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Anders Sandor Grsted,
Doctor juris, Veheime-Conterenceraad,

Nidder ai Elephanten, Storkorsridder at Dannebrogen.

@ om Folkemand, font crgte danst Student
D u st'rcv: et Folk t Frihedsstand bor leve,
Det var de samme evig-sande Ord
Som Kaut, Rousseau, som Paine, Franklin, skreve.
Halvhundred Aar er siden rundne hen;
N u forst oprinder Friheds Morgenrode;
Men ak! dens S ol nedstraaler paa et Land
Hvis Born i vilde Borgerkrige blode;
Hvor Had og Hovmod sonderrev den Pagt
Som skulde Frccndestammerne forbinde;
Hvor Blodet sarver Kongens Frihedsbrev
O g Brodres Svcerd flal Broderhjcrtet finde!
Saa vidt kan en fanatist Blindhcd gaae,
Saa grusomt kan den ehristne Mand fig glemme;
Saa grueligt fornegter selv en Prcest
S it Hjertes og en Guddomslcerers Stemme.

Men Du, font teilet har forsonligt, mildt,
Som traadde sreidigeu paa Folkets Side,
Som strev i Kongens Navn feta mangen Lov,
V il ogsaa nu til Fred et Middel vide.
D it mergle den font en erfaren Mand,
Giv os ctt Grundlov for det danske Rige
Saa folkelig font Tiden byder det
(En dansk Student vil Friheds Kald et svige);
En Statslov som omfatter Al l e s Tarv,
Som Aandens Ret og Folkets Velseerd freder.'
Bliv

os hvad J o h a n

Adl er Nor ge var ,

D it da D it Navn en varig Glands bereder!

Danmarks Stemning ved dets Zndtrwdelse i
konstitutionelle Staters Rwkke.
(§Tt dobbelt Socrsyil have vi oplevet, hidtil det eneste i Historiens
Aarboger: en enevældig Fyrste som frivilligt opgiver sin Enevoldsmagt,
og et Folk som, uenigt om enkelte Puncter i Statsforfatningen, bar reist
sig til indbyrdes Kamp og fortcrrer sig selv i odelæggende Borgerkrig.
Flertallet af Studenterne, et agtværdigt Samfund, hvis Udvalgte maae
antages at repræsentere Jntelligentsen, vidste vel bedst hvad de gjorde
da de raabte: leve Friheden, leve Constitutionen! ligeledes de 5000
Borgere som fulgte Etatsraad H v i d t hjem og tildels de andre 5000
som paa Slotspladsen udbrode i Jubelraab. Enkelte ytrede Mistvivl
mod al Repræsentativforfatning, som uden Kraft til at hindre Rigdom
mens Sammenhobning hos et ringe Antal Familier og Folkemængdens
Forarmelse; men dette, som hos os ei finder Sted i nogen betydelig
Grad, har ikke sin Grund i Statsforfatningen, kan ei heller paavirke
den, med mindre Valgbetingclserne ere ubilligt indrettede og kun den dode
Eiendom repræsenteres, ikke den levende Aands- og Haandkraft, som udgiore
en for Statens Samfund nok saa vigtig, ofte mere varig og heldbringende Capital end præget Metal og pragtfulde Bygninger;*) eller og at
kun Val gb arh ed en er omfattende, ikke t i l l i g e V a l g r e t t e n ,
hvorved Nærings- og Erhvervftanden hindres i at vælge duelige og
sagkyndige Mænd af disse Statsborgerclasser og de Valgte saaledes
kun blive Vidensiabsmænd og Grundeiere.

Næringsveiene fremmes og

*) Det er ikke blot private Familier men ogsaa Fyrsteflcrgter som sammendynge
store Rigdomme; Louis-Philippe havde samlet 200 M ill. Francs, hans Søster
Adelaide 60 M il l. ; den sidst afdøde Konge af Holland 80 M ill. Gülden;
Ruslands Kaiser satte i Fjor 50 M ill. Rubler i Frankrigcs Bank; Kaiseren af
Dstcrrige vilde nyligt laane Staten af sin Privatformue 100 M ill. Gülden;
Hertugen af Albuquerque efterlod sig bl. A, 1200 sølv Fade, 16000 sølv
Tallerkener; Churfyrsten af Hessen 28 M ill. Thaler.
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trives kun ved Samvirken af aandige og physiste Krcefter; de der besidde
disse have lige saa gyldig Ret til at tale med i det store Fcellessamfunds
vigtigste Anliggender, og at ordne dem, som de ofte meget aandlose Eiere
af Huse og Jorder. Den agtvcerdige Ncerings- eller Erhvervstand,
som man har tillagt saa haanfulde Bencevnelser, er dog at ansee for
Nationernes Kierne; den er den kraftigste og paalideligste. Ogsaa
findes store Aandsgaver tidt i Arbeidsstanden.

Af Haandverksclasserne

udgik nogle af de storste Aander og mcerkeligste Mand, en Shakspeare,
Herschel den celdre, Thorvaldsen (der begyndte som Trastarer), Burns,
Rousseau, Franklin, Beranger m. Fl. og hin unge tydffe Haandverker,
som nu gior Opsigt i Paris med en Tragoedie. Arbeidere er det
ogsaa, som hos os have bragt Scetter- og Skrivtstobermachinerne til
Fuldkommenhed, construeret en roterende Dampmachine m. M . Den
nys grundlagte franste Fristat, som har et ganste andet Humanitetsprcrg
end den forste, stiftedes tildeels af Erhvervclasserne.
Man vil af det Foregaaende see, at jeg fremfor Alt hylder Mennestets naturlige Ret; men tidt gives noget Localt og Sceregent, som
maa fastscettes ved eu storlig Statspagt; i flige Tilfcelde maa man da
tye til de Brevstaber som indholde flige soerlige Bestemmelser. Saaledes
tilstedtes Slesvig og Holsten ved et Fordrag, som de fluttede med vor
Konges Stamfader Christian I.: a) at han og hans Eftermoend stulde
voere Valgfyrster; b) at disse to Provinser stulde stedse voere uadstillelige; c) at Folket (Ritter-und Mannschaft) stulde have Ret at bevilge
eller negte Skatter; d) at dets Sonner ei stulde giore Krigstjeneste
udenfor disse Provinser; e) at der ei maatte flaaes anden Mynt end der
var gangbar i Hamburg, da det ellers vilde skade deres vigtige Han
del og Samkvem med denne Fristad; f) at deres Embeds- og Bestillingsmoend stulde voere indfodte; g) at Hertugerne ikke kunde erkloere Krig eller
udstrive Krigsstat uden menige Standers Samtykke. En Feil havde
denne Statsforfatning, som vedhoengte næsten alle Middelaldrens Stats
former : at Bondestanden var udelukket fra Stemmegivning i Statens
Anliggender; men denne Mislighed, som nu let kunde haves, grundede sig
i det lave Samfunds- og Culturtrin hvorpaa Bonden stod; hvor han
ikke var livegen, vornet, som i Rusland og indtil de nyere Tider hos
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o s , var han dog uvidende og trælsindet, aldeles given i Jorddrotters
og Munkes V old, hvis Fordel det var at holde ham i aandig og po
litisk Fornedrelse; en saadan Slcegt var ubrugbar i en Stcendersal,
hvor den vilde være bleven udsat for H aan og S p o t og hverken kunde
gavne sig selv eller S taten. Med de for Bondestandens T arv nodvendige Tittceg vilde him i D v rig t folkelige Grundlov kunne have vcrret et
V æ rn mod store M isgreb, tf ær hine overilede Krigserklæringer som
rovede os Norge og alt Vederlag for Flaadens T ab ; den havde ogsaa
afværget Indtrædelsen i det tydske Forbund, der nu har saa vigtige F ol
ger, og hvis Fratrædelse T s c h e r n i n g tilraadte kort for Borgerkrigens
Udbrud. Stændercommissairen G rev S p o neck mener jo ogsaa at For
bundspligten gjorde det umuligt (?) at danne en Heelstat af det danske
M onarchie. Havde hiint Forhold til tpdste Fyrster ikke fundet S ted, da
vilde en Heelstatsforfatning, som var vor nuværende Konges Hensigt,
have frelst os fra de blodige Rædsler, som Sponeck siger at ville komme
over Ophavsmændenes Hoveder (sie) og udfriet en betydelig dansk
Statsdeel fra en S tilling, som har Lighed med en V asals eller Læns
m ands. E t andet heldigt Dieblik var det da Hertugen af Augustenborg
i Stænderforsamlingen meddelte Udkast til en Repræsentativforfatning
for S lesv ig og Holsten. P a a den Tid v ar endnu hverken Tanke eller
Tale om S lesv ig s Indlemmelse i Forbundet, som forst i Fjor forefloges
i Stæ nderfalen, uden dog at mode synderligt B ifald, ja selv efter de
Deputeredes Afretfe herfra d. 24 M artii ytredes i altonaer B lad e, at
man var gaaet for vidt ved at fordre denne Indlemmelse og vilde ind
skrænke sig tit den forfatningsmæssige stedsevarige Forening af Slesvig
og Holsten. At den sidst hedengangne Konge ikke benyttede hint vigtige
Dieblik og med det Sam m e gav hele Riget en fri Forfatning, var en
betydelig S tatsfeil, men ikke de andre Idræ tter som Prof. C l a u s e n
m. si. Partiemænd *) bebreide ham ; han sogte ligesom Friderik VI at
") D en Frcmfcrrd der i denne S a g m odte E ta tsr a a d M o l b e c h , var ikke bedre
end i K crm pcvisestridcn, hvor m an vilde form ene ham a t udgive S p r o g m o n u 
m enter som ere F crllesgods og ikke en E n k elts der desuden var erkläret
umoden til U dgivelsen. S a a lc d c s m iskiendtes en hoitfortjen t Lcrrd, hvem danff
S p r o g og d anff L iteratur skylde saa m eget. D esuden v ar hans U dgave paa
anden B iis og i anden R e tn in g .
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mildne og forsone, at give nogen Opreisning for de actmæssige Rettig
heder, som hans Forgænger ved at tiltroede Forbundet havde forpligtet
sig til at fornpe; derfor erkloerede han ogsaa Slesvigs Indlemmelse i
Kongeriget for',Unverstand." Han handlede altsaa efter Princip, ikke af
Svaghed eller andre end mere nvcerdige Bevoeggrunde som man nu
stroeber at tillcegge ham; for hans Maadehold og Afvoergelse af en blo
dig og odeloeggende Feides Ulykker — en Borgerkrig som den nure
gerende Konge selv har kaldet u n a t u r l i g — stylde vi den Hedenfarne
lige saa megen Tak som for Negrenes Frigivelse, Fornyelsen af en Del
af den gamle islandste Fristats Rettigheder, m. M . Under ham blom
strede Statens Pengevoesen, der nu odeloegges, ligesom under Frederik
VI, ved en Krig foring begyndt og fortsat uden tilstrækkelige Hjelpekilder^
uden forud at have Alliancer eller paalidelige Tilsagn.

Enthousiasmen

traadde i r o l i g t Overlægs Sted; men Enthousiasmen — en Forhoielse af Indbildningskraften ved vakte Folelser — er, som der ytredes
i det kiobenhavnffe Blad Beobachter am Sunde af 5 M a ji, uforenelig
med sand Politik, der behover Kl arhed i Synsmaader og Klogskabi Beslutninger; en Brok af Folket, hedder det videre, benyttede Natio
nens Selvfolelse til Bedste for sine ensidige Forestillinger og Bestræ
belser; man tilegnede sig denne keitede Fractions Vildfarelser, og kom
i en Labyrinth fuld af Forvildelser uden at see nogen Udgang eller
Udvei; man overgav sig til Had' og Foragt mod alle Tydffe, og det
paa en lige saa ufornuftig som uchriftelig Maade; i sit Hovmod glemte
man ikke blot al Humanitet, men al Klogstab og Forsigtighed, som
aldrig tilstede at gaae blindt hen i Krigen; man beregnede knn sit Mod
men ikke sine Kræfter." — Den »nævnte Forf. har som man seer ramt
det rette Punct; i de af ham paapegede Feilgreb ligger Grunden til
hele Statens Ulykke. Men desmere uforsvarlig er den Maade hvorpaa
man i Partiebladet Fædrelandet behandler det afgaaede Ministerium,
fom gjorde Alt for at afværge den blodige Catastrophe. Alle Blade ere
nu enige i at laste flige grove Haanudtryk som: „magelos Blindhed,
uforsvarlig Letsindighed" (altsaa en samvittighedslos Færd naar det
gialdt Statens Tarv og det Heles Bel!) endvidere: „ubegribelig Svag
hed hos vore forrige Styrere, og Folkets dybe Sorgloshed".

End

9
ikke Folket, font nu lider i alle Retninger, staaner man for haarde
Bebreidelser; og hvad det afgaaede Ministerium angaaer glemmer man
ganske, at nogle af dets Medlemmer overgik til det nye Ministerium, og
blandt dem den gicrve Grev M o l t k e -B r eg en tv e d. Troer man da
ikke, at de afgaaede og de paany indtraadte Ministre ogsaa have Ven
ner som fole den Uret der tilfoies dem? — dog, Urbanitet er en Egen
stab som forgieves soges i dette Blad, der i adstillige Aar har udmær
ket sig ved Dadlesyge.

Ei engang simpel Sommelighcd iagttages mod

en almeen-erkiendt og hyldet Lovlærd som Anders Sandoe Drsted, hvis
Navn baade inden- og udenlands nævnes af alle Retsindige med Hoiagtelse. Det Mærkværdigste er, at netop nogle af de Epitheta som
man har tiltænkt hine Mænd passe en heel Deel bedre paa adstillige
af Bladets Venner og Patroner. For en ærlig Opposition er det i
conftltutionelle Stater Pligt, at undersoge nye Cabinetsmedlemmers foregaaende politiste Liv; men af patriotiske Grunde, som Etatsraad Prof.
Sibbern o. Fl. have berort, maa det for det Forste beroe; kun vil feg
vedfoie, at naar man kiender Tingenes Gang i Lande med repræsenta
tiv Statsform, hvor Ministres Udnævnelse og Afgang beroer paa parlamentarist Majoritet og offentlig Mening, er det uklogt naar den Sidstes
Veiledere glemme sig selv.

Man har feet Statsministre modtage og

afgive Portefeuillen i Lobet af faa Uger eller Maaneder. Her er des
uden kun Tale om en Principstrid i Hensyn til Slesvig, ikke om klare
Facta eller beviislige Ministerhandlinger. V il man bringe disse under
Omtale, da er Folket berettiget til at sporge, hvorfor Vedkommende begyndte
en omfattende Blocade, naar de ikke havde nok af udrustede Skibe, og
altsaa neutrale Magter havde Ret til at fordre den ophævet; hvorfor
ingen Undersogelse af de Befalendes Forhold er fleet i Anledning af
Slaget ved Slesvig; hvorfor man, da vi allerede vare i Krig med
adstillige Nationer af Forbundet, tillige paadrog sig speciel Feide
*) Det er mærfvævbigt at B l. F crdrel. lastede Berli'ngs Lidende for Tactloshcd
mod tidligere Uvenner, da den bebrcidede Fædrelandets Udgivere at de e fte rla lle d e a lle N u tid e n s G e rm a n is m e r; dette Udtryk var dog kun ube
tydeligt mod de Prædikater de nu selv tillægge deres forrige Uvenner, de
afgaaede Ministre.
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med dem ved at optage deres Skibe og Ladninger og berettigede dem
til at oversvomme hele Riget, at udpresse uhyre Contcibutioner eller
paa en hoflig Maade at plyndre; hvorfor man lod det gunstige Aiebli
til Underhandlinger efter Flensborg - Slaget hengaae, og gav Fienden
Tid til at samle og forstærke sig for at agere offensivt; hvorfor Forhoielsestolden kun skulde ramme de Riges Drik, Vinen, med 10 p. C.,
men de Fattiges Næringsmidler med 25 å 50 p. C.; hvorfor B ille
undflap alt Ansvar for sit unyttige Brandtog til Fridericia; rc.*) Dette
og Mere vilde vorde Gienstand for Folkeraadets etter Rigsforsamlingens
Taler, dersom den nu var i Virksomhed.

Danmarks Stilling i dette Oieblik.
Denne har i visse Henseender Lighed med vor Stilling i 1814.
Krigen var ei heller dengang en Erobringskrig, Briterne droge bort
da de havde faaet Flaaden i H oende; men Kronprinsen som Medregent
erkloerede, vildledet af Enthousiasmen, England Krig, odelagde derved Handel
og Pengevoesen, styrtede Staten i uhyre Gield, og stilte Handelstanden
ved en Masse Skibe og Ladninger; som Konge erklcerede han, af Frygt for
den allerede svoekkede Kaiser Napoleon, Preussen m. fl. Magter Krig;
i Holsten og Slesvig indrykkede fremmede Krigere som streifede indtil
Kolding; vor Hoer forblev i Fyen uden Ordre til at afvoerge Overfal
det eller at forjage Fienden, som bestod i Tropper af det stetteste Slags;
for at flippe fra dette Beseg bortgaves Norge uden Svoerdflag, og
Danmark maatte give Afkald paa Erstatning for Orlogsflaaden og de
store Arsenal-Forraad; ei heller fik vi nogensinde Erstatning for den
Mængde Handelsstibe, som opbragdes forend Krigserklæringen mod Eng*) I B l. F æ d re la n d e t talte en Indsender sande Ord om Folgerne af dette
L og, dog fremhævedes ikke noksom Ansvaret for de Dnrbte vg Lemlæstede
(Medlemmer af en konstitutionel S tat ere jo ikke Figurer paa Magthaveres
Schachbrcrt) it. den Krcrnkelse at en Preusser ffulde kunne sige til Danffe: vi
fore Krigen humant, men I ere Barbarer. En Granat traf Middelfart Kirke;
havde den ramt de der giemte 100,000 f t K rudt, vilde Kirke og B y med
Befolkning og Bohave være sprængte.
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land var bleven bekiendt for de Sofarende, som rolige og »advarede
beseilede Havene. Ogsaa denne Gang har man paadraget sig fremmede
Angreb ved at hcevde og forsvare en dynastisk Sag myd det paagieldende
Folk; 1811 var det en Kaiserregering understottet af en enevceldig Kon
gemagt; 1848 er det et dynastist Krav understottet af et konstitutionelt
Folk mod Medborgere som tilbagefordre actmcrssige Rettigheder; begge
Gange begyndtes Kampen uden Hjelp. Den nu opvorne Slcrgt har
ikke kiendt den Bortgangnes Trcengsler og Lidelser; derfor crndsedes
ei heller de offentlige hoitmcelede Advarsler til Casinotalerne i et meget
udbredt Blad mod at lade national Beffeling overdove Forstand
og Sindighed. Og nu var der end storre Grund til Forsigtighed,
da man havde at bestille med et Forbund af mange Folkefcerd, til hvem
Frederik v i havde indgaaet en Forpligt at tilbagegive Holsten dets
gamle Forfatning, hvilket han kun halvt opfyldte ved Slesvigs og Hol
stens administrative og judicielle Forbindelse, som B l. Fcrdrelandet
kalder farlig og usalig, stondt den var aldeles forfatningsmcrssig. Dette
er den egenlige cardo quæ stion is , det egenlige Stridsoemne hvorom den
hele Tvist dreier sig; Kongeflcegtens Stamfader tilstod det stesvigste og
det holstenste Folk — blandt de forhen berorte Rettigheder — ogsaa en
bestandig Samvoeren, en stedsevarig Forening, hvorimod de overdroge
ham Herstcrret i Holsten og Stormarn, da han indtil den Tid kun
besad Hertugvoerdighed i Slesvig. Dette Fordrag, denne Statsact, vil
man nu kuldkaste; man vil, ligesom hidtil i 400 Aar, fremdeles nyde
Godt af Holstens Besiddelse, uden at opfylde Betingelserne; men det
er dog klart nok at en tosidig Contract ikke kan omstodes eller ophoeves
uden foelles Samtykke. Gierne onster jeg mit Fcrdreland alt muligt
Gavn og Velvcere, men umuligt kan jeg give Noget Bifald som er
aldeles falst og retsstridigt; dette maa dog hvert cerligt Menneste indromme, han vcere Danst eller ikke-Danst; ogsaa maa det i denne som
i alle offentlige Sager tilstedes at soette Mening mod Mening, ilfor»
staaeligt er det, hvorledes O r l a Lehmann, en erkiendt begavet Mand
og Statsretskyndig, en Jurist cx professo, baade her og i London kunde
fremfore som Hovedindvending Noget der her er saa intetsigende og grund
lost, en Scrtning hentet fra den saa kaldte historiste Ret (kortere og tydeligere:
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Næveretten). En Fyrste (Fr. IV ) beherstede f of SleSvig; han font i
Strid med sin Medregent, fratog ham hans ^ og indlemmede den i sin
egen Andeel — den Strid kostede., ligesom alle fyrstelige Feider, endeel
Dode og Saarede og endeel Penge m. M .; allerede dette var for Folket
en betydelig Opofrelse, men hvad vedkom denne Magthandling Folkets
Rettigheder? Folket havde jo intet forbrudt som kunde give Fr. IV Ret
til at betage dem Samme. Lehmann vil ci alene have at de siulde tabes
i den erobrede \ men ogsaa i de Z; hvad vilde han svare hvis man
spurgte: stulde Norge, eller England, miste deres Grundlove hvis vi kunde
gienerobre disse Lande? — Sagen er saa klar og tydelig, at da Hr.
Lehmann vilde giere hiin ufolkelige Exception gieldende mod den britiske
Premierminister Lord P a l m e r s t o n , indsaa denne ved sorste Blik det
Rette og svarede d'Jsraeli i Underhusets Mode, at Garantien af 1719
kun gialdt fremmede Magters Angreb men ikke en Strid i det Indre, en
Tvist mcd Landets Indbyggere; saaledes lod ogsaa Lord J o hn R u s sels
parlamentariske Svar til et andet Parlamentsmedlem: Urquhart. Intet
kan vcere bestemtere eller mere »forbeholdende; jeg veed altsaa ikke hvad
der kan berettige B l. Fcedrelandets Udgivere til at beskylde P a l m e r 
ston, at han svarede t v e t y d i g t og u k l a r t , at han vilde stikke Under
huset og hele Europa B l a a r i Vinene. Dette Slags Vare forstaae
Lordens Angribere maaflce bedre at haandtere end han; dette har Publi
cum ogsaa adstillige Gange bemcerket i de Trostetaler de have holdt i
Anledning as den ulykkelige Krig, som de have bidraget til at fremkalde,
og som har bevirket de sorgeligste militaire og Familie-Conflicter, eudog
blandt Kongeslægtens nærmeste Frænder.*) Jeg maa endnu tilfoie at
B l. Fædrelandet selv ytrede om Sverige ja endog om det mægtige Eng
land, at en klog og forsigtig Politik maatte sinde det betænkeligt at styrte
sig i en Krig naar ikke strengeligt Pligten bed. Paa den Tid de
to Lorder afgave Svar var i England en Kirkebon anordnet at ffutte
holdes i 4 Uger fra den 21 April af fo r Fred og R o , hvorimod hos
os et Par Præster opmuntrede til en Kamp som staffede os en sorgelig,
en blodig Paaste, og udtomte vore Hjelpekilder der kun ere ringe mod
*) Sagnet gaaer endog saa vidt, at Hertugen ffal have truet med at gaae til
Alß over en Bro af Mennefleliig; i saa Fald vilde han sornye et bekiendl
Barbari as Friderik den store Erobrer, som man kaldte Philosophen pac
Thronen.
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Storbritanniens. Selv Bladet la Presse, som har Girardin til Redacteur, stemte mod Frankriges Indblanding i en dynastisk Tvist, hvor Talen
er om Besiddelsen af et Stykke Land paa 81 M ils Lcengde fra Flensborg
til Cideren (thi paa Nordstesvig har jo Modstandspartiet givet Afkald)
som man vil hoevde en barnlos Fyrste og nogle fremtidige Prætendenter
der maastee ville forsmaaes af Nationen! — mon det kan gloede Kongen,
at et i hoieste Grad overspoendt Partie fælter hele Rigets Velfærd paa
S p il for et politifl Phantasma, en aldeles ufolkelig Sag, i en Kamp
som man vover at kalde hellig og retfærdig! — det forste Ord bor ikke
tages forfængeligt; det er alt for ophoiet til at anvendes paa blodige
Borgerkrige, især naar de ei engang fores for Friheds Opnaaelse; ret
færdig er den derimod fra et legitimt eller dynastist Standpunct, da man
forudsætter at hvad der steer til Hersterstægtens og Monarchiets Forher
ligelse ogsaa gavner Nationen eller dog maa billiges af den; men det er
en Feilstutning som kun passede for Fjortende Ludvigs O ld; i vore Dage
er Losenet: Folkevel, Almeenheld, Statens Tarv og Velvære. Sålus
populi suprema le x ! — Foruden de statsretlige Indvendinger maa
erindres, at Krigen er lieget for tidligt begyndt, da Kongen endnu kan
leve 40 Aar, kan i nyt Egtestab faae (Sønner, og altsaa ingen Deel af
Holsten tabes. — Fra et folkeligt Standpunct har Krigen Lighed med
Begivenhederne i Paris, M ilano, Sicilien, Berlin; der kæmpes om en
actmæssig Ret, erhvervet ved et Fordrag, en Contract, med en danst
Konge, men hvis Opfyldelse man mt vil undgaae fordi den kunde lede
til Tabet af Provinsen Slesvig. For at svække hiin Statspagt benyttes
som sagt en Sagen uvedkommende Erobringsret; dette var Clausens og
Lehmanns Argument i Casinomodet d. 11 M artii, men man mærkede
snart at Lord Palmerston ikke vilde indlade sig heri, og Kong O s c a r
vil kun handle i Samklang med de garanterende Magter. Det syneS
meget tvivlsomt at hele Slesvig kan være os tjenligt; fra Cideren til
hcnimod Flensborg er Sproget tydst: her kan da ikke være Tale om
Dansthed i Tungemaal; ei heller i Sindelag, derom er man nu vel bleven
overtydet; kun Nordstesvig kan man forlade sig paa, og selv der er Spio
ner,' f. Er. af en Præst og en Sognefoged, endog i Ribe en Kræmmer.
For Sydstesvig eller tydst Slesvig en Landstrækning af 81 M il opof
res adstillige Millioner Nbdlr. og, hvad der er det Værste, Tusinder af
Mennesteliv; kan S ligt gavne Landets Fader? hertil kommer FinancerneS
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Ddelæggelse, Markernes Forsommelse, JydlandS Plyndring, Handels og
andre Erhvervgrenes Standsning, og de allerede omtalte Familie-For.
viklinger, overhoved en sørgelig Venden op og ned paa alle moralste Be
greber. I Casinos politiste Club sagde cand. phil. Gol dschmi dt fri
modigt sin Mening om Slesvig; han erklærede at de opæggende Taler,
cn Gienklang af mangeaarige Trcetterier og Haanord i Bladene, vilde
lede til Opstand; han protesterede i Sandheds og Retfcerds Navn mod
en Omdannelse af Slesvigs indre Forhold og Ophcevelsen af den faste
Sammenbliven hvorom Slesvig havde Kongernes Tilsagn; to Indsendere
i Folkeorganet Kiobcnhavnsposten ytrede det Samme, men ingen af dem
blev hort, Opstanden og alle dens Folger indtraf! — K a n t , den humane
Forster, erklærede Krigen hoist uvcerdig for alle Folkefærd i et oplyst
Aarhundrede, naar den ikke fores af uundgaaeligt Nodvcerge eller i Frihe
dens Sag. O'Connel, den mcegtige Folkebevceger, som dog havde 600
Aars Uret at hevne, erklcrrede sig ved et Folkemode paa samme V iis ;
men hos os saa man endog en Prcrst, og en Præstelærer, en summus
theologus, at opmuntre til blodig Kamp, at tilbyde Folkets Liv og Velfcerd som Offer, hvortil i alt Fald kun en Nationalforsamlings Fleerhed kunde ansees bemyndiget. En af disse Mcend sagde ogsaa i sin
Casinotale: tabes Slesvig da lad os cede og drikke og lcegge os til at
doe; men havde Nogen bedet dem tye til russist Hjelp, hvad vilde de
have svaret! — Baron D i r k i n k - H o l m f e l d mener, at vilde man have
neddcrmpet Slesvigs Krav, da fiulde det vcere steet i Stilhed uden at For
bundet
Nys derom; da havde Krigen vceret undgaaet; jeg veed ikke
om Nogen ncerer samme Mening. — O tempora, o mores!

sik

Slesvigs Sprog - Nationalitet.
Det er mærkeligt med hvilken Hurtighed Kioerlighed og Had kunne
stige eller tabe sig! det gamle indgroede Had mod Sverige veeg'pludseligt
for en lige saa stærk Hengivenhed; og det Slags Nationalfølelse som
ytrer sig i Had mod Naboer, uden at man kan udfinde nogen tilstrække,
lig Grund dertil, tændte hurtigt sin Lue mod de Tydfle og Alt hvad
tydst er. Det er nu gaaet frem til saadan Fanatisme, at jydste Bonder
udjage tydste Bonder og andre brodefrie Landmænd af deres lovligt
erhvervede Eiendomme i Hads Herred, som nu altsaa ret svarer til sit
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Navn; ja Pastor G r u n d t v i g vil ei engang have at man maa lcerc
Tydst. Det duer ikke at ophidse Nationer mod
hinanden, ogsaa erdet
jo umoralst, uchristeligt.*) Hvortil have vi Kirkelærere, naar de ikke indflcrrpe Maadehold og sætte en Dæmning mod vilde Lidenstaber. Det
kan ikke tjene til Undskyldning at Modpartiet er lige faa forblindet. A r n d t
viste sig. inden han herfra blev angreben, hoist velvillig mod Norden; i
Skrivtet über Scandinavien und Norden stemte han for et aandigt Fæl
lesstab, og strev: tydst Sprog og nordist Sprog, tydfl Sands og Nor
dist Sands staae ligesom Begges Literatur i stadig Vexelvirkning. SigeS
maa det, da Alt nu nærmer sig til Iderlighed, at man i sin ellers agtbore Iver for Modersmaalet er gaaen til en Forblindelse og Daarstab,
som har bragt Staten i Fare og tildeels paa Bredden af Undergang.
Jeg veed nok at et Partieblad vil bryde ud i heftige ja voldsomme Ord,
eller efter gammel Skik i Haan og Spot; men al denne Rasen vil kun
være forbigaaende. Den offentlige Mening vil erkiende det Rette, og
disse Blades Indhold stemmer med hvad alle Uforblindede længe have
tænkt og leilighedsviis ytret; de Samme have forlængst udtrykt M is 
billigelse af, at man i Casinomodet satte Nationalitetens Betryggelse l a n g t
over Udvidelsen af V a l g l o v e n ; faa ufuldkomment opfattedes der
det sande Folkelige og Nationale. Man kalder SleSvig danst, uagtet
Halvdelen er dels tydst, deels frisist; man paastaaer at Tydstheden er
stærkt tiltagen i SleSvig, stiondt Prof. Paulsen mener at det tydste
Tungemaal i 4 til 500 Aar kun er gaaet 2 M ile frem. Man frygter Hol
stens Nærhed, som om ikke Sydslesvig var lige faa tydst baade i Sind og
Sprog, og altsaa samme Fortydstningsfrygt maa komme derfra; desuden
er dct en Egenstab ved alle Sprog at de forandre sig; tempora mutan
tu r, dette gielder ogsaa om Sprogene; men sørgeligt er det naar S ligt
giores til Partiesag og et heelt Folks Vel og Vee stal beroe derpaa.
Det Sonderjydste er en Mundart af Norrejydlands Almuesprog, et raat
Tungemaal uden Literatur ligesom Bornholmfl, Lollandfi rc., men hvo
vilde opmuntre til Feide i Fald fligt Tungemaal truedes med Sammen
smeltning eller Omforming. For S ligt kan ei heller føres ErfaringSbeviis. Gik Irlands Sprog og Sæder under i Englands; Norges i
Sveriges; Polens og Finlands i Ruslands; Ungarns magyariste Sprog
“ ) D a n n e v irk e , det ellers ivrigt danste Blad, fordrer dog omhyggelig Skaansel
og Forsigtighed mod Friserne, som beboe et lille Landstab i Sydslesvig.
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i OsterrigeS? Elsaß og Belgien have kun deelviis antaget det franste
Sprog, Normandiet ganste; dette er detl eneste Erempel, men det var
Indvandrende, omgivne af en talrig franst Befolkning. Det Senderjydfie
er en Almuedialect med ikke-nordiste, med aldeles udanske Ord- og
Sprogformer; Artiklen eh sættes f o r a n Substantivet og kan ei ved
heftes; Fleertallet dannes mest ved Tonehold; Udtrpksmaaden er ofte halvengelst, i Jsrgensby ved Flensborg stcerkt angelsachsist; Ordbetydningen er
tidt afvigende og forvirrende. Desuagtet vil denne naive Naturdialect
altid interessere Sprogforstere, og ikke mindre vedligeholde sig end det
faa kal dt e romaniste Tungemaal i Midten af de overmægtige romaniste
eller Sydsprog, og det baskiste, bretagneste, wallisiste, walloniste. I Rhinpreussen sporede jeg ingen sproglig Indflydelse af det franste Herredomme;
i Lille (Ryssel) horte jeg endnu deelviis det Vlaemste ligesom overalt i
Belgien undtagen i de ftørre Stceder, hvor det mest tales af Menigmand.
Folgende Sprogprover ere Udtog af hvad jeg for endeel Aar siden med
delte, med Tillæg efter Werlauff, Outzen, Aagaard, Pontoppidan. Forretningssproget er f l e n s b o r g e r Dansk, som det allerede hed i Reforma
tionens Tider. Kiobenhavnsposten meddeelte nyligt mærkværdige Prover
af dette Halvdanst, som jeg og herte i Haderslevs og AffenraadS (ikke 2labenraas) Kirker samt ved Lyksborg (ikke Glyksborg).*)
) De mest hoitmælende Forfægtere of hunt Idiom forvanste allermest den egen
lige nationale Sprogffat, vort mangesidigt udviklede og berigede Bog- eller
Skrkvtsprog, hvis Fortrin endog af Fremmede erkicndcs. I B l. Fæ drelandet
12 f. M . læser man om anerkiendte Rettigheder i den u d ta lte F o rs ta n d
(Mage til Pros. B o r r in g s Udtryk: Pronomer i en Delings Forstand); i de
forrige Numre: Udskud (b. e. Udvalg, Comite, Sv. Utstott); Forvexling
af H y ld n in g og H y ld e s t, af Menneskehed og M en n e ske lig h e d ;
Overs. af Dietrich ved D id r ik i S t. f. en D irk; u dtale sig (pronuntiare
Fr. se prononcer); S pa lt n i nger, R iv n in g e r o: Splid, Tvistighed; at boe
t Bjergene; kiore fra Kbh. med Jernbanen (som altsaa var i Besog i Hoved
staden); drikke Skaaler u n d e r Bordet (während der Tafel); Floden udmun
der (d. e. udløber); at væ re t sin Ret (to be in the right); tage Notiz (take
notice) b. e. ændse, bryde sig om; M is b ru g af Latinens qusestio s. Ex. Statsspørgsmaal, Gistermaalsspørgsmaal; i Reglen (hvilken Regel?) o: i Alminde
lighed, sædvanligviis; Stridsspørgsmaal d. e. Anliggende, Tvist, Tvivlsmaal,
Stridsemne rc. n a v n lig (nommement); udsondre o: fra stille; ct Hele 5 Forvexling af aandelig og a a n d ig ; dele (nære) Synsmaalcr (partake o l) rc. kort en Blanding af fvenst, tvdst, franst, engelst, latinst Sprogbrug, som Prof. P e te r
sen, Prof. G uldberg, to Indsendere i Kbh. P. og Forf. 4—4 i berlingste
Tidende have dadlct.
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Knog, S nefog,
knyge, snee. Himmelknog, Snestorm.
ssoi, m ild
Dsns, S tu e , K am m er. Kock, Hane (E ngelst cock). O , d. e. paa, ( E n 
gelst on),
bakke, smoge, i Morgen , i M o rges. Harvest, Host (h a rve st).
Kierk, K irke ( S k o tff K ir k ) . go, hiin . Blak, Blæk (siger man Blcrk forståaes
det ikke). Pi, T ro ie (deraf S osolks: P i-Jæ kke rt). kaael, kold (E ngelst eold hvori
d ei hores). Farvel (fa re w e ll), gere, stæe, gaae, staae. oe vanter, mig fattes,
m ig mangler ( I w a n t),
tsis, to Gange (<$. tw ic e ). Pissel, S a l. Vonsdag,
Onsdag (W e d n e sd a y). W hær toeen, jeg har taget ( I ha’ ta ’ en o: I have taken),
passe paa, bryde sig meb eller om. nier, gnier (i Engclst hores g ikke foran n ).
jen S ty k mere (one piece m o re ); en K op mere (ikke en K op endnu), vom,
na ar (w h e n ). Vost, Ost. det soeder, det passer.
Moerken, T o rv , (S. m a rket.
Grande, Sammenkomst (a f Lodeiere). billig god, tem m elig-god; ligeledes b illig
hok, b illig lang. Fik, Lomme. Blee, Lagen.
Liigblee, Liigklcrde. Kert, Lyse
stage (ikke Lys),
hatte, aftage H atten. Uven, D in e (Angelsachsist eowan, yw an).
fra Lildom, fra Barnsbecn. Vrovl, Honserede. hesselig, udmcrrkct. Lod, Farve,
mol, flo v ( K n iv ) , den vileste, ben bedste, eh Seigerverk gaaer for vakkert (fo r
h u rtig t),
glik, strax. voes goe kom op i eh F ram g ulv aa sit neer ve eh S k y v aa
(W inte r).

tce jen l i l B i t aa bak a m i S n o ffe l.
vcrr D i saa goe aa boi eh Knoe ouer eb
S kol, d. e. behag at sidde, nou ær ut (v i) ve eh H au, men u i Hær eh flin d o eh
Roeg ( E . now we are at the sea, b u t we have the w in d on the back), 14 E nsta
velsesord, og ligesaa t E ngelst.
keen nok b o u f a der cer grou manne Smaamoen
i go B y ; man stol’ Ice dem rin s eh Uæt (W ei), fem o manne S tcrie r cer fa il flem.

Hvad der bar flee.
a) L a n d e f r e d er nit som altid det bedste for Landet; Preussernes
Tilbagetog (hvis rette Grund vel snart erfares) v il lette Fredens Afflutning. Mcerkvcerdig var Partiebladets (N r. 138) neddcempede Drabelighed
ved Tidenden om W tangels glubste Fordring af 4 M il l . ; * ) det tilstod
„Uforsigtigheden” af en „lille S ta t” i at opbringe en mcegtig Stats
Skibe; det talte endog om Christendom men tillige om Hevn, to ganste
uforenelige Ting, og fremhævede en Ultra, der syntes at tale i alle Jyders
Navn og tilbod som Offer, sine Eiendele om end hans Hustru og 9 Born
fluide blive nogne. — Frankrige med 33 M ill. Jndb. og 800,000 Krigere,
som have meget at hevne og gienerobre, hoevder dog Fred og Almeenvel,
og opretter Nationalverkstcder for at syöselscette Folket; men L a m a r t i n e
trcenger jo hverken til Pral eller Kryberi, til Enthousiasme eller Terroris
me; han har ei behov at ophidse Folkets A§resyge og at efterjage politiske
PHatltomcr for at holde sig paa sin Post, som hcevdes af FrankrigeS og
Europas T illid ; den Stærkeres Ret vil han kun bruge til at ydede Fol
kefærd H jelp, hvis Rettigheder trues af Magthavere. Danmark med 2
M ill. Jndb., hvoraf nu kun 1 ) M ill. kan bidrage til Statsbyrderne,
gaaer ad en modsat Bei og fortærer sig selv i unyttig Kamp, tilsætter
' ) S e lv L e h m a n n i Omgangsbrevet t i l Amtmandene nedstemmer Tonen og tyer
t i l Slesvigholstenernes Retsindighed, hvem han dog 1842 saa voldsomt truede
i Stændersalen ; han tro er ei de ville handle som Rovere og være deres Landsmcenbé B o b le r ; han tænkte sig altsaa de Rædsler og Jammerscener der vilde
have ra m t J y d e rn e : H æ rverk, M y r d e r i, Voldtæ gt, M o rd b ra n d , P ly n d rin g ,
som i en ved S to rm erobret S ta d .
Ik k e noksom kunne v i paastionne Forsy
nets S tyrelse , som reddede J y d la n d fra Fiendevold! jeg selv har Frænder fom
f r iv illig t droge med t i l K am pen, og mange Frænder og V enner paa den jydste
H a lv o , som nu igjen kunne aande f r it .
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Statsformuen og MedborgereS fædrelandste Opofrelser. HoS hvem er
nu den sande, mennefiekiærlige, gavnrige Statskunst, hos hvem den falste,
forvirrende og odeloeggende! — har man noget Rimeligt og Velgrundet
at stifle herimod, da fraviger jeg gierne min Mening. Selv en Napo
leon indsaa og erkiendte tilsidst sin forblindede Haardnakkenhed. — Ogsaa
deter vel et Feilgreb, at opgive Hamburgs Credit og tye til engelste Huse.
som formedelst Afstanden ei kunne controlere vore Handlende og derfor ikke
saa let give Vare paa Tid eller blanco Credit paa Verelsummer, og mcd
hvem Samfærslen i haarde Vintre spærres i mange Uger.
b) Ophævelseaf K o n g e l o v e n s 88 3 og 17 const § 26, som paa
byde at alle Love u nd t agen denne kunne ophceves, at Kongen ikke kan
bindes af Undersaatter ved nogen Eed eller forestreven Forpligtelse, og at
han stal vaage over Encvceldens Vedbliven; udvirker Nogen Noget som
heri gisr Afbrcek stal det agtes ugyldigt og han stal straffes.
c) F u l d s t æ n d i g T r y k k e f r i hed, som den nærmeste Folge af den
politiste Frihed, altsaa Ophoevelse af Forordningen af 27 Septbr. 1799,
som endnu er i Kraft. Skondt meget ung, mindes jeg endnu ret vel
den Stemning den frembragde, dens Virkning paa enhver fri Aand i det
forste Oieblik den udkom; vi havde i henved en Menneskealder havt ubegroendset Trykkefrihed, uden at denne havde medfort nogen Fare for S ta 
ten, og. pludseligen ramte dette Slag Literaturen. Skovgaards Itrin g e r
om Sophie Amalia, som var dod i over 100 Aar, paadroge ham 1804
en S tra f af 14 Dage paa Vand og Brod i Folge denne Forordning.
Dette var et af de Facta, som man fortaug, da der for nogle Aar siden
var Tale om en politist Dvale, som skulde være fulgt paa denne Forord
ning, og som man foregav at vcere hævet ved Winthers Raket. S e i de
l i ns og Fleres frimodige Virksomhed var dog bekiendt nok.
I 5 Aar
(1820-25) strev jeg Tidsbladet T e l e g r a p h e n , som indholdt en Række
politiste Artikler og Afhandlinger og udkom i et af de vansteligste Tidslob,
under Kaas's Ministerium. Ofte blev jeg herfor miskiendt og tilsidesat,
men det er mig en Glæde, nu paa Gravens Bred at see det gaae i O p
fyldelse, som jeg paa den Tid oste tænkte mig, men kun i Aanden kunde
stue: en Statsforfatning for mit Fædreland paa folkelige Grundlag.
d) Offentlige Retsforhandlinger og Edsvorneretter, især i Pressesager.
e) Consumtionsafgivtens Omlægning, i Overensstemmelse med Viborg
Stænders Tilbud at indbetale Bruttosummen og fordele den.
f) Almecnvæbning.
Reform af de militaire Straffelove og Fast
sættelse af A§resstraffe; Afstaffelse af Garnisons- og Casernetjeneste.
g) Samfunds- og Folke-Forsamlingsret.
h) Banlysning af Hindringer for nyttig Virksoyihed og for Benyt
telsen af MennestetS Evner.
i) Privatbankers og Creditforeningers Oprettelse.
k) Communalfrihedens Udvidelse; Communalforhandlingers Offent
lighed i Kiobstæderne.
1) at Is la n d , Lauenburg og Colonierne delagtiggiores i Valgloven.

Held og Hæder fslfte ftamle Danmark!
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