ivrigere har attraaet eller søgt at fremkalde Noget
end vor Sags Henviisning til og Afgjorelse af en Conference
af Stormagterne.
Jeg er langtfra at betegne S lig t som
ønskeligt; men med Hensyn til Idmygelsen veed jeg dog virkelig
ikke, om det at svie sig under Europas Villie skulde være
værre eller nær saa slemt som, efter A lt, hvad vi have lidt,
stridt og dog ogsaa seiret og efterhaanden opnaaet, nu selv,
uden noget Forsøg paa Modstand, af dem, vi strides med og
som vi dog syntes at have trængt noget tilbage, at modtage
de haardeste Vilkaar, der kunde bydes, Vilkaar, som sætte os
langt, langt ned under det, som vi 1848 ikke vilde modtage
fra Thronen og forkastede som svage og udygtige Raädgiveres
Værk. Men nu om Trudsler og Farer. Jeg hører ikke til
dem, der smigre mine Landsmænd med høie Forestillinger om
vor egen Magt og med Forsikkringer om, at man „In te t kan
gjøre os, naar vi blot holde os stive." Jeg kan ikke saa let
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scette svensie-norsie Allierede i Marsch og jeg har, med al Agtelse
for dem og al Iver for det bedste og nærmeste Forhold til dem,
nogen T vivl om, at de med os knnne klare Sagen der, hvor vi
ikke knnne klare den selv; der ere Fjender, mod hvilke vi ikke
behøve dem, og der ere Fjender, mod hvilke de ikke vilde være
nok. Jeg troer heller ikke, at det er gjort med at sige: „Lad
dem tage Holsten"; Adskillelsen er ikke saa nbetænkelig, og de,
der tog Holsten, kunde forsøge at tage mere med. Det kan
gjerne være, at der med allerstørste Bestemthed maa siges:
„Ordner i Guds Navn Hs. Majestæts tydske Forbundslande,
som I ville, kun Hs. Majestæts reent dynastiske Rettigheder
forbeholdne; for det Ovrige flaaes vi det bedste, vi knnne";
men for Udfaldet af at indtage denne S tillin g kan Ingen indestaae.
Altsaa, ikke blot Vanskelighed, ogsaa Fare er der;
men den Fare, hvormed Grev Spouneck særlig truer i An
ledning af dette Forslags Forkastelse, som om det var Noget,
fremmede Magter vilde paatvinge os, hvis vi ikke tog det god
villigt, Noget, hvis Forkastelse vilde vække Harme, den er efter
min fulde Overbeviisning et reent og pnurt Gjøglebillede, sam
mensat af Phraser. Intet Forslag har, det antager jeg for
aldeles vist og sikkert og det ikke blot ifølge en Slutning fra
min egen Dom om dets Beskaffenhed, vakt saaliden Sympathie,
intet har ved iøjnefaldende Forkeerthed og Ubrugbarhed været
os saa nyttigt, som just dette. Det var dødfødt og der hørte
en dansk Anbefaling til for at give det et Slags Skinliv.
Hvordan Udfaldet af de piinlige Forhandlinger forresten vil
blive, hvad og i hvilken Retning vi, trods det bedste M od
værge, kunne blive nødte til at offre, derom vil jeg ikke ind
lade mig i Gisninger.
Lader os tale reent ud.
Dette Forsiag kan ikke antages,
og hvis det blev os paatvunget, vilde det snart vise sin V irk
ning i en uventet, men aldeles naturlig og nødvendig Retning.
Man taler om Skandinavister og skandinaviske Unionstanker.
Der ere adskillige, der, komne tilbage fra tidligere Drømme, i
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Grunden ikke ville mere eller ikke meget mere, end gode danste
Borgere kunne, tildeels maae ville; men de kunne ikke und
lade, i Erindring om Drømmene, leilighedsviis at yttre sig
bittert og gnavent mod den modsatte levende Virkelighed og
dens paa de høieste Punkter stillede Bcerere; de maae til det
Sunde, Naturlige, Stille føie noget Jøinefaldende, Noget, der
stoier og gjør Opsigt, i det Ningeste Tale derom, saasom om
skandinaviske Offensiv- og Defensiv-Alliancetraktater med stipu
lerede Hæropstillinger ved Cideren eller deslige. Men var eller
er der nogen Fare for en unionistisk Skandinavisme, da var
eller er Værnet derimod en levende og frist, bestemt og indivi
dualiseret Nationalfølelse, en sikker Tillid til vort Folks Evne
til Bestaaen og til fuld, freidig Udvikling i sit eget begrcendsede
Monarchi; tager man dette Vcern bort og skyder man ligefrem
til ved Angreb, da bliver den unionistiske Skandinavisme farlig,
fordi den bliver berettiget; og det vilde skee ved Antagelsen af
Forstag om det danste Monarchies Ordning som det her om
handlede eller lignende. Jeg stal vidne om mig selv. Saa
overbeviist som Nogen om Vigtigheden af Nordens og de tre
nordiste Folks Udvikling ved gjensidig Udvepling og Under
støttelse i nært naturligt Venskab, — mit eget Navn, hentet
fra det svenske Fisterleie, hvorfra min Oldefader kom, minder
mig derom, — har jeg, fra det, jeg blev Mand, aldrig tænkt
mig mit Fædrelands Fremtid uden under den uafhængige* og
adstilte danste Kongekrone; der har jeg uden Angst og Tvivl
seet den og omfattet den med Følelsens Inderlighed og Overbeviisningens Styrke; denne min Stemning var ligesaa sikker
og levende dengang, da høisalig Kong Christian den 8de lod
mig opfordre til at reise med paa det første Studentertog til
Upsala for at virke modererende, en Opgave, jeg i dyb Under
danighed frabad mig, som da der forhandledes om Arvesagen,
eller da vor nuværende Konge allernaadigst paalagde mig at lede
det danske Rigsraads Forhandlinger; men var de holstenske
Stænders Forfatningsforflag, blot i det Omfang, hvori Grev
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Sponneck anbefaler det, antaget og sat i Kraft, da, ja da
vilde jeg visselig selv blive udenfor enhver Machination, men
jeg vilde savne Mod og Kraft til at modarbeide den; jeg knude
ikke misbillige Formaalet, Dermed er for mit Vedkommende
sagt nok, og der turde veere ikke faa det danske Kongehnns,
det gamle og dets nye kraftigt og smukt fremspirende Green,
inderligt og varmt hengivne Mæ nb, der kunde vidne det
Samme om sig.

Der er sagt, hvad jeg havde at sige om det holstenske
Forfatningsforflag; jeg kommer nu til det Provisorium, den
Overgangstilstand, hvorigjennem man skulde komme over i den
nye Forfatning. Fra Stcendernes Side er, som bekjendt, op
stillet det Krav, at, indtil Fcellesforfatningen efter dette For
slag eller overhovedet er ordnet, ingen Lov om Fcellesanlig
gender maa udkomme med Virksomhed for Holsten uden Stcen
dernes Samtykke; naturligviis er det herved forudsat, at heller
ingeu kongelig Resolution kan træde istedenfor Loven.
Den
praktiske Virkning vilde være, at alle ftørre Lovgivningsarbeider,
som ikke knude tillæmpes saaledes, at de kunde gjennemsvres
uden at berøre Holsten, aldeles maatte stilles i Bero, fordi
der.ikke, især under den givne Stemning, kunde være mindste
Udsigt til at opnaae aldeles eenslydende Beflutninger i Nigsraadet for Danmark og Slesvig og i de holstenske Stænder,
saaledes s. Ex. ved Toldreformer; ved en meget vigtig Sag eller
Række af Sager, Armeeorganisationen med Tilbehør, vilde der,
hvis man ogsaa forsøgte at gjennemfore den saaledes, at Udgiftsforhpielsen udrededes alene af Danmark og Slesvig, sandsynligviis reises Indsigelse, fordi man ikke kunde angive og
udskille en holstensk Armeeafdeling, der blev uberørt deraf, eller
undgaae en i det Enkelte forandret Anvendelse af den holstenske
Andeel af Udgifterne til Hæren; men især vilde der baade her
og ved Bevillinger til andre Grene af Monarchies Tjeneste
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gjøre sig gjeldende (eller dog kunne gjøre sig gjeldende) en stært
Bestræbelse efter ikke blot at blive fri for enhver ny Udgift,
men at skrue Alt ned til det anerkjendt utilstrækkelige og i
Aarene 1856— 1860 ved meget store Tillægsbevillinger sup
plerede provisoriske Normalbudget af28de Febr. 1856 (hvis
Gyldighed Negjeringen da i ethvert Tilfælde iforveien maatte
sikkre sig); endda vilde man maaskee (som nys antydet i An
ledning as Hæren) forsøge at hindre Reformer i Fællesanlig
gender ogsaa udenfor Holsten ved at gjøre Adelsen af ethvert
Bidrag afhængig af-Bibeholdelsen af de gamle Anvendelses
normer. En egen lille, men frugtbar Kilde til Chicane vilde
de aarlige Udskrivningslove til Land- og Søkrigstjenesten danne,
og der er al Antydning for, at der vilde blive øst af denne
Kilde, først med Hensyn til Flaaden; Kongeriget og Slesvig
maatte da stille det Fornødne.
Der vilde i alt dette være
M idler til at gjøre Tilstanden ntaalelig og til at trænge hen
imod hvilkensomhelst definitiv Afgjørelse af Forfatningsfor
holdene. Negjeringen kan derfor i mine Tanker, uden at jeg
overseer Forholdets Banskelighed, umuligen for en ubestemt Tid
eller uden de allernøieste Stipulationer (og derimellem især Ret
til at handle og reformere, naar der ikke forlanges mere, end
før, af Holsten, og til i Nødstilfælde at foretage Adskillelse)
ved bindende Forpligtelse gaae ind paa et saadant eller nogetsomhelst lignende Provisorium, der, vel at mærke, alene foranlediges ved Forsmaaelsen af endog blot foreløbig Benyttelse
af den ved Forfatningen af 1855 aabnede Adgang til Deeltagelse
i Lovgivningen om Fællesanliggender*). At nu Grev Sponneck,
*) Hvad Grev Sponneck S . 65 siger om, at de tpdske Stormagter
upaatvivlelig snart vilde forlange Provisoriet afløft af det af Holsten
soreslaaede Definitivum, er naturligviis aldeles sandt, forsaavidt man
ved Antagelsen af Provisoriet gav Udsigt til at indlade sig paa dette
Forsiag. Men ellers blev Forlangendet om en endelig Afgjorelse
naturligviis det samme som nu, en ubestemt Troengen, i det Hele fra
den Side gunstig for de tydfke Landsdele.
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hvad Netten angaaer, tiltræder Stæ ndernes Krav paa et P r o 
visorium for Holsten saa ubetinget og uden at reservere den
fornødne Handlefrihed for det øvrige Monarch! eller at berøre
de her antydede Vanskeligheder (der jo samle sig i et Tryk
' paa Kongerriget og S le sv ig til at give efter), lader sig dog
vel kun, foruden af hans I v e r for og Tiltro til den i Udsigt
stillede endelige O rd n in g , forklare a f , at hans eget Forslag til
et andet almindeligt Provisorium har hindret ham fra at be
tragte dette holstenske lidt nærmere. O g endda kan det vække
nogen F oru nd rin g , at han ikke studser lidt og faaer nogen
Tvivl om Netten, naar m an erindrer sig, hvo der indtil 1854
var Finantsminister og dengang udvirkede de allerhøjeste R e 
solutioner, ved hvilke de i den danste Rigsdag bevilgede § til
Hæren o. s. v. snppleredes med ?. D et var g emste vist nø d 
vendigt; nten dengang havde der dog ikke kunnet tilbydes nogen
Deeltagelse i Fællesvotering, saaledes som den siden ikke blot
har været tilbudt, men to G ange (1856 og 1858) benyttet,
den første G ang i det Ringeste i fuldeste M aade. (D e sidste
holstenske Stænderforsam lingers Præsident var 1 856 M edlem af
og, hvis jeg ikke feiler, F orm an d i Finantsudvalget.)
Grev Sponneck finder deels, at det af S tæ nderne for
Holsten forestaaede Provisorium for meget kan tydes hen til en
Eiderpolitik, deels, at et andet hele M onarchiet omfattende
Provisorium ligger meget nærmere og er mere hensigtssvarende,
nemlig at Forfatningsloven af 1855 ogsaa bevirkes sat ud af
Kraft for D anm ark og S le s v ig , og saaledes for alle F æ lles
anliggender Absolutismen indtræder tem porært, indtil den nye
Fællesforfatning kommer istand, og fra alle S id e r bliver a n 
tagen, hvormed han troer, at der „vel neppe kunde og burde
hengaae længere T id end høtst eet A ar" ( S . 71 ), i hvilket A ar
rigtignok, som det nedenfor vil sees, stal udrettes mange og
meget vanstelige T in g. H a n har undladt at anføre en meget
væsentlig G ru n d og B etragtning, der, n a a r m an stnlde tilveje
bringe en Forfatning for Fællesanliggenderne efter det holstenske
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Forslag, næsten gjorde en saadan Fremgangsmaade nødvendig.
Thi hverken kunde Rigsraadet, hvad det vilde gjøre»ved at ved
tage ben nye Forfatning, paa eengang ophæve sig selv og med
det Samme disponere over Landsdelenes S tilling og Rettig
heder og overfvre nye Attribnter og Forpligtelser paa de særlige
Repræsentationer uben deres Samtykke, ikke heller kunde der,
saaledes som Stænderne synes at have tænkt sig Sagen, medens
Rigsraadet bestod, bag dets Ryg forhandles med de særskilte
Repræsentationer om dets Ophævelse og om Overtagelse af dets
Attribnter og Funetioner.
Det, der nu forstrækker mig ved Grev Sponnecks Forstag,
er ikke Navnet Absolutisme. Jeg er af Overbevisning og efter
min hele Fortids Medfør bestemt Modstander as Absolutismen;
men der har været Oieblikke i de forløbne Aars trange Tider, i
hvilke jeg maastee knude have bøiet mig og fundet ben fornødne
Resignation, hvis en overlegen, genial og kraftig M and, vel
udrustet ved S tilling og Midler, til hvis Fædrelandskjerlighed,
om end forbunden med en fra min aldeles afvigende Overbeviisning
om politiske Former, og til hvis Charakteerfasthed og Villie til at
bruge Absolutismen vel man knude have T illid, — hvis en saadan
Mand, siger jeg, stillet ved Thronens Side hurtigt og med Held havde
ført os for nogen Tid over i Absolutismen; stjøndt hvo kunde,
just ifølge ben uindskrænkede Magts Natur, have givet Garanti
for, at Manden var bleven paa sin Plads og at ikke meget
værre Indflydelser havde bemægtiget sig, hvad han havde taget?
Men hvad der, naar man sætter sig udover det ftrænge poli
tiske Retsspørgsmaal, dog paa eengang vækker Skræk og Harme,
er, for ikke at tale om Opgivelsen af, hvad der dog allerede er
vundet og ordnet, eller om Savnet af de antydede Forudsæt
ninger, først og fornemmelig jo det Fordømmelige i Oiemedet,
hvortil denne temporære Absolutisme skulde benyttes, nemlig til,
under Skin af Forhandling at paatvinge Kongerigets Repræsen
tation, Repræsentationen for f af Monarchies en Fællesforfat
ning som ben, hvis Beskaffenhed jeg har udviklet, ndgaaet fra
4
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Repræsentationen for
Jeg siger, paatvinge; thi Forholdet
er klart itsf, og foruden den stærke Paaberaabelse af de holstenste Stcenders „privilegerede S tilling " og Udlån,dets Villie
behpver jeg blot at henvise til den hpist charakterististe Attring
S . 70 om den i det absolutistiske Provisorium i Fcellesanliggen
derne ( n a t u r l i g v i i s formedel st F r y gt e n f o r den v ed
varende A bs ol ut i sm e og dens O v er f p r el s e paa de
scerlige Anl iggender ) liggende „bedst mulige Garantie for de
forskjellige Landsrepræsentationers Fpielighed til at gaae ind paa
Fcellesforfatningen". . At der herved alene er Spprgsmaal om
Kongerigets Repræsentation, er klart. Lauenborg er da sikkert
nok, og de holstenske Stænder, venter man, ville vel opsætte de
nn ikke tilstaaede Bifordringer til siden, naar de faae Hoved
sagen, ovenikjvbet paa en yderst smigrende Maade som de, der
foreskrive Ordningen; den i dette Oieblik bestaaende slesvigske
Majoritet vil vel heller ikke gjpre store Vanskeligheder. Men
til denne Hensigt kommer dernæst det Umulige, det Usande, det
for S tat og Dynasti Farlige og Fordærvelige i Fremgangsmaaden og Forspget og den uendelige Letsindighed, hvormed Alt
dette er behandlet eller overseet.
Grev Sponneck mener (S . 69), at Regjeringen „kan finde
det npdvendigt udtrykkelig at begjære Samtykke af den dansksiesvigske Rest af Rigsraadet (— saaledes finder Hr. Generaltolddirecteuren det passende at betegne den Repræsentation,
hvilken hans Konge og Herre endnu erklærer at agte som
lovlig Repræsentation for Monarchiet udenfor de tydfle For
bundslande —) til, at Forfatningsloven af 2den October 1855
ogsaa træder ud af Virksomhed for Danmark og Slesvig".
„M en", fortsætter han, „ i Følelsen af den Fare og Forvirring,
som Negtelsen af det begjærede Samtykke „ ( — Regtelsen vilde
ganske vist ikke udeblive — )" eller en Incompetence-Erklæring
fra et tilstrækkeligt Antal af de tilbageværende Rigsraadsmedlemmer vilde kunne afstedkomme, vil Regjeringen maastee
ogsaa finde det hensigtsmæssigt og retligt muligt at gaae en
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anden og sikkrere Vei. Jeg flal derom ingen Attring tillade
mig".
Der behyves heller ingen videre Attring, allermindst
efter hvad Grev Sponneck allerede har sagt S . 4 og 5. Han
bliver maaskee Memngsfcelle med alleryderste Venstre i det
danske Folkething om. at Fcellesforfatningen ikke bestaaer i anerkjendt Virksomhed, men saa stiller han sig rigtignok fra den
igjen ved ikke ctt respectere „Forudsætningen" ved Grundlovens
Jndstrcenkning, som jeg rigtignok heller ikke, efter hvad jeg i
betimelig Tid i Landsthinget har udtalt, retlig kan respectere,
ligesom en Gjenoplivelse af Danmarks Riges Grundlov i fuld
Udstrækning med Udvidelse til Slesvig, uden Forhandling med
Slesvig, nu hyrer til Umulighederne i enhver Henseende.
Efterat nu dette Statscoup, Ophævelsen af Rigsraadet
og Forfatningen af 1855 ved en kongelig Act, er fær
digt , gaaer Grev Sponneck ikke umiddelbart med sit efter
Kritiken forbedrede holstenste Forflag til Specialrepræsentatio
nerne, men han vil (S . 70 ned.), at Specialrepræsentationerne
snarest mulig ester eller samtidig med Provisoriets Forkyndelse
stulle sammenkaldes og dem „forelægges til Antagelse paa for
fatningsmæssig Maade en Valglov angaaende Dannelsen af en
raadgivende Rigsforsamling, med hvilken Regjeringen kan bryste
Fællessorfatningsudkastet i Detaillen, forinden dette, i Overeensstemmelse med Grundtanken i det Holsteenste Hovedforflag, fore
lægges Specialrepræsentationerne til definitiv Antagelse eller
Forkastelse i sin Heelhed".
A lt dette (a, Sammenkaldelse af
Specialrepræsentationerne, Forelæggelse og Antagelse af en
Valglov; b, Valgs Udskrivning og Foretagelse; c, Rigsforsam
ling; d , endelig Forhandling i Specialrepræsentationerne) vil
Grev Sponneck have afgjort i „hyist eet Aar", og da stal det
absolutistiske Provisorium hyre op, under hvilket Lovgivnings
magten „helst ganske maatte hvile eller dog indstrænkes til det
uomgængeligt nydvendige".Det er
et ganste mærkværdigt
Apparat af konstitutionelle Former, hvormed Grev Sponneck
har omgivet sin Plan; jeg havde heller seet lidt færre, af to
4*
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Grunde, den ene, at det da maastee havde været tydeligere, at
der handledes om det Virkelige og ikke om Skinnet, den anden
den, at han da ikke var kommen til ved Opførelsen af dette
Stillads at begaae saa mærkværdige Forglemmelser af bekjendte
og elementære Ting i vor Statsret, som der vise sig i de faa
anførte Linier. Hvorledes, med hvilken af de respective specielle
Forfatningslove (s. Ep. af den danske Grundlov) udledet Be
føjelse kunne de særlige Repræsentationer, der have deres bestemt
afgrændsede Sphære hver for sin Landsdeel, raadflaae om og
„paa forfatningsmæssig Maade" (uden i ethvert Tilfælde som
Grundlovsforandring, altsaa for Kongerigets Vedkommende i
meget" vidtløftige og lang Tid medtagende Former) vedtage en
Valglov for en Rigsforsamling for hele Monarchiet? (De
raadgøvende Provindsialstænder kunde 1848 afgive B e t æ n k 
n i n g om en Valglov til en Rigsforsamling.)
Skal det være
een Valglov for alle Landsdele, hvorledes kan da f. Ex. den
danste Rigsdag vedtage en Lov til Anvendelse i Slesvig eller
Holsten eller Stænderne der omvendt en til Anvendelse i Konge
riget, og hvorledes kan man være vis paa, især i den Hast, at
faae eet Resultat alle fire Steder? Skal derimod hver For
samling vedtage en Valglov for sin Landsdeel (hvilket Ordene
rigtignok modsige), hvorledes fastsættes da s. Ex. Fordelingen
af Medlemmerne imellem Landsdelene? eller skulle de ogsaa her
alle have ligemange, Lauenborg saamange som Kongeriget? Da
dernæst den danske Rigsdags ved den nye Forfatning skabte
Beføjelse til at vedtage Love om Fællesanliggender under
aldeles nye, med Grundlovens udtrykkelige Forskrifter stærkt
contrasterende Former og Betingelser (see s. Ex. Grundlovens
§ 48, § 57 o. s. v.), der er meget forfljellig fra en'G en
oplivelse af den tidligere (før Indskrænkningen i 1855) udøvede
Ret, dog unegtelig maa ansees for en Grundlovsforandring, der
stal behandles efter Grundlovens § 100 og altsaa, for at blive
gyldig, antages i tre Rigsdage (to ordentlige) efter Foretagelse
af almindelige nye Valg imellem den anden og tredie, er det
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fuldstændig Tankeløshed at tale om at faae alt dette forfat
ningsmæssigt færdigt i eet Aar. Nei, gjør man Statscoup, da
bruger man ikke saameget, hvad man da kalder det, constitutionelt
Vrøvl; men. vil man gaae constitutionelt tilværks, da maa man
ikke tale saa let om constitutionelle Former. Der kan i S ta 
ternes Liv indtræde Dieblikke, hvori Staten maa reddes Med
Brud paa Formen; men slig Legen med Former er flem.
Men Formerne vil jeg ikke hænge mig i. Betragte vi
altsaa Sagen selv, da er det mig fuldstændig ubegribeligt, at
Nogen kan troe, at den danfle Rigsdag, baade Folkethinget
og Landsthinget, efterat den fyrst har seet Rigsraadet fjernet
ved en kongelig Act, vel at mærke uden selv at faae sin egen
Magt tilbage i Henhold til den bekjendte „Forudsætning", paa
nogen Maade skulde kunne bringes til det, hvortil den her skal
bringes, selv om man vilde indrømme, at Endemaalet, den
paa det holstenske Grundlag opførte Forfatning, i og for sig
og for en aldeles upartisk og uinteresseret Betragtning var
taaleligt eller endog godt; Rigsdagen har dog ogsaa sin
Charakteer og sin Opfatning. Overtalelse, Akagt, Smiger for
smaalige og particnlære Interesser (der desuden vilde opveies
af en instinctmæssig, total M istillid til Paalideligheden af alle
de givne Løfter, det være sig i^bondevenlig eller hvilkensomhelst
Retning), Intet vilde bringe Rigsdagen til først at antage en
Valglov for igjennem en anden Forsamling (Rigsforsamlingen)
at faae et Fællesforfatningsudkast paa det holstenske Gruudlag,
hvilket Grundlag jo til den Tid endnu vilde foreligge behæftet
med A lt, hvad Grev Sp. ved sin Kritik har villet skjære bort,
og dernæst t i l , omend nok saa meget af det Dvrige var blevet
skaaret bort, endelig nforandret at antage, det være sig een
eller tre Gange, en Fællesforfatning, bygget paa Kongerigets
og Rigsdagens q u a n t i t a t i v e Paritet med, jeg vil ikke sige
Lauenborg, men Holsten og de holstenske Stænder. Hvorledes
den raadgivende Rigsforsamling skulde løse sin Opgave og
hvorledes Regjeringen der vilde staae imellem Divergentserne,
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vil jeg ikke omtale. T om ler m an sig allerede i R igsforsam 
lingen de Danske fra Kongeriget i M in oritet og tilbagetrcengte til ^
eller da vil den danske R igsdag give denne M in o ritet fuld S a t i s 
faction. Jeg taler blot om Rigsdagen som den eneste M o d 
stander, nagtet Forsøget paa at vinde den ved nogle In d rø m 
melser dog knnde berede Banfleligheder i Holsten. Forfatningen
vil altsaa, som jeg med største Sikkerhed paastaaer, ikke blive
antaget; G rev S p . m aa i det Ningeste indrøm m e, at der kun
er liden Sandsynlighed derfor, i det Ringeste ikke ringe S a n d 
synlighed for det M odsatte. O g hvad saa? N atu rlig v iis det
Eneste, der da er m uligt; Absolutismen m a a blive ved, enten
den vil eller ikke; thi alle S p o r af den tidligere Fcellesforfat
ning ere borte; den tilhører (som G rev S p . S . 15 forudsiger)
kun H istorien. M en hvilken A bsolutism e? D en vil blive be
tragtet som den, der har tilløiet sig sin Epistents ved et S k in fvrsøg; og dog vil den paa G ru n d af dette mislykkede Forsøg,
ærlig eller ikke ærlig m eent, være (i mine Tanker med R et
være, men i ethvert Tilfæ lde være) G jenstand for det bittreste,
uudsletteligste H ad hos den langt overvejende D eel af B efolk
ningen, i hele Kongeriget og hos A lt, hvad dansk er i S lesv ig ,
— og det e r, G ud stee Lov, meget, — som den, der har
villet saare Folkets R et og ZEre paa det D ybeste; den vil ved
sin Begyndelse i Forfatningsudkastet have udstedt en O bligation
til de 3 Landsdele (— i S le sv ig vil kun en D eel af B efolk
ningen betragte sig som C reditor — ) paa en begunstiget S t i l 
lin g , hvilken O bligation vil blive gjemt og bevaret som sikkert
R etsbeviis til gunstig T id og paa hvilken m an , saalænge denne
A bsolutism e bestaaer, vil kræve eensidige Begunstigelser og H e n 
syn (s. Ep. i Besættelsen af de høieste S tatsem bed er, i U d 
viklingen af Forsvarsvæsenet o. s. v ., som Afdrag og Renter. O g
dog vil den ikke engang i Holsten være sikker mod nye I n d 
sigelser fra F orbundets S id e , n aa r der dertil opstaaer Lyst eller
A nledning. E n saadan Absolutisme er det, der vil fremkomme.
B il denne nu selv efter den strengeste Absolutists M ening kunne,
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jeg v il ikke sige, stabe Landets Lykke, men paa nogen Maade bestaae endog en kort T id? Maa den ikke hurtig tage en Ende
med Forstrcekkelse, efterladende til Anmeldelse i sit Fallitbo
H u n usalige Obligation? Der er naturligviis for det Fyrste
kun Tale om Absolutisme i Fcellesanliggender; men at ingen
Absolutisme heri i Længden kan bestaae med strcengt konstitu
tionelle særskilte Forfatninger, behover ikke at siges nogen for
standig Mand; det er overflodigt at henvisetil Forbindelsen
af en ubegrændset Myndighed over Fællessinantserne med en
tildeels endog meget minutiøst udøvet Bevillingsret i Lands
delene, der skulle dække Fællesfinantsernes Underbalance, eller
mangfoldige andre Sider; men en Absolutisme i Fællesanlig
genderne, indført under Forhold som de her stildrede, vilde
ikke nogen Dag kunne undgaae Conflict med de særlige Forfatninger, i Presselovgivningen og dens Haandhævelse, i P o liti
foranstaltninger o. s. v.
For min Deel vilde jeg finde det mange Gange taaleligere, hvis Nogen havde Mod til ligefrem at tilraade Ab
solutismens simple Gjenindførelse for Fællesanliggenderne; det
var ærligere og da gik der ikke forud en grundforkeert Erklæring
om Landsdelenes S tilling og Ret til Vægt, naar de skulle
veies og ikke gaae op i den kongelige Billies Eenhed. Enhver
ægte dansk Mand, hvem de Forestillinger om Stat og Regjering,
som vi Andre have tilegnet os, ere imod, som heller vil bøie
st'g for Kongesceptret alene end for Konge og Folk, men som
dog elfter’ sit Folks Ret og LEre og vil have dem opretholdte,
idet han betroer dem til Kongens Varetægt, maa med Harme
vende sig bort, naar han seer, at den Statsform, han anseer
for den bedste, først skal anvendes til at indføre en Con
stitution, der krænker Folkets Ret og Wre, og dernæst, naar
dette mislykkes, — og det maa og vil mislykkes, — skal be
staae i forvansket, forgiftet Skikkelse.
Den hele Sag, ikke blot Provisoriet, har endnu en Side, som
maa berøres og som jeg, trods dens delicate Natur, i T illid til
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Andres ophoiede Sind og min egen rene Hensigt frit og aabent ftal
berore. Naar der er Tale om politiske Foranstaltninger i Monarchier, er der foruden dem, der give Raad og ere rede til at ud
fore Befalinger, andre Personer, hvis hele S tilling og Interesse
paa en ganske særegen Maade berores af Handlingerne, det er
Herskeren og hans Slægt og Huns. I hvilket Lys vise sig nu
Anbefalingen af de holstenske Stcenders Forsiag og Grev
Sponnecks egen Plan til dets Gjennemforelse, naar de betragtes
fra denne Side? Om Hans Majestæt Kongens Forhold til
Forslag af denne Art skal jeg ikke tillade mig at sige et Ord;
hans Plads er for ophoiet, hans Tcenkemaade for bekjendt,
hans S tilling for tryg. Hans kongelige Henhed Arveprindsens
Alder befrier ham, medens vi onfte ham et langt Liv og
mange Dage, dog for en ncer Sandsynlighed for at skulle selv
paatage sig den storste Byrde af vore Forholds Forvikling.
Hans kongelige Henhed Prinds Christian staaer derimod ikke
blot som den, der, hvis Forsynet imod hans og vore Bonner tidligere bortkaldte' hans Konge og den nærmere Thronarving, pludselig kunde -blive stillet under Byrden, men
som den, der i ethvert Tilfælde, efterat have været Vidne
til og, som Medlem af Geheimestatsraadet, forpligtet til
Ittrin g om hvad der skeer og ftal ftee, i sin Tid enten
selv skal overtage Følgerne eller efterlade dem i Arv til sine
Spnner, og han staaer tillige som den, fra hvem en ny
Green af Regentslægten, et nyt Dynasti skal begynde. Hvis
Navnet Tilhænger var passende ligeover for dem, der til
hore hele Folket og støtte sig til hele Folket, vilde jeg kalde
mig en varm og hengiven Tilhænger af dette Dynasti;
nu yder jeg med mine Medborgere vort fælles tilkommende
Regenthuns en pligtftyldig Troskab og Hyldest; men jeg regner
mig det til ZEre, at jeg fra det forsle Dieblik, da der blev
Tale om ogsaa under min ringe Medvirkning at forhandle om
den fremtidige Adgang og Ret til Danmarks Krone, ikke et
eneste Dieblik har havt andet Dnfte, end at man maatte komme
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til Den Mand og ©lægt, som mon kom til, om jeg end mob
mine Colleger cit kort Stnnd maatte boie mig for Nødvendig
heden af en anden Tanke. (Jeg glemmer slet ikke, at jeg har
talt mod Arvelovens Form og, medens Sagen var fikkret,
protesterede imod Formen ved min Stemme. Jeg har været
langt fra at bære min Bestræbelse i Hovedsagen til Skne og
skulde ikke have talt herom nu, hvis jeg ikke havde ganske andet
end mig selv paa Sinde.) Jeg lægger for vor hele Tilstands
Udvikling og Sikkring den styrste Vægt paa, at dette Dynasti,
grundlagt paa en talrig, skjynt og lykkeligt opblomstrende
Familie, paa det Hurtigste og Inderligste maa voxe sammen
med Folket i gjensidig Tilnærmelse, i gjensidigt Bekjendtskab og,
hvad jeg veed, vil fplge af Bekjendtstabet, i gjensidig T illid og
Kjerlighed; jeg anseer A lt, der i mindste Maade syger eller
ikke tager sig iagt for at hindre dette, for taabeligt eller for
bryderisk, det komme fra Hyie eller Katte, i Gjerning eller Tale;
ganske særdeles harmes jeg stundom paa et Par af vore Blade. Med
denne Tænkemaade kan jeg ikke andet, end med styrste Bekymring
fee Planer udkastede og Opgaver stillede, hvis forsygte Iværk
sættelse, som det nye Dynasti ikke kunde holdes udenfor, let knude
undergrave A lt, hvad der her er mig helligt. Hverken Prindsen
af Angustenborgs Protest eller den holstenske Stænderforsamlings
gnavne og vrangvillige Omgaaen ere betænkelige for Dynastiet
Glycksborg; men den holstenske Stænderforsamlings Forslag og
hvad man har knyttet dertil, knude, naar det kunde bringes
ind i Huset og befænge det, blive en fortærende G ift. S tillet
imellem et saadant Forslag og Monarchiets styrste Befolkning,
ben Befolkning, der dog tilsidst — hvorfor ikke sige det? —
skal bevare Monarchiets Uafhængighed og hindre dets Opgaaen
i andre Stater eller Forbund, indviklet i Gjeuuemsyrelsen af
en saadan Absolutisme, som ovenfor er skildret som undeblivelig
Fylge as det fyrste Skridt, kunde et ældgammelt, ved alle
Traditionens Baand befæstet Regenthuus falde; hvor stor vilde
da ikke Faren være for et nyt Dynasti? Men lykkeligviis
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er Giftens Smag saa skarp, dens Udseende saa afskrækkende og
dens Virkninger saa tydelige at paavise, at de, sor hvem den
vilde være farlig, ville kaste den langt, langt fra sig. De,
der ved deres Skilling og Skjæbne erc vante og nødte til at
skulle forsone to Nationaliteters Følelser i sig, lære lettest
at fjende, hvor stærkt dette Element er, hvor varsomt, jeg til
søier, hvor billigt og ligeligt til begge Sider, det bør behandles.
Jeg fristes til endnu til Slutning at forelægge mig det
Spørgsmaal, om den Sag, jeg har behandlet, den Bog, jeg
har omtalt, efter sin sande Natur egner sig til at opfattes
og sandsynligviis opfattes og bedømmes synderlig forskjelligt
efter Læsernes Standsforskjel, og da særlig, om Aristokratiet,
det danste Aristokratie maa og kan betragte den med andre
Dine, rfted andet Sind end jeg; og jeg haaber, at Svaret ikke
blot bør være, men er nei. Jeg har hørt en temmelig fornem
Mand, i det Ringeste fornemmere, end jeg er, (kun een, men
jeg har talt med saare faa,) rose Bogen som særdeles god og
fortræffelig, men det var ingen virkelig Aristokrat; thi Rang
forordningen gjør os ikke' dertil. T il at være Aristokrat (ikke
blot aristokratist sindet; thi det 'er atter noget Andet) hører
fornemmelig Traditionep om en igjennem Slægtrækker fortsat,
til Eiendom og local Indflydelse støttet, mere fremtrædende
Deeltagelse i Folkets Liv og Andeel i dets Vilkaar og Skjæbne,
hvorunder en livligere Følelse af Medhenhøren baade til
det historiske og det samtidigt levende Folk, en potentseret
Følelse af Betydningen af at være hjemme i Laudet er frem
kaldt, som under forresten gunstige Forhold bidrager til at
styrke Individet til Krast og Fasthed, omend ofte eensidigt.
Enevoldsmagten berøvede Landet, idet den skulde
befrie det fra et for eti meget stor Deel eensidigt og egoistist
og sin Opgave ikke udfyldende Aristokraties Tryk, med det
Samme for lang Tid Kræfter, som det havde været godt for
Staten og Folket at have Noget af; den berøvede, hvad der
blev tilbage, politist Virksomhed, i fast, selvstændig Form, medens
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den brugte det til at give et Hof Glands og lønnede det med
denne Glands og anden Begunstigelse, og den befordrede en,
hvormeget endogsaa Personudvexling kan høre med til Natio
naliteternes Udvikling og Opfriskning, dog aldeles uforholds
mæssig Indvandring af fremmede Aristokrater, der tildeels lode
det Sande og Gode as Aristokratiet blive i deres gamle
Hjem og langsomt bleve hjemmevanbte her, eller af aldeles
uægte og eftergjorte Aristokrater. V i have selv ofte kortsynet
overseet den Brug, det politiste Liv har for et godt og dyg
tigt Aristokratie, og støbt de Elementer deraf, vi have, tilside,
eller dog næret hos dem en Misstemning, for hvilken de ogsaa
selv have givet formeget efter. Jeg behøver ikke at søge vidt
omkring for at paavise, at vi have sande og sunde Aristokrater
og at de baade kunne finde en Plads for sig og gjøre os stor
Nytte; jeg stal kun nævne den, der i vore Dage har staaet
forrest, Adam Vilhelm Moltke; men man behøver ikke at være
Lehnsgreve og Premierminister for at indtage en værdig Plads
som Aristokrat. Og saa vil jeg da ønske, at Noget af den
Aand, der bragte Rosenkrandserne til heller at ville være
gamle danste Adelsmænd end at dele en høiere Titel med en
Hærskare af Fremmede, af den Aand, der besjelede Holger
Rosenkrandses Bestræbelser for at danne Adelens Ungdom og
for hvis Skyld Ive r Rosenkrands maatte vige for den tydste
Student og danske Greve Schulin, ja endog Noget af den
Aand, som efter Sagnet bragte en Rosenkrands til at minde
Frederik den 6te som Kronprinds, da denne iøvrigt kæmpede
for det ædleste Formaal, om at hans egen Slægt var
ældre i Danmark end Oldenborgernes, 'at denne Aand,
siger jeg, maa røre sig hos Efterkommerne af de Nævnte
og af deres Jevninger og af dem, der senere af frem
med Rod dog bleve hines værdige Efterfølgere, og erindre dem
om deres S tillin g og Pligt i Landet og for Landet og Folket,
og lade dem troe, at, om vi end ikke kunne eller ville give
dem forældede Rettigheder tilbage eller fritage dem for enhver

60
Foranstaltning, der er dem imod, dog gjerne unde og yde dem
Wre og Hceder, naar de gaae med og foran os; ja, lad den
endog cegge deres Stolthed ved at sige dem, at det Land er
for lidet til at give 18 Lehnsgrever en pgssende Plads, der
skrymper ind til Lauenborgs Ligemand. Aristokratens S tilling
bceres af hans Lands.
Og endnu dette. Der kan Ingen vccre en sand Stats-mand uden at vcere gjennemtrcengt og støttet af en stærf Over
bevisning om og Følelse af sit Folks Ret til fuld og freidig
Tilvcerelse og en klar Bevidsthed om Betingelserne for denne T il
værelse. Uden tilstrækkelig Fylde heraf kan en Mand være en
brugbar, meget brugbar Embedsmand og Fyrstetjener; men han
kan ogsaa ved at give Raad, hvor hine Egenskaber skulde lede
og styre Raadet, blive en for Fyrsten selv farlig Tjener.
Ingen Plads tør betroes ham, hvori der ikke kan virkes med
Nytte uden Folkets Understøttelse og hvori Folket ikke med
Ro og T illid kan see ham.
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