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IP et

vil endnu vcere i frift Erindring, hvorledes der for faa

Aar siden pludselig lod det Angstraab:

Det danfte Sprog og

den danfte Nationalitet maa gaae tilgrunde.

En Loerd,

som

gjennem hele sit Liv havde syslet med Studiet af danft Sprog
og Historie, og som ved sine Skrifter havde begeistret Mange
for Nordens Oldtid og Nordens store Minder, gjorde i et
sygeligt Dieblik den sorgelige Opdagelse, -at al Virken for det
danfte Sprogs Uafhoengighed og selvstcendige Udvikling var
saagodtsom spildt; thi en stor nordift Nationalitet vilde upaatvivlelig opstaae, t hvilken de tre nordifte Rigers Sprog og
Nationalitet flulde smelte sammen til Eet.
Optaget af Pressen, gjenlod dette over hele Landet; det
fandt snart Veicn over Cideren til Tydftland, hvor det traf et
villigt Are.

Det heed sig her, at Danmarks bedste Mcend

nu selv maatte tilstaae, at det danfte Sprog var sin Under
gang noer; kunde det da voere besynderligt, at Slesvigerne ikke
folte sig hendragne til en Nationalitet,

der laa i sit sidste

Aandedroet? Kunde der da lcengere voere Tvivl om, at Tydfi
vilde fetre ikke alene i Slesvig, men i hele Jylland til Skagen,
ja maaftee endnu videre mod Dsten?
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Imidlertid hævede der sig her hjemme hos os neppe en
eneste kraftig Stemme i rette Tid til Forsvar for den danske
Nationalitets Livsfylde.

Frygtens Sced, som var udsaaet af

en anseet og for Nordens Hæder sværmerist Mand, siog hur
tig Rodder hos de Mange, der ikke kunde indsee, at Norden
aldrig i aandelig Forstand vil blive en stor Eenhed, med min
dre de uordiste Stammer mode hinanden som selvstcendigt og
frit udviklede Folk.

Sceden modnedes derfor ogsaa til en bit

ter Frugt; der avledes en M istillid til egne Krcefter og som
Folge deraf et Mismod, som de enkelte opmuntrende Ittrin gcr, der senere lode sig hore, ikke vare istand til at forjage.
Det danste Folk vedblev at staae ydmyget for sig selv og for
Udlandet.
Men det er neppe fjorten Dage siden Frygten har taget
en anden Retning.

Aldrig saasnart havde Hs. Majestæt givet

sit kongelige Tilsagn om en Forfatning med lige Stemmer for
Kongeriget og Hertugdommerne, for Smertensraabet atter lod:
„Den danste Nationalitet staaer paa Randen af en Afgrund."
Det lod endnu mere gjennemtrcengende, end forhen;-thi der var
ikke længere Talen om, at Danst stulde gaae op i et eget
nordist Sprog, men at det stulde vige for T yd sk.

Ikke

nok med at et stort politifl Parti, og navnlig en betydelig
Deel af Studenterne, har gjort dette Raab til sit, ikke nok
med at de indbyrdes mistroste sig ved at bekjende og ud
hæve deres egen Svaghed ligeoverfor de TydsteS Kraft, men
Frygten har vundet Indpas hos mange ældre og sindige Mænd,
der ikke alle tidligere bestemt have siuttet sig til de Frisindedes
Rækker, og som ved deres Stilling i Livet udove en anseelig
Indflydelse paa de Svagere i Aanden. Hver Dag strider Angst
raabet og med det Modloshed og Misfornoiclse videre og vi
dere frem i Landet.

Det er kommet dertil, at Folk, som for-
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hen t de siandinavisie Sympathr'er saae en Forvisning om,
at hverken Tydsiland eller hele Europas forenede Magt vilde
kunne tilintetgjore de nordisie Nationaliteter, nu ncestcn betegne
dem som dansie Slesvigholsteuere, der ikke troe, at den dansie
Nationalitet kan gaae tilgrunde, selv om Hertugdommerne un
der den nye Forfatning vedbleve at have ligesaa mange De
puterede som Kongeriget.

Ja en Stemme fra Norge har

endog truet med, at Danmark vilde blive forstodt af sine siandinavisie Frcender, hvis det gik ind paa en Blanding af den
dansie og tydsie Nationalitet, der ufeilbarlig vilde have den
dansie Nationalitets Undergang til Folge.
I

et Aieblik, som dette, maa Enhver, hvem Fædrelandets

Vee og Vel ligger paa Hjerte, alvorlig sporge sig selv, om
da virkelig den dansie Nationalitet er saa svag og udtæret af
ZElde, at den ved et enkelt Kongebud (det være som det vil)
kan lobe Fare for at udsiettes af Jorden, og om der al t saa f o r den kommende T i d

er gr undet Anl edni n g

t i l 8Eng stelse f or den danske N a t i o n a l i t e t s sel v
stændige Bestaaen.

Men isærdelcshed er dette et Livs-

sporgsmaal for alle dem, der i glad Tillid til det dansie Folks
ungdomsfriste Udvikling have valgt sig den Opgave gjenncm
Nordens og navnlig Danmarks sproglige og historiske Mindes
mærker at nære og styrke den dansie Nationalitet.

Der eS

Pligt er det ogsaa nærmest at værne om den dansie Nationa
litets 2Ere, hvis de troe den uretfærdig angrebet, siulle end
Angriberne hore til dem, man forresten maatte være vant til
at fee i de forste Rækker blandt Forkæmperne for vor Natio
nalitet.
Endnu har ingen af disse ■ Danskhedens naturlige For
svarere taget Ordet i denne Sag.

Maasiee har den af hef

tige Lidenskaber saa stærkt bevægede Tid heller ikkevillet laane
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cn roligere Betragtning nogen Opmærksomhed.

Længere har

jeg dog ikke troet at burde vente paa cn Dygtigeres Frem
træden;

thi

det kunde ellers let hænde,

at Forsvaret for

den danske Nationalitets Kraft, ligesom sidst, kom for silde,
og at den danste Nationalitet andengang maatte blive forladt
af sine Nærmeste og overgivet til ubillig Miskjendelse baade
af Danste og Fremmede.

i.

Vort Fædreland sukkede gjennem hele Middelalderen, som
bekjcndt, under Tydsternes Tryk.

„Dannevirke", der længe

havde været de Danfle et stærkt Bolværk, blev nu forsvaret
af tydste Svende,
sine Landsmænd.

der altfor villig

aabnede Portene for

Det sydlige Slesvig bebyggedes lidt efter

lidt af Tydste og kom i de Holsteenste Hertugers Vold.

Tydfle

Haandværkere og Handlende udbredte sig over hele Danmark,
hvis Handel gjennem Aarhundreder var i de tydste Hansestæders
Hænder.

Talrige tydste Adelsstægter vandrede ind i Landet,

især da en tydst Kongestamme kom paa Thronen.

De olden-

borgste Konger bleve vel snart danststndede, men deres Dron
ninger vare stadig tydste.

Tydste Sæder og Skikke maatte

herved snige sig ind; Tydste befordredes til civile og militære
Embeder fremfor de Danfle.

Tydst blev Hofsproget og ud

svede desuden paa mange Maader en hæmmende Indflydelse
paa det danste Sprogs Udvikling.

Danflhedens Fornedrelse

naaede sit Hoidepunkr under Struensee; forst efter hans Fald
begyndte det danste Sprog at komme til sin Ret.
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Middelalderen var Tydstlands og det tydste Keiserdommes
glimrende Tid.

Det sendte Franker til Frankrige, Sarer ti!

England og spredte ved Handel og Erobringer sine mægtige
Arme ud over de skandinaviske, ftnstc, staviste og italienske
Lande.

Men hvad vandt da vel nu dette store, krastsvulmende

Tydstland ved den uhyre Indflydelse, som det i mange Aarhundreder baade i Middelalderen og senere, saavcl i religiös som
politist Henseende, udovede paa det lille Danmark gjennem
Borgerstanden, Adelen og Hoffet.

Det kunde dog vel sagtens

vinde ct Land, der var saa svagt, i mange Retninger saa
mishandlet, og af Vane saa villigt til at boie stg for Alt,
hvad der var fremmedt, som Danmark?
Ret !

Tydskl and vandt med al sin Væl de ikke

engang hele S l e s v i g ;

det vandt ikke engang det Hertug

domme, der dog i saa mange Aarrækker havde været styret af
tydste Fyrster, som med Haan og Spot havde traadt Danstheden under Fodder, og som havde fundet redebonne Hjelpere
i tydste Embedsmænd og i Stædernes tydste Befolkning.

Det

nordlige Slesvig med sit danste Folk staaer som ct hoit talende
Vidnesbyrd om, hvor vanskeligt et Folks Rationalitet lader stg
tilintetgjore, om det endog ligeoverfor sig har en stor Nation,
der trænger ind paa det med den politiste Magts og en
hoiere aandelig Udviklings hele overlegne Fylve!
I det ovrige Danmark havde Tydsthedcn ikke faaet mere
Fodfæste, end at omtrent et halvt Aarhundredes folkelige Be
stræbelser have været tilstrækkelige til at afkaste det tydste Aag,
der, pleiet og næret i Aarhundreder, har hvilet tungt paa
vore Fædre.
Danst.

Det er ikke, som for,

nogen Skam at tale

Det danste Sprog er gjenindsat i sine Rettigheder

ved Hoffet, i Statsstyrelsen og i Hæren; kun i Rordstesvig
har det endnu ikke faaet den Erstatning, som tilkommer det.
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for be Lidelser og Prove! ser, det har udstaaet.

Vigtige forbe

redende Skridt ere dog allerede gjorte, og flere ville utvivl
somt folge.
Men er maasiee Tydstland med Eet blevet saa overvættes
mægtigt, cr maaflee Danmark pludselig blevet saa lammet, saa
vanflægtet, at det banste Folk ikke mere tor vove en Kamp
med Tydsterne for sit Sprog, for sin Nationalitet, selv om
det, som forhen, stulde være en Kamp paa Liv og Dod, selv
om Kampen stulde vare gjennem en lang Aarrække?
Nei vistnok ikke! Ved det tpdste KeiserdommeS Oplosning
viste det sig, at det gamle romerste Rige allerede forlængst var
faldet fra hinanden i mange enkelte losrevne Dele.

Forstjellig

Religion og sorstjellige politiste Interesser, som det tydste
Forbund forgjæves har sogt at udjævne, lægge fremdeles stærke
Hindringer iveien for Virkeliggjorelsen af den Eenhedsfolelse,
der iovrigt i dette Aarhundrede har begyndt at rore sig mægtig
i det tydfle Folk.

Den tydste Indflydelse, som for uden store

Hindringer strakte sig ud over talrige fremmede Nationaliteter
baade mod Norden, Osten og Syden, sinder nu paa alle
Sider den djerveste,

den meest forbittrede Modstand.

I

Dstersoprovindserne have de tydste Anmasselser allerede faaet
Naadestodet.

I

de staviste Lande, især i Galizien og Böhmen

har den flaviste Nationalitet reist Hovedet og truende sat en
Skranke for Tydsthedens videre Fremtrængen. I

Ungarn staae

Magyarerne, spottende Tydflernes Forsog paa at gjore deres
Land tydst, og i Norditalien vil en vistnok ikke fjern Fremtid
vise, at Tydsternes Herredomme og overveiende Indflydelse
ogsaa her er forbi.

Et nyt stort Rige har vel' reist sig i

Nordtydstland ved vore Grændser, men ogsaa det er splittet
og svækket ved voldsomme politiste,
Gjæringer.

religiose og nationale
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Dct er den franste Revolution, Julirevolutionen og de
dem ledsagende politiste Bevcegelser,

som i alle Kroge af

Europa have kaldt de stuntrende Nationaliteter frem af deres
Dvale.

Det samme Dieblik, som fodte det gyldne Haab om

Frihed, vakte en hidtil ukjendt Selvfelelse i Folkenes Barm.
Alt aandede Liv og Glcede, som en smilende Dag efter en
mørt Uveirsnat.

Folkene begyndte at gjensinde stg selv i deres

Sprog og Nationalitet; dct greb dem tneb Overbeviisningens
fulde Kraft, at Nationaliteten, rigtig næret og styrket, er et
Værn, der vil forsvare et Folk mod ydre Vold, og stkkre det
en hæderfuld, lykkelig Fremtid, men at den, ringeagtet og til
sidesat, forer Folkets Undergang med sig.
Paa alle Sider siebte man nu fremmede Nationaliteters
hovmodige Angreb tilbage.
deres Nationalitet,

Folkene kappedes om at opfriste

om at opelste det nye Folkelivs spæde

Spirer ved at fordybe sig i alle de nationale, sproglige og
historiste Minder, der af Fædrene ere overantvordede ethvert
selvstændigt Folk som dets kosteligste Arvelod.
der for med dristig Haand

Selv Tydstland,

havde svunget Undertrykkelsens

Scepter, maatte nu ydmyget gaae i sig selv, for at redde sin
Nationalitet, ja det maatte opbyde al sin Kraft, for at flaffe
Hjelp til de Tydste, der i tidligere, mere fredelige Dage vare
trængte ind over fremmede Grændser, hvor de havde spillet
Herrer, men som nu, truede og ængstede, udstedte Nodraab
og Fortvivlelsens Klagestrig.
Blev vort Fædreland uberort, eller endog kun svagt berort af denne Folkeaandernes Væddekamp?

Stod Danmark i

denne Henseende navnlig tilbage for Tydstland? Er den banste
Literatur,

Nationalitetens

nærmeste Afpræg,

Aar for Aar

bleven svagere i sin inderste Kjerne?
Den danste Literatur har i de sidste halvtredsindstyve Aar
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udfoldet en ingensinde for kjendt Rigdom og Sksonhed.

I alle

Retninger, hvor man forhen sirev paa Latin eller paa andre
fremmede Sprog,

er Dansi traadt i

Stedet.

Især siden

Rasks Tid have en Mængde Forsiere arbeidet paa at rense
vort Sprog fra de mange fremmede Bestanddele, der efter#
haanden have indsneget sig deri, saavelsom paa at hente friste
Kræfter til dets fremtidige, eiendommelig nordisie Udvikling fra det
nordisie Oldsprog.

Sporgsmaale af indgribende Vigtighed for

det danste Sprog og den dansie Literatur ere Gsenstande for
den omhyggeligste og samvittighedsfuldeste Provelse, hvorpaa
den endnu ikke siuttede Kcrmpevisestrid giver et levende Beviis.
Ud af Folkets Midie har reist sig den ene Digter efter den
anden, som alle have bidraget til at give Sproget en storre
Boielighed og Velklang.

Men hvad behover man at vide mere

om den dansie Literatur, end at den i vore Dage har fostret
en saa mægtig Genius, som O ehl enschlager,

der har

manet Oldtiden op af Graven, der ved sin Sang ikke alene
har flyttet Træer og Klipper, men hele Lande og knyttet dem
sammen med sine Toners usynlige Lænker?
Det nye Folkelivs Morgenrode i Danmark formorkedes
af truende Uveirssiyer paa den politiske Himmel. Med dobbelt
Begsærlighed vendte Folkets Hu sig derfor mod den glandsfulde
Fortid, i hvis Minder det sogte Trost og Haab.

Oldtids

levninger, som for vare foragtede eller endog oversete, sik nu
forhoret Værd.

Ved Læsningen af den gamle islandsie Lite-

raturs Mesterværker blev det mere og mere klart baade for
Dansie, Svensie og Norske, at de Folelser af gsensidig Kjærlighed, som alt rorte sig hos dem, ikke vare fremkaldte ved
O ieblikkets Blændværk, men at der i Norden var noget Fælles,
som havde sin inderste og dybeste Rod i Oldtiden, og som
end ikke Middelalderens

og den nyere Tids blodige Kampe
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Harde formaaet at tilintetgjore.

I

Danmark maatte Folelsen

af denne Nordens aandelige Eenhed forst gaae op for Folket.
Det var ikke blot her Fortidens Minder tidligst og meest vare
fredede.

Men det var her, man havde den haardeste Kamp

at bestaae for det nordiste Feellesgods; thi for Portene laa en
gammel Fjende, der vel var trængt tilbage, men som dog kun
lurede paa atter at suge Folkets Marv.
Hvo har ikke i hine Dage, da Blomsten af den nordiste
Ungdom var samlet ved Upsals Hoie og i vore Bogelunde,
ligesom folt et Aandepust fra en hoiere Verden, ligesom feet
et nyt og herligt Lys bryde frem gjennem Tvedragtens Morke?
Den Begeistring, som dengang fyldte Alles Hjerter, og som
endnu kun venter paa en Lejlighed til igjen at aabenbare sig
lige stjon, den Tillid til de nordiste Nationaliteters fremtidige,
selvstændige og kraftige Udvikling, som fulgte i den forste Op
brusnings Spor, kan vistnok ikke i nogen Henseende siges at
staae tilbage for Tydsternes Begeistring for „Tydstlands Een
hed", ligesaa lidet, som man tor paastaae, at de Danfles eller
Nordboernes nationale Bestræbelser have været ringere i For
hold, end de Tydstes.

I de nordiste Lande er det gamle Na

tionalhad nu astost af et inderligt Fostbrodrelag.

Nordboerne

ville ikke mere fore Krig indbyrdes, men de ville altid være
rede til at forsvare de nordiste Nationaliteter og værne om
Nordens aandelige Eenhed.

Danmark er desuden ved de Tyd-

fles idelige Overgriben paa danst Grund bleven stadig mindet
om at være paa sin Post.

Under lykkelige Fredens Aar er

dets indre folkelige Udvikling strebet jævnt og sikkert fremad.
Folkets Opmærksomhed for Tydsthedens Stilling vakt, medens
den bestandig stigende Nationalfolelse sinder uafbrudt Næring i
den rige danste og uordiste Literatur.
Det vilde være at træde Sandheden for nær, hvis man
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turde nægte, at den danste Nationalitet ingensinde har staaet
friere udviklet og kraftigere rustet, end da Christian den O t
tende lagde sit Hoved til Hvile!

il.
M idt

under den danste Nationalitets raste og dygtige

Fremadstriden i indre Styrke og Tilknytning til de ovrige nor
diste Lande, udgaacr Forfatningsrescriptet, som erklærer det
for „ t i l s i g t e t " af Hs. Majestæt at indføre fælles Stænder
for Kongeriget og Hertugdømmerne, hvilke regelmæssigcn til
visse Tider med bestemte Mellemrum stufte, i li ge Ant al
fra Kongeriget og Hertugdømmerne, forfamle sig, afverlende i
Kongeriget og i Hertugdømmerne.

Besluttende Medvirkning

ved Forandringer i Skatterne og Finantserne, saavelsom ved
Udgivelsen af Love, der angaae Kongerigets og Hertugdøm
mernes fælles Anliggender, cre de vigtigste Rettigheder, der
tilsiges de nævnte fælles Stænder.
Det er i disse „tilsigtede" Bestemmelser man har villet
søge Spiren til den danste Nationalitets Undergang.

Danmark

vil, faa siges der, for Fremtiden blive regjeret fra det tydste
Forbund, fra det store intelligente Tydstland, imod hvilket det
standinaviste Norden neppe er en tilstrækkelig Modvægt.

Det

tydste Sprog vil fra de fælles Stænder lidt efter lidt blive
udbredt og talt i Landet.

Den danske Nationalitet vil neppe

længe kunne staae imod det svære Tryk fra Syden.
Det banste Folks Nationalitet var i afgjort Fare, saalænge
dets Selvfølelse endnu ikke var vakt, saalænge det nordpaa i
Sverige havde en stinsyg, truende Magt, saalænge det tillige mod
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Syden havde det mægtige Tydstland, der med hele sin Tyngde
hvilede paa det. Men siden den Tid er Tydsiland, font vi have
sect, i politisi Henseende neppe bleven stærkere, Sverige derimod er
ikke længere Danmarks Fjende, det dansie Folk har endelig reist sig
kjcekt og frit og rystet Tydsierne fra sig, ja det svensie og norsie
Folk har ovenikjobet sluttet sig til det. Tydsiland er med Hen
syn til Folkemængde meget storre, end Skandinavien; det har
en langt storre Literatur; dets aandelige Eenhed kan maasiee
ogsaa for Tiden, uagtet al dets Adsplittelse, i visse Retninger
være storre.

Men en storre virkelig, og fri Folkekraft, end

Norden, har Tydsiland ingensinde havt.

Naar det ikke engang

i Middelalderen kunde tilintetgjore det ængstede og nedtrykte
Danmark, hvorledes siuld c det da kunne kue det nu, da det dansie
Folk med fuld Selvbevidsthed staaer over for det? Det er ikke
paa Folketallets Vægtsiaal Folkenes Frihedsfolelse og National
krast sial veies. Og hvad vil vel det sige, om ogsaa Hertugdommerne og Kongeriget sik lige mange Deputerede, i Sam
menligning med det, at de Dansie forhen næsten ingen Net
havde ligeoverfor de Tydsie, at Danmark kun altfor ofte blev
behersiet as Tydsie, medens nu det dansie Folk selv er kal
det til kraftig Medvirkning i sine egne Anliggender, me
dens det nu er anerkjendt som en selvstændig Magt i Sta
ten? Det kgl. Rescript har aabenbart paa denne Maade, ved
at siabe en politisi Folkemagt, nedbrudt en af de Skranker, der
hidtil virkede meest hæmmende for den dansie Nationalitets selv
stændige, frodige Udvikling.
Er det altsaa utvivlsomt, at den dansie Nationalitet, som
sqadan, ikke ved den tilsigtede Forfatning er bragt i over
hængende Fare for sin fremtidige, selvstændige Besiaaen, bor
vi hverken svække Folkets Haab og freidige Mod, eller ned
værdige os i vore egne og Andres Dine, ved at fremmane
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Skræmmebilleder, der see ud som Spogelser fra den danske
Nationalitets Slapheds og Fornedrelses Dage.
Men en ganste anden Sag er det, hvorvidt det kan an
sees stemmende med den danske Nationalitets A§re, med det
danste Folks og den danste Stats velgrundede Ret, at Konge
riget, hvis den „tilsigtede" Forfatning virkelig blev indfort,
med en betydelig overveiende Folkemcengde kun sik lige Stem
mer med Hertugdommerne, at Slesvig knyttedes fastere og fa
stere til Holsteen, og at derved en enkelt Deel af den danste
Nationalitet, nemlig det danske Nordslesvig, priisgaves til den
tydste Indflydelse.
Lad derfor heller ikke Bevidstheden om vor Nationalitets
Kraft neddysse os i
flove Ro.

Selvtilfredshedens og Uvirksomhedens

Lad os ikke glemme, at vor Nationalitet forst for

nylig har hcevet sig af sin Fornedrelse, at den end har vigtige,
uindloste Fordringer, og at fremfor Alt det Dieblik nu er kom
met, da Aarhundreders ulykkelige nationale og politiste For
viklinger i Slesvig have samlet sig som i eet Brændpunkt,
da det, maastee for bestandig, stal afgfores,

om den danste

Nationalitet ligeoverfor den tydste stal have en saadan Aner#
kjendelse, som den har fuldgyldigt Krav paa.
Jo kraftigere den danste Nationalitet er, desto større For
dringer maa man gjore til den.

Netop ved vor Nationalitets

Styrke ere vi kaldede til med fordoblede, kraftige Anstrengelser at
vcerne om dens A§re i den forestaaende nye Kamp. Lad da Kampens
Time finde os rede, og lad os deri, at vor Nationalitet hidtil er
gaaet fremad med faste, seirrige Skridt, see en Forjættelse om,
at Seiren ogsaa denne Gang vil blive vor — naar vi kun
selv i kke svi gte!

Lad os flutte oS til vor folkelige Konge,

men lad for Alting t i l l i d s f u l d , urokkel i g Best emt hed
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troede tstedet for ben utidige Svaghedsfolelse og det msrke M is
mod, der noesten truer med at forjage det milde Skjcer, som
Frihedens oplivende S o l,

for

fsrstegang

efter Aarhundre-

derS Forlob har kastet over vort saa loenge og faa Haardt
provede Fcedreland!
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