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— S tig  op af Graven, bu Slcrgt, som bebe!
Forkynd bit Falb, og afmal bin Brede!
Advar os for Udslettelsens Dom,
Og viis os, hvorfra bin Frelse kom!
Men I ,  som lyste i Tiber dunkle.
Som klare Nordlys ved Midnat funkle, —
I  store Aanber, som over Jord 
Meb Frelsens evige Banner soer,
Der Herren mcrgtig sin Haanb udstrakte,
Og Folkeaanden t il Liv gjenvakte, —
Lys atter for os fra natlig Tid,
I  Aandekcrmper i Herrens S trib !
Og, blunder atter i Blebhebs Dremme 
M it  Fedeland ved de dybe Stremme,
Hvad heller raser i blinde Lyst 
Forvildet Slcrgt mod sit eget B rys t:
Da ryster Sjelen, og vcrkker Aanben,
Og styrker Hjertet, og ruster Haanben 
T il bansi og ftor og t il hellig Id  —
T il Danmarks Frelse i Redens T id !

(Ingemann, Valdemar d. Store og hanS M a n d .)

Herrer! Med disse Ord af en af vore Digtere vover 
jeg at aabne denne Festdag, og at antyde dens ferste Grund. Det 
er over tyve Aar siden, Digteren strev disse Ord. Men alle
rede dengang havde der viist sig Spor t il det Uveir, som siden 
saa voldsomt er brudt les. Ved at see hen t i l,  hvorledes det 
faae ud i Riget, fsrend Valdemar den Store samlede og egen
lig stiftede det danste Rige, fores Digterens Tanke hen til hans 
egen Tid, og han sammenligner him Tid med denne. Dengang 
var Riget, efter langvarige og blodige Stridigheder, bleven deelt 
imellem tre Fyrster; men det hele Folk, danst i Sind og Scr-
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der, elstede det danske Fædreland og Modersmaal; det udgjorde en 
Eenhed, en samlet Magt. De tre Fyrster styrede og regerede, 
som tre store Äussrere, Dommere eller Lehnsmcrnd, i Rigets 
tre store Hovedafdelinger; det frie Folk modte paa Thinge, gav 
Love, og haandhævede dem. Og dog anseer man et den Tid 
for meget lykkelig, da tre Fyrster floges om Riget, og man pri
ser hoit Valdemar og hans Mænd, der vidste at samle og be
vare det Hele. Mon Digteren har Ret? Mon hans opvæk
kende Ord er passende? Eller mon Riget er mægtigere, storre, 
mere anseet ude og sundere hjemme, end det var paa httit Tid, 
da det blev samlet og stiftet? A f de tre store Afdelinger, 

Hvoraf Riget dengang bestod, er den ene Deel, over en Fjerde- 
deel af Riget, de fljonne Lande hinsides Sundet, tabt og tabt 
forevig. Og dog er Dette ikke det Værste, der er fleet, thi disse 
Landflaber have beholdt deres nordifle Nationalitet, Sprog, 
Skikke, Sindelag, og de ære og elfle endnu det gamle danfle 
Moderland. Men over en Fjerdedeel af den anden store Afde
ling er mestendeels fortydflet, og man fortæller os endogsaa, 
at der handles om, hvilke Herrer denne Deel engang flal t i l
falde. Knap Tofemtedele af Riget — efterat ogsaa Norge er 
tabt — staae tilbage under Danmarks Krone; men der trues 
med, at den Tid kan stunde til, da en fremmed Fane flal plan
tes paa Skagens Pynt, og vor ypperste Sprog- og Oldgran- 
fler*) siger: „det danfle Sprog gatter sin Oplosning og Under
gang tittede." Nu overlader jeg til Enhver at afgjsre med sig
selv, hvorvidt Riget er mægtigere, og Folket dygtigere nu, end
paa htiit Tid. Hvad, om Kong Valdemar og Erkebiflop Ab
salon stode op af Graven! Mon Absalon, dersom han nu
drog som Commissarius til Eders Stænderforsamling, vilde

*) Professor N. M  Petersen.



3

finde sig mere opbygget, end naar han fordum drog til Urnehoved- 
thing? Han vilde snart blive fordreven derfra; og, naar han 
maastee standsede paa Skamlingsbanke, for endnu engang at 
see ud over Sønderjyllands ynderige Egne, da vilde Helten 
groede blodige Taarer; og naar I  da, trofaste Dannemcend! 
som Eders Fcedre fordum, samledes om ham for at sige ham 
Farvel, da vilde han udraabe: Bonder! Sonner af de Foedre, 
jeg engang tillands og tilvands forte til Hceder og Seter, hvor
ledes have I  forsvaret det Rige, jeg og min Herre Valdemar 
efterlods Eder! Hvad vilde vi vel have at svare?

Som foedrelandsisindede Mcend indste vi, at Noget  maa 
g j ores. Men hvad stal gjores? og hvor ledes stal det 
gjores? Erfaringen lcerer, at, naar den danste Bondestand var 
aandelig dygtig og anseet, da var Riget hcedret og mægtigt; ja, 
naar Regeringen blot begyndte paa at hceve Bondestanden, som 
i Slutningen af forrige Aarhundrede vg i Begyndelsen af dette, 
steg Riget snart i indvortes Velvoere og udvortes Anseelse. 
Derfor er det uncegtelig ogsaa et godt Varsel, at man ei mere 
nu som forhen tor oversee Bonden; man vil have ham med i 
A lt;  man foler, at han er Statens Marv. Men det er utæn- 
keligt at faae en dygtig og anseet Bondestand, uden at den 
tillige er oplyst og moralst dygtig. A t ville lede Andre, uden 
at kunne styre sig selv, er en Umulighed; at ville give Andre 
Raad, naar man selv er uvidende, er en Taabelighed. Umid
delbart give sig af med Statens Anliggender kan og stal Bon
den og Folket ikke; men det er noget Andet, at han bereder sig 
til at blive en god og oplyst Borger, for, naar han virkelig er 
blcven dette, at kunne tcenke over Fædrelandets Stilling, maa- 
stee engang i Tiden tilbyde sin Hjælp, med Klarhed og Sag-- 
kundstab give sin Mening tilkjende, og understotte denne ved 
andre lovlige og gode Midler. Dette er et Diemed, der er
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værd at stræbe efter. Men det er ei engang dette Siemed, 
som nærmest her har samlet os; det er kun det sikkreste, gavn
ligste, fredeligste og smukkeste Miodel til dette Diemeds Op- 
naaelse: vi ville stifte en Skole, en Folkehsiskole f o r  
Bonden og Borge ren.  Denne Skoles Hensigt er, ligesom 
enhver anden Skoles, at oplære, danne og forædle Ungdommen. 
Men den er anlagt med særdeles Hensyn til Bondestanden ; og 
her stal især læres saadanne Kundstaber og Færdigheder, som 
ere denne Stand nyttige. Ingen stal her dannes til et t il
kommende Embede eller bibringes Kundstaber, hvorved han kan 
faae en særegen Levebrods-Stilling i Staten. Man forudsæt
ter, at den Unge, som sendes til denne Anstalt, vil være og 
blive Bonde og Borger, og vi ville blot soge at lære ham, 
hvad der er nodvendigt, for at kunne virke som selvstændig og 
modig Mand i det borgerlige Samfund. Jeg vil ei hermed 
sige, at Kundstaber og Videnstaber ikke stulde have uendeligt 
Værd i sig selv — det have de, mere end det meste Andet, — 
men at deres særegne Dyrkelse ei ere disse Stænders Sag, 
og aldrig kan blive det. Hermed er langtfra meent, at Bon
den og Borgeren kun stulle lære Det, der maatte kunne for- 
staffe borgerlig Anseelse og timeligt Gods; dette er ogsaa et 
Gode; men noget Andet er det ene Fornodne. Der gives et 
meget storre Gode: aandeligt Gods, aandelig Magt og natio
nal Anseelse; med den vil ogsaa folge borgerlig Magt, for 
det Meste ogsaa jordist Gods, og dette sidste er kun sikkret, ja 
er ikkun til i alleregenligste Betydning, forsaavidt som det 
staaer paa den aande'ige, nationale Grundvold. Den Unge stal 
her kun lære at tænke, tale og strive klart og sundt, fornuf
tigt og rigtigt. Men denne Lærdom stal gives paa en na
t i o na l  og f o l k e l i g  Maade. Den Unges Hjerte stal ind
gydes Kjærlighed til Fædrelandet, dets Sprog, dets Historie,
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dets Skikke og Sæder og Indretninger, — dog fao, at han 
gjores opmærksom saavel paa sit Folks Dyder som Lyder. 
Uden dette er al Lærdom en Ulykke. V i see det daglig for 
vore Dine. Uden dette bliver Sjelen hverken dannet eller S in
det forædlet; uden dette kan Bonden ei siaae selvstændig i 
Borgersamfundet; uden dette vil han være afhængig af alle 
Mennesker, og vil ved enhver Leilighed maatte henflye til Dis
ses Hjælp, selv om de ere hans Fjender, og om han end veed, at 
de ere det. Uden dette vil han i Lykken blive hovmodig, gjer- 
rig og følesløs for sit Fædrelands og sit Folks Lidelser, og i Ulyk
ken leve trøstesløs og haabløs og aandløs. Men det er ei 
Nok, at lære at kunne; man maa ogsaa lære at v il le .  Den 
Unge maa indpræntes saadanne Grundsætninger, saadanne Exem
pler rnaac stilles ham for Die, en fa ab a tt Kjærlighed maa gi
ves ham til det Nette, Store, Wdle og Gode, at hans Dillie 
derved styrkes, hans Moralitet befæstes, hans Pligter gaae ham 
for A lt. Det sande moralste og borgerlige Mod til at turde 
og ville elste det Gode maa fremstilles for den Unge, som alle
rede er kommen til Myndigheds-Alderen; Storheden og Skjøn- 
heden heri maa lægges frem for ham, fa a at hans Sjel kan 
gribe det saaledes, at det stedse bliver hans Veiviser paa Li
vets Bane. Hatt maa dannes til at ville staae fast i Mod
gang og Strid, og opoffre sig for Sandhed og Net. Hatt maa 
foragte forfængelig LCre, udvortes Glimmer, timeligt Gods; 
hatt maa stye Blødagtighed og Vellevnet. Hatt maa træde 
Faren under Dine, hvor og ttaar den kommer; han maa ei 
smigre og krybe for sin Overmand, og hovmode sig over sin 
Undermand; hatt maa elste sin simple Stand, og attsee sin sim
ple Kjortel for langt stjønnere end Ridderstabets gyldne Tres
ser. Naar hatt føler, hvad Fædreland og Nationalitet har 
at betyde, faa vil han ved enhver Gjerning spørge sig selv:
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handler Du her for at fremme dit Foedrelands Bedste? Gjar 
han ei dette, faa oil Han snort blot sparge derom: hvor
ledes stal jeg boere mig ad for at svige mit Foedreland og 
for at berige mig selv? Han maa ei fege at handle og virke 
saaledes i Livet, at han stedse kan troekke sig tilbage fra enhver 
Handling paa et for sin Person sikkert og behageligt Sted, 
fordi hans Feighed ei vil lade ham boere Ansvaret. Han maa 
ei fale sig tilfreds eller lykkelig ved, eller fryde sig over sin 
Klogstab eller troe sig uden Ansvar, naar han enten af Slav- 
hed eller af affecteret Fornemhed forholder sig rolig og lige
gyldig ligeoverfor Slethed, Svigagtighed og Forroederi; han 
maa ei troe sig stor, naar han stedse kun taler og handler fon- 
ledes, at hans egne eg ot stiste Planer ikke live noget Afbrcek; 
han maa betragte sig selv som et Intet overfor sit Fcedoeland; 
dets Interesse, Horder, Lykke og Frelse maa vorre ham Alt.

Og, Landsmcrnd! hvad ere vi, hvad blive vi til, hvad formane 
vi uden varm Falelse for Foedreland og Nationalitet! B i tornke 
og gruble; men hvilken Retning tager hver Tanke, hvor farer 
den omsider hen, dersom den et, understattet af ett reen patrio
tist Billie, arbeiver i Fordrelandets Tjeneste? Den farer snart 
til Lavhed og Tomhed; snart forstyrrer den vort Hoved og 
udmarver vor Kraft, gjar os blinde for de soleklareste Sand
heder, og bringer os tilsidst saavidt — hvad der er det Aller- 
sargeligste, — at vi virkelig indbilde os at arbeide i Fordre- 
landets Tjeneste, naar vi arbeide lige imod det. I  Begyndel
sen steer det vel imod bedre Bidende og Billie; men det gaaer 
som med Dem, der lyve saalcenge, at de endelig troe deres 
egne Lagne. Det er, fordi Grundvolden, hvorpaa deres Cha- 
rakteer hviler, Hovedmotivet, hvorefter deres Gjerningcr udfares, 
er Egennytte eller Svaghed, forbunden med den tomme For- 
forngelighev, som kun sorttes i det personlige, kortvarige, jor-
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diste udvortes Skin. Scialedes ganer det ofte de af Naturen 
hoiest Begavede; De, fom kunde have været Fædrelandets Pryd 
og syntes stabte til dets Redning, blive dets Ødelæggere, og, 
idet de troe at frelse Fædrelandet, forraade de det. V i finde 
Andre af en lavere Natur, med ringere Evner, eller fra Barns- 
been af forqvaklede, for hvem Alting er lige godt og lige gyl
digt; og hvorfor? fordi de have ingen Nationalitet, intet Mo- 
dersmaal, intet Sprog, og derfor ogsaa intet Fædreland at 
elste. Deres Tanker gane blot ud paa, hvorledes hver deres 
Gjerning tager sig ud i Mennestenes Sine, hvorledes Andre, 
selv de daarligste, domme om dem. De ere stedse paa deu 
Side, hvor Overmagten er; selv ere de Nuller, om end ofte 
gyldne og glimrende Nuller. Za, Den, som har mistet sin Na
tionalitet, er en elendig Skabning paa Jorden! Dette gjælder 
om os Alle i enhver Stand, men det gjælder tifold om Bor
geren og Bonden. De saakaldte Dannede og Fornemme ere 
ofte overmættede af deres indbildte aandelige Nydelser og Be- 
stjæftigelser; Fædrelandskærlighed og Nationalitetsfslelse er ble
ven dem noget for Lavt; deres overforfinede Fslelser, deres 
Lidenstabelighed stal paa en ganste anden Maade pirres, tiaar 
de stulle vækkes. Men den simple Mand, hvis daglige Dont er 
den materielle Virksomhed og en Kamp med Naturen for at 
afvinde den det Nsdtorftige til sig og Sine, tilbydes der ingen 
anden hoiere Nydelse og sjelelig Glæde end Religionen og Na
tionalitetsfølelsen. Fratag ham disse, og — hatt er intet Men
neske mere! Naar hatt et har sin Gud og sin Frelser at troe paa, 
og sit Fædreland at elste, er han fortabt. Derfor, lad Reli
gionen og Nationaliteten ikke fvinde bort for hatit til blod- 
lose Skygger, til et betydningslost In te t! lad ham bevare Troen 
paa sin Frelser, som han gik, lærte og leed, bevare Kjærlig- 
heden til sit Fædreland, det fædrene Sprog, dets gamle
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Sange, dets gamle, nordiske Helte, som de gik og stode, som 
de kcempede og faldt! Betragte vi Verdens storste Mcend og 
Helte, da finde vi, at Kjcerlighed og Fcrdreland og Nationalitet 
har vcrret Drivefsederen t il deres store Bedrifter, der har givet 
dem Styrke til enhver Opofrelse; og, hvad enten Skjebnen 
har vceret deres Virksomhed gunstig eller ikke, Haa leve de 
dog evindelig i taknemmelige Efterkommeres Minde. Danmark 
har ogsaa stite Nationalhelte; lader os stille os disse for O te! 
lader os t il rette Tid gaae hen og efterligne dem!

Det er -Dette, vi ville indprcrnte de Unge; det er denne 
Grundvold, hvorpaa vi ville stotte alle de enkelte Kundsiaber, vi 
enste at bibringe Dem, der betroes t il os. Og, dersom dette et 
lykkes os, da ville vi ansee hele vor Virksomhed for langt mere 
stadelig end gavnlig; thi enhver Kundskab og D y g t i g 
hed, der et b l iv  er anvendt med Kjcer l ighed t i l  og 
t i l  Bedste for  Fcedrelandet og N a t io na l i t e ten ,  b l i
ver anvendt imod det. Dette er Tilfceldet allevegne; i 
Slesvig er det dobbelt Tilfceldet.

V il Nogen kalde denne vor Plan og Bestrcebelse P o l i t i k ,  
saa lad dem det. Men jeg maa dog ogsaa herom sige et Par 
Ord, siden det har vcrret et vist Parti om at gjere, fsrst gjen- 
ttent alle Trin at modscette sig denne Skoles Stiftelse, og siden, 
cfterat de et have kunnet forhindre den, at udsprede — og matt
ste e er det lykkedes dem at bilde Enkelte det ind —, at Hot- 
stolen skulde vcere en meget farlig politist Institution, og have 
et udelukkende politist Oiemed. Jeg erklcerer denne Paastand 
for aabenbar Usandhed. A t indvie unge, endnu uoplyste 
Mennester i Politik, at opfylde deres Hjerne med politiste Ideer, 
vilde vcere at odelcegge Stiftelsen i dens Rod, og gjore alle 
mulige Frugter umulige, vilde vcere ctt lige stor pcedagogist og 
politist Afsindighed. V i ville et danne vore Elever til, engang
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i Tiden at blive ulykkelige, politiske Sværmere, men t il at 
blive lykkelige banste Mænd. Men det er nu ligej aa vist, at 
der gives en A rt Politik, om man faa v il, som det er umu
ligt at holde ude af nogen Underviisning, om det faa er 
Ammestueunderviisning; fordi de politiste Ord og Begreber i 
en vis Betydning ere ligefaa notwendige fom de nationale, »to
talste og religiöse. Det kunde vel hænde sig, at der ogfaa gives 
en Politik, fom vore Modstandere ikke vilde have imod at give 
Adgang i vor Skole,— jeg mener den Politik: at lære Ungdommen 
at haane og nedværdige Danmark vort Fædreland, at undertrykke 
og fornedre Modersmaalet, at storme los imod Rigets Eenhed, 
og befordre dets Oplosning. Dersom det nu stal gjælde som 
Politik, at arbeide stik imod denne Bestræbelse, faa tilstaaer 
jeg, at denne Anstalt vil blive meget politist. Thi t il fchleswig- 
holsteinste Lærdomme vil der ikke blive noget Sted i den Un- 
derviisning, her vil blive meddeelt. Der vil f. Er., ved at 
gjennemgaae Fædrelandets Geographi, ikke blive lært: at R i
gets Hovedstad og Kongens Residents, Kjobenhavn, der ligger 
ved Srefnnd, ikke vedkommer os videre, da det er en ubetinget 
fremmed B y ; eller: at en Miilsvei Nord for Ribe lober 
Kongeaaen, som er Danmarks Grændfe mod Syd. Der vil, ved 
at omhandle de fædrelandste Begivenheder i Historien, ikke blive 
Tale om en afstylig Snigmorder, ved Navn Niels Ebbefen; og 
heller ikke blive lært, at, tt aar vor gamle Kongestamme uddoer, 
stal, efter hvad Nogle paastaae, Riget oplofts, at Andre rigtig
nok paastaae det Modfatte, men at dette er Noget, vi ikke stulle 
bryde os om. Der vil heller ikke blive lært, at det kan være 
smukt nok at fole for sin Nationalitet, men at man derfor vel 
tttaa vogte sig for, paa nogen Maade at gribe ind i Slesvigs 
egne Forhold, faaledes fom det i Grunden er steet ved Oprettelsen 
af denne Læreanstalt, hvorved Slesvigs Net stal være krænket,
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og en Indblanding fleet i dets indre Anliggender, medens det 
olene tilkommer den slesvigske Stænderforsamling og den 
schleswigholsteinske Regering, at træffe Foranstaltninger til Sles- 
vigs Fremme og Lykke. Z have sagt mig, at, blive I  et 
snart knyttede notere til Eders Fædreland, saa var det ude 
met) Eders Sprog. I  have sagt mig, at en Skoles Stiftelse, 
hvori Sproget pleies og bevares, er det sidste og eneste Middel 
til Redning, I  endnu see tilbage, for engang i Tiden, dersom 
Faren skulde rykke lige paa Livet, ved aandelig Magt at kanne 
frelse Riget og dets Selvstættdighed. Og heri have I  Ret: 
met) S p ro g e ts  Underg ang folg  er Statens.  Endnu 
har aldrig noget Folk og Rige bestaaet som selvstændigt, der har 
mistet eller har ladet sig fratage sit Sprog; og et saadant Folk 
og Rige vil heller aldrig komme til at exiftere. Sproget er det 
sidste, som et Folk lader sig fratage; thi Sproget er ikke blot 
Folkets Tale; det er Folkets Tanke, dets Hjerte, dets Mllie, 
dets Kraft. I  have et endnu ganske mistet Eders Sprog, og 
allerede hore I  dog, at selv danste Mænd vove ct mere at 
regne Eder nted til Danmark. T il Tydstland have Z aldrig 
hort og hore ikke. I  cre altsaa allerede nu, ligesom Eders 
Sprog, landflygtige paa Jorden, ja i Eders eget Fædreland. 
Ere I  da som fredlose? hore I  intetsteds hen? I  ere udsatte 
for alle Vinde, ligesom Eders Sprog, og den forste den bedste 
Storm kan kaste Eder, hvorhen det stal være. Men Begiven
hederne her i Slesvig stone ogsaa som eneste i sit Slags; thi 
Historien opviser vel Exempel paa, at et stort Folk har for
trængt ct mindre Folks Sprog, efter at have erobret og under
kuet det; men at nogle Embedsmænd have kunnet fortrænge 
det Lands og Folks Sprog, der er det herstende i Landet, det 
er uden Exempel. R a a r  det kan skee, at Sp rog e t  
kan mi stes saaledes, saa kan Landet ogsaa mistes
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saaledes—  i FredenS Ro. Schlesvigholsteinerne beraabe 
sig oste pctct Elsas; men de indsee ikke, at her vidner Exemplet 
lige imod dem; det vilde knn passe, dersom Elsas havde altid 
været en fransk Provinds, hvoraf det Halve var fortydsiet af 
nogle Embedsmcend, opdragne i tydske Skoler og Universiteter, 
og a f den Grnnd siulde nu Rets- Kirke- og Skolesproget i 
en Deel af Frankerig være tydsi. Protokollen i den fransie 
Stcendersal fores paa Tydsi, og fransie Borgere kun have Lov 
at tale Fransi i Kamrene, forsaavidt som de et kunde tale 
Tydsi. Det er vistnok derfor paa den høte Tid I  begynde, med 
Alvor at værne om Eders gamle Sprog og gamle dansie Land.

M en , kunne vi end ikke, saalidt i Skolen som i Livet,
være ligegyldige mod flige Meninger, Paastande og Bestræbel
ser, faa bor vi dog være maadeholdne og besindige, 
selv om disse ere nok saa urimelige og fordærvelige; og F o r-/ c,
holdene og Stemningen her i Slesvig byde det ligesaamegek /
som Klogskaben. B i ntaae et efterligne mange af Modstan-. /  
berne i blindt Partihad, Hjerteløshed, Spivsborgeri, ZnhumatH'/ 
tct og Personligheder. A t elske sit Fædreland, er et at hade 
sin Fjende, og endnu mindre at lukke sine Dine for det meget 
Smukke og Gode, som findes hos andre Rationer. Det tydsie 
Folk er et stort og herligt Folk, og det er Skandinavens nær
meste Stammebeflægtede. Slægtskab, Naboskab, Aandsdannelse 
og Aandsretning, fælleds Interesser, samme Lidelser og Frygt, 
samme Haab og Snsker, tildeels ogtøa samme Dyder og Feil 
burde gjore dette Folk til vore bedste Benner. Har Tydsiernes Sprog 
og Litteratur ogsaa i flere Henseender været os siadelig, saa 
er der dog ingen Nation, som i aandelig Henseende siylder Tyd- 
sierne mere end vi Dansie. Det er kun Skjebnen, Misfor- 
ftaaelse, og Schleswigholsteinerues Anmasselser, der have gjort 
os gjensidig mistænksomme mod hinanden, og bevirket, at, fra



14

den Dag af ;at Holsten og Danmark kom i Beroring og po
litist Forbindelse med hinanden, har det ene Land kun gjort det 
andet ulykkeligt. Og dog — netop det Samme, vi stride for og 
ville, strider hele det tydste Folk for og v il, og derfor ter jeg 
paastaae, at der er Ingen, der er mindre ægte tydst end netop 
Schleswigholsteinerne. Derfor har der ogsaa omsider i Hol
sten dannet sig et virkeligt tydst Parti, der ei vil vide 
af disse Schleswigholsteinere at sige. Det er kun Skade, 
at vr og disse ægte Tydstere endnu ikke have kunnet fatte no
gen sand Tillid til hinanden, fordi snart vi snart Hine ere ved 
Dänen blevne saaledes forhærdede, at vi blive os selv og hin
anden utroe, og kunne ikke lade de schleswigholsteinste Nokker 
fare.*) Schleswigholsteinerne bestaae som bekjendt af to Partier, 
hvoraf det ene P arti, sjn Voldsomhed og umaadelige Overdri
velse uagtet, maa indgyde os en vis Agtelse formedelst sin Dyg
tighed og sin, om end vildledte og fanatiste, saa dog hos Flere 
velmeente, Patriotisme,— en vis Deeltagelse, fordi det anvender 
sin Dygtighed og Bestræbelse t il at daare sig selv med, men t il
lige maa vække vor Fortrydelse, fordi det har vendt sin Dygtighed 
imod os. Begge Partiers Tragten gatter imidlertid ud paa 
Dausthedens Undertrykkelse: paa den ene Side, for at stabe et 
stort, frit Tydstland, og forege dette med et Stykke af det lille 
beslægtede Naboland, paa den anden Side, for under et 
tydst Aristokrati at faae Middelalderens gode og gyldne Dage 
tilbage, og derved at ophotz sig selv paa Borgerfrihedens Ruiner. 
Men selv i vor retfærdige Uvillie mod dette Parti ere v i 
ofte uretfærdige. Thi, om end Anmasselsen og Forhaa- 
nelseu er overvættes stor, om det end falder vansteligt at finde

*) Det nyholstenffe Partlers uredelige Politik og dets aabenlyse 
Forbindelse med Schleswigholsteinerne i den kielsie Adresse er se
nere KjendSgjerning. Forf.'s Anm.
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et Sidestykke i Historien dertil, at under en dansi Konge og 
i et danst Land maa i Folkets Forsamling Modersmaalet saa- 
godt som ikke tales, er Tydst Rets- Kirke- og Skolesprog i fire 
danste Kjebstceder og halvtredsindstyve danste Landsogne, at der 
udkommer censurerede Journaler og Blade, hvis Tendeuts er 
Rigets Oplosning, Sprogets Udryddelse, at der fremfores i 
festlige Optog ■ offentlig og uhindret oprorste Bannere o. s. v. 
o. s. v. —, saa maae vi ikke glemme, at det er Danmark 
selv og det danste Folk selv, der har stabt Schleswighol- 
steinismen og vedvarende holder den vedlige; og, saalceuge vi 
taale alt Dette roligt og ydmygt, og selv laane Haanden 
dertil, ere vi ikke bedre Skjebne vcerd. Det er en stor 
Vildfarelse at mene, at det er de Tydste, som er det egen
lige Ophav til vort Modersmaals Fortrcrngelse og Slesvigs Ad- 
stillelse. I  Bonder modte engang paa Urnehoved, og afgjorde 
Eders Sager; men det er rigtignok lcenge siden; det blev forbi, 
da I  kom under de tydste Grever i Holsten; men I  beholdt 
dog Eders Scrde og Stemme i Landretten, lige indtil Kong 
Frederik den 1ste 1521, i Privilegierne for Prcelater og Ridder
stabet, fandt, „daß Bonden und Lansten nicht über Prälaten 
und Ritterschaft richten sollen," altsaa til under en danst Konge, 
der atter havde samlet hele Riget. Aar 1541 udparcellerede 
vi atter Slesvig, uden at de mange forrige Ulykker havde gjort 
os klogere; og da var atter hele Riget samlet rmder Christian 
den 3die. Ja, vi finde ei engang, at nogen Danst satte sig 
herimod; ikkun den gamle Helt og Statsmand, Tydsteren Jo
han Rantzau, modsatte sig denne fordcrrvelige Deling; da han 
ei blev Hort, tog han sin Afsted, faldt i Unaade, og trak sig 
tilbage fra Hoffet. Saaledes handler den sande store Mand 
og Minister. Hellere end styrte sit Fcrdreland i Fordaervelse og 
fete en tydst Dronnings Svaghed for sine Senner, og nyde
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Glimmer og forfængelig TEre ved et fortydstet Hof, drager 
han sig tilbage. Men derfor staaer og fan denne ædle 
tydste Statsmands Navn strevet i alle Danstes Hierter. 
Aar 1724 befaledes, felv her i det Terninglehnste, atPaasteft- 
sten strengt stulde overholdes paa Tydst, 8 Dage førend i Dan
mark ; ligefaa 1735, i Anledning af Trolovelser og Bryllupper; 
og da var Slesvig atter ganste forenet mcd Danmark. V i have 
faaledes felv stedfe kun fegt at gjere Adstillelfen og Forstjellig- 
heden ret stor og ioinefaldende. Det var netop den danste Kon
ges General-Superintendent, Stephan Klotz, en indkaldt Tyd- 
ster fra Westphalen, og ei den fyrstelige Superintendent, der 
indferte Tydst i alle Flensborg Amts Kirker og i Angeln, og 
Dette stete endda fra 1636— 1668, altfaa under den meest dansk
sindede Konge, Christian den sterde. Og denne Udlænding for
stod faaledes at dreie sig ved Hove, at han, efter Hans Svanes 
Død, stulde have besteget hans Bispesæde, og være bleven fat i 
Spidfen for Danmarks Geistlighed, da Doden befriede os fra ham. 
Just efterhaanden fom LErø kom umiddelbart under Danmark, 
afstaffedes Christian den 5tes danste Lov, der gjaldt, imedens disse 
Dele af Landet stod under tydfle Fyrster, først 1731, og ende
lig ogsaa i den midterste Deel af Den, fom Frederik den 5te 
kjsbte 1750. Ja , endogfaa under Guldbergs Ministerium fik 
Ridderstabet 1775 sin „fortdauernde Deputation." „Spro
gets Skjebne har til alle Tider været afhængig af Folkets og 
Landets politiste Forhold," siger vor lærde danste Historiker i sit 
Priisstrist over Sprogets Skjebne i Slesvig. Det er fandt paa alle 
andre Steder; men Slesvig gjør ogsaa her den eneste Undtagelse; 
her er Forholdet omvendt: jo nærmere S l e s v i g  ef ter  Ad- 
fk i l le lsesper ioden blev bundet t i l  Danm ark,  og jo 
længere T id  der gik hen, desto j to r re  blev Adsk i l 
lelsen, desto tydfkere blev det. Derfor, siger jeg, er det
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en stor Urimelighed of os at være faa vrede paa Schleswig- 
holsteinerne; lader os vcere retfærdige, og vende vor Vrede og 
Vebreidelfe mod os felv! Di Dansie ere faa national-ydmyge; 
vi have vænnet os til at anfee os felv for Intet overfor andre 
Nationer, overfor Fremmede, og især overfor Tydsterne, og 
allermeest overfor Schleswigholsteinerne. V i ere blye og und
seelige ; vi synes faa godt om det Fremmede, Bote os for det, 
stræbe at efterabe det. „Det fornedrer banste Mand", fang 
Digteren for hundrede Aar siden. Ingen kan agte og ære Den, 
som man ustraffet fan træde paa Nakken. Naar vi først lære 
at indgyde vore Modstandere Agtelse, naar vi vise dem, at vi 
et frygte dem og et lade os daare af dem, hverken veo List og 
og Smiger eller ved Trusler og Skjelden, da vil Striden kun 
vare ett kort T id ; Agtelsen og LErefrygten vil komme, og der
med Venstab og Kjærlighed. Der gives flere ædle banste 
Mænd, som virkelig og varmt fole for Fædrelandet og sorge 
dybt, men som denne Uro er ubehagelig; de ville faa gierne 
femte det Hele ved Eftergivenhed, og faaledes vinde Rolighed 
tilbage. Men det er underligt, at disfe Mænd et tttbfee, at Ro 
og Fred er absolut umulig at fremdrive ad anden Vet end Ag
telsens , LErefrygtens og Kjærlighedens. „E t underkuet 
Folk  har endnu a ld r ig  næret F o r t r o l i g h e d  t i l  el
ler  t i l g i v e t  Den,  som underkuede det," svarer Oldti
dens vildeste Folk den daværende Verdensbeherster; hvad Old
tidens raacste Nation begreb, synes vore klogeste Mænd og 
Statslærde ikke at begribe. Venstab og Kjærlighed er faaledes 
først opstaaet imellem de tre nordiste Riger nu, da ethvert Over
herredømme fra den ene eller den anden Side er ophørt; og 
Vettstab mellem Holsten og Danmark vil først komme da, 
naar ethvert faaer, hvad det tilkommer; først da er Schleswig-
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Holsteinismen tilintetgjort, og forst da er der Fred og Ro at 
vente, bygget paa gjenstdig Agtelse og Kjærlighed.

Hvorvidt Modstanderne ville lade Skolen bestaae eller ikke, 
vil Tiden vise. Multgen vil der lade sig finde en Leilighed til 
at falde over den, ligesom det stete med den slesvigste Fore
ning, og vi maae da vel bukke under. Men selv uden Dette 
vil der vcere Vanskeligheder nok at kcrmpe imod. Skolens 
hele Grundvold, Plan og Indretning er ny. Med det Nye 
kan man ei andet end begaae Misgreb, gjore flere uheldige 
Forsog, forend det vil ganste lykkes. Udholdenhed og Seighed 
hore ei til vore Dyder. Man vil kaste Skylden snart over 
paa Bestyrelsen, snart over paa Forstandere og Medhjælpere, 
og derfra — hvad der er det Værste — over paa hele Anstal
tens Virksomhed og Plan. Intet hos os har, lige til de seneste 
Aar, kunnet bestaae, uden at det er foranstaltet ad Regerings- 
veien. Sorgeligt er det, men sandt: Folket har hidindtil Zntet 
formaaet at sætte igjennem, dertil har det været for ueuigt og 
for villielost. Tilstrækkelige Pengemidler mangle altid, naar man 
ei kan tage dem enten af Statskassen, eller offre dem paa For
fængeligheden, eller anvende dem til Moro og Forlystelse. Sorge
ligt stulde det være, om det danste Folk ei stulde formaae at 
udstyre og opretholde een danst Skole i Slesvig, medens den 
danfle Negering underholder, ved det danst-stesvigste Folk for 
en stor Deel, fem hoiere tydste Underviisningsanstalter, som ar- 
beide paa Folkets Fortydstning.

V i have ofte Hort sige, at det danste Folk stulde være 
et nddoende Folk eller saa nær sin Oplosning, at der in
gen Frelse var, uden ved en Vækkelse og Renselsesproces gjen- 
nem store udvortes Ulykker. Det er Haardt at blive for
trolig med en saadan Tanke. Vel have de mange Ulykker, som 
i dette Aarhnndrede have rammet vort dyrebare Fædreland, 
den Maade, hvorpaa det danste Rige, i Meget vistnok uforstyldt.
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er bleven mishandlet af Skjebnens grumme Haand, tilligemed 
Mangel paa virkelig Oplysning og Dannelse, forbunden mev 
Overforfinelse og Overdannelse hos Andre, saaledes stevet de 
Fleste af os, at vi gjerne trcrkke os efter cn enkelt Anstrengelse 
tilbage, og selv de Stcerke fortvivle heller i No og Magelig
hed, end forstyrre de Dage, de endnu have tilbage. "B liv  saa 
gammel som jeg — sige de— ; hav oplevet, hvad jeg har op
levet, og Du vil faae andre Tanker. Eller troer Du ikke, at 
jeg har tcrnkt, har lidt, som Du lider nu? at Smerte over mit 
Fcedreland har fortaeret mig Dag og Nat, at jeg i mit Len
kammer paa mine Kncr har i christelig Mmyghed tryglet Him
len om Bestjermelse i lange, hede Benner? Jeg har levet i 
Anreite halvfems, da den unge Fyrste, hele Folkets Kjcrrlighed, 
begyndte sine heldbringende og glimrende Reformer. Jeg var
lutter Haab, Mod og Gloede; men, da jeg 1799 fulgte den
store Statsmand til sin Grav, da anede jeg ikke, at det snart 
noesten var hele Riget, man forte bort med ham. Jeg stod paa 
Tolvboden hiin Skjoertorsdag Aften 2den April, da ven unge 
Helt med de lyse Lokker traadte i Land, og det gjenlod af tu
sinde virkelige Hurraraab, da Alle bugnede af Mod og F-cedre- 
landskjcerlighed; og dog— hvor snart var det ikke forbi! Jeg 
oplevede Dagene 1807, da man rev vort gamle, bedste Boern 
fra os, uden at vi maatte staae til, forend det var for siloigt,
og den halve Stad laae i Gruus. Jeg fane vor blomstrende
Handel og Skibsfart gaae tilgrunde. Jeg troede atter 1810 
paa Held og Lykke og paa en standinavist Forening; men 1813 
kom; tusinde Familier styrkedes i Armod, og 1814 rev man 
fra os det gamle Broderland, som var vor Stolthed og Trost, 
og hvormed vi fire hundrede Aar havde deelt Eloder og Onder. 
Bor begeistrede nordiste Skjald raabte da ligesaa hoit som nys 
paa Skamlingsbanken; men han blev ei forstaaet. Jeg har
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levet med Ha ab efter Krigen, da eit almindelig Landdemoralisa
tion og Ejendommenes Fald t il henved en Tiendedeel af deres 
Dcerdi syntes at styrte A lt overende. Jeg haabedc endnu 1834, 
da vi fik vor Provindsial-Ståender, og dog — ! Jeg fulgte 
den gamle Herre til sit Hvilested; og hele det unge Danmark 
var fuldt af Fyrighed og Haab. Du veed, at Sprogpatentet 
af 29de Marts kom, — og — lad mig vcere fr i, unge Den! 
gjsr som jeg, tro som jeg! der er Intet at gribe an! Folg 
med mig hjem, og see, hvor smukt jeg boer. Jeg stal fore
stille dig min Svigerson; det er en flitt ig , noiagtig Contoir- 
embedsmand, der lader Nationaliteten sorge for sig selv, men 
passer sine Papirer, og morer sig i sin Klub; han er nu mit 
Monster paa en Dannemand; glced dig over mine vakkre Borne- 
born; vccr min Ejest til Middag, og lad os i Aften forstaae 
Grillerne i T ivoli!" — Et bittert S miil synes mig at for- 
trcekke Eders Ansigter; men, efterat jeg er kommen over iblandt 
Eder, hvor ofte har jeg ikke yiaattet hore af Mange denne 
samme mismodige Fortvivlen: "Hvortil hjcrlper det, vi scrtte 
vor Sen paa Hoistvlen, naar vi stalle vcrre tydste alligevel, og 
det viser jo tydeligt Sprogpatentet og vor Forenings Oples- 
ning, at vi stulle vaere; kunne vi ogsaa modstaae Embedsman
dene og Advokaterne, saa kunne vi dog ei modstaae Deres og 
Regeringens forenede D illie ; vi maae derfor scrtte vor Born 
i Skole i det Tydste, eller, som enkelte af vore Brodre tale om, 
scrlge vore Gaarde og flytte til Danmark." Er det ikke en 
smuk Tale? og denne gamle Vise blive Saamange endnu ved 
at synge. De, som ellers ei troe Schleswigholsteinerne, troe 
dem dog heri. Det nytter ikke, at Kongen har sagt til Eder 
selv, at han er en dansk Konge, og omfatter alle sine Under- 
saatter med lige Kjcrrlighed. Det nytter ei, at jeg og Saa
mange forsikkrer, at Kongens Sjel er retfcrrdig, og at
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han intet hellere onfter, end at forhjælpe den danske Befolkning 
i Slesvig til dens Net. I  have selv fortalt mig, hvorledes 
Kongen synlig bevceget talte til Eder, og hvorledes det forekom 
Eder, at Kongen f?lte sig generet ved disse Takkere for Patentet 
af 29de Marts, som Schleswigholsteinerne havde factet sat i 
Bevcrgelse. Jeg besvcrrger Eder endnu engang, at det ei er 
eller kan være Kongens Villie, at Slesvigerne hverken maae bede 
til deres Gud, erre deres Konge eller elfte deres Fcedreland i 
deres Modersmaal, at det er vor retfærdige Konges Villie, lige
som det er det danfte Folks Begjering, at de femottendedele 
danfte Slesvigere ftulle have Lov til at tale deres Modersmaal 
i Stænderforsamlingen og allevegne, ligesaagodt som Medlem
merne af de andre fire Stcrnderforsamlinger, om de end lige
som disse kunne tale flere fremmede Tungemaal, og om end de 
treottendele danft-frifift-plattydfte Slesvigere ftulle finde For- 
nsielse i at tale de idethsieste to hundrede forhsitydftede Advo
katers og Embedsmcrnds Tnngemaal. Den som opgiver  
sig selv, opgiver A l t .  Fortvivlelsen enten opgiver sig selv, 
eller den venter paa, at Buen omsider ftal spcendes faa stærkt, 
at Strcengen vil briste og alle Baand springe. Men netop 
for at forhindre Dette, for at fsre A lt frem ad den langsomme 
og rolige men desto sikkcere Oplysnings og Forbedrings Vei, 
er denne Skole oprettet. Den ftal s?ge at klare og formilde 
den nationale Strid, forhindre, at physift Raahed bryder ud, 
s?ge, at den standhaftige og sterrke Modstand mod Undertryk
kelsen ei udarter til Fanatisme. Gid den maatte blive til 
Arre, Fred og Lykke for Fædrelandet!

Jeg takker Eder, trofaste Venner ! for Eders Tillid til mig, 
ved at indbyde mig til denne vigtige og vanftelige Stilling. 
Maatte I  kun ikke blive ftuffede i Eders Forventninger! Vel 
vverveiede jeg Sagen længe, fsrend jeg fulgte Eders Indbydelse;
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men der hsrer en større Aandsstyrke, end den mig er given, til 
daglig at see og hsre, hvad man her maa see og hvre, uden 
at Græmmelse tærer paa Sindet. Skulle vi da tabe Modet? 
Have vi Intet at stole paa, Intet at haabe til, Intet at troe 
paa? Jo! vi ville stole paa os selv, fatte Tillid til os selv. 
V i ville samle os selv og stutte os ret tilsammen, sætte os i en 
fast og rolig Stilling, bestræbe os for, om vi kunne staae fast 
i den. Maasiee kan det alligevel blive Eder, fra hvilke Dan
mark engang vil komme til at regne et nyt Livsrum. V i ville 
haabe til Ungdommen, som vi her oprette denne Skole for. 
Den vil have vor Erfaring for Die; den vil ftle, og dobbelt 
lide vor Smerte, uden at vcere afkrceftet ved den. Denne vil 
vi overgive det lidet Gode, vi eie; denne ville vi pleie og hegne 
om, for at den, under gunstigere Omstændigheder, kan oprette, 
hvad vi have forsomt etter ladet gaae til Grunde. Denne 
Ungdom vil overgaae os i moralft og phystst Mod; den vil 
flamme efter at stride for Alter og Arnested. Den vil selv 
frede, dersom vi ei kunne det, om denne svage Væxt, som vi 
her plante idag, saa at den engang i Tiden kan blive et aan- 
deligt Jomsborg mod fremmed Vold og Gift. Ja! I  mange 
ældre og besindige Mættø, som her ere tilstede, have I  ret be
mærket Eders Dottre og Sonner? Have I  forstaaet Eders 
Dottre, naar de, blide og sagtmodige, synge de gamle Viser, 
snart hjemme under deres daglige Dont, snart ude i Danmarks 
Skove og Dale? De ere Friggas Dottre — mon de, ligesom 
deres Moder, stulde kjende Folkenes Skjebne? Have I  stnet 
Eders unge Sonner ret i Diet? Have I  seet, hvor det lyner? 
Denne Ild  lader sig ei stukke! Have I  seet Kraftens Mustler i 
deres Arme? De ere Thors Sonner, og de kunne svinge deres 
Faders Hammer; og, om saa Fenrisulven fra den ene Side vil 
gabe nok saa vidt, — han stal dee, idet han stuger Odins
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Sønner; og, om faa fra den anden Side Midgardsormen snoer 
sig noksa a fast, og udspyer noksaa megen G ift: Thors Son 
stal fælde ham med sin Hammer; Ragnarok stal ei vare længe! 
Thors Sonner ville ende den lange Kamp, og samles med Bal
der i Gimle hos Alfader i en Sal mere glimrende end Sol
lyset. Salen er Danmarks Sletter! i Midten vater Dannebrog, 
og, stulte en Nidhug vove at flagre deromkring, den stal flux 
synke i Afgrunden! Ja vi ville troe paa Nordens  Aand, 
der aldrig vil og aldrig kan forgaae. Den har udfort Stor
værker ved Pen, Meisel og Sværd; dens Bedrifter lade sig et 
udflette af Begivenhedernes Række; de kunne stolt sættes ved 
Siken af ethvert andet Folks! B i fortroste os t il, at denne 
Aand et ganste cr uddod, men at den igjen vil vise sig med 
Værdighed og Kraft. V i troe paa det evige, naaoige F o r 
syn. Hvor Haardt end Herren har rev set det banste Folk, ..er 
det dog visseligen til vort Bedste; vi haabe, troe og bede, at 
Han vil bevare det for større Trængsler, at Han vil vække os 
Alle til Livet, og med sin almægtige Kraft staae gamle Dan
mark bi!
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