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F o r o r d ,

S kjøndt jeg seer Begivenheder bebude sig, hvilke kunde 
faae Indflydelse paa Danmarks Forhold, uden at en vel
grundet Folkemening kunde faae Tid til a t fastne sig an- 
gaaende den Sag, jeg i de følgende Blade efter Evne har 
behandlet, saa kunde det jo dog være, a t det ikke blev 
for sildigt, og jeg udsender da disse Blade med de bedste 
Ønsker om, a t de maae finde samme velvillige Modtagelse 
som mine tidligere Smaaskrifter. Jeg kan ikke negte mig 
den Fornøielse her at anføre en Dom af en, mig personlig 
ubekjendt, men competent Dommer. Det er den forhen
værende Minister for Slesvig, Conferentsraad Raasløff, som 
i sit Skrift ifjor, »Die Verfassungs-Zustände der Dänischen 
Monarchie und der Deutsch-Dänische Conflict«, S. 82 y ttrer: 
»Eine ebenso practisch gediegene, als von ächt patrio ti
schem Geiste durchdrungene Untersuchung der »Aus
sonderungs-Frage« im Allgemeinen enthält die dänische 
Brochure: »Om Holsteens Udsondring«.« En bedre Dom 
kan en Forfatter ikke ønske sig, og den maa være saa 
meget mere kjærkommen, som den er udtalt uden noget- 
somhelst personligt Hensyn og af en i Sagen fuldt beret
tiget A utoritet.

I Efteraaret 1859.
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S id ste  Gang tillod jeg mig at henvende et P ar Ord til 
Medborgere i Anledning af Holsteens Udsondring, en Tanke 
som dengang fra uventede Sider forekom mig at linde 
Anklang. Uden at tiltroe mig ved mit Skrift at have frem
kald t denne Tankes hurtige Afblomstring, kan jeg dog ikke 
undlade a t fremhæve den Kjendsgjerning, at Tanken virkelig 
noget efter, saa vidt jeg kunde skjønne, mistede en heel 
Deel af sine forhenværende Tilhængere, saa jeg dog haaber 
a t have fremskyndet Visningen.

N u, henved elleve Aar efter a t Tanken om Slesvigs 
Deling første Gang fremtraadte og medførte det Minister
skifte, som man i lang Tid ikke vidste at forklare sig 
rigtigt, er lige saa pludseligt om ei lige saa betænkeligt 
Tanken i visse Kredse henvendt paa Spørgsmaalet om 
Hertugdømmet Slesvigs Deling som det heldigste Middel 
til at løse Forviklingerne imellem det danske Monarchie 
og det tydske Forbund.

Jeg skal strax tillade mig den uforbeholdne Yttring, 
a t hver Gang denne Tanke er mødt mig, har den fyldt min 
Sjæl med en vis uforklarlig, næsten instinctmæssig Gysen. 
Men netop derfor har jeg ikke stolet paa min Dom i 
denne S ag , og foresat mig, med tydelige, klare Tanker at 
dechiffrere det hele Indhold, som ligger skjult i disse 
skjæbnesvangre O rd: S l e s v i g s  De l i n g .
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Man vil derfor i dette Skrift ikke blot finde udviklet, 
saa godt Forf. formaaer, hvad der ta ler imod Sagen, men 
ogsaa, det haaber han, A lt hvad der taler for den, og 
deriblandt E et og A ndet, som man ikke hidtil har funden 
særligt fremhævet. Jeg gjør det netop, fordi jeg troer, at 
en samvittighedsfuld Afveining paa Sandhedens fine Guld
vægt, saa vidt vi Mennesker med vor Kortsynethed for- 
maae a t foretage en saadan, er det eneste Middel til 
hos retsindige Fædrelandsvenner at tilveiebringe en, paa 
forsvarlige Grunde s tø tte t, urokkelig Overbeviisning om 
hvad der her er det Rigtigste.

I. Projectet selv.

Først vil jeg da stræbe at præcisere det Forslag, hvor
om Talen er. Naturligviis kan jeg , da der forhaabentlig 
endnu ikke foreligger noget Officielt eller Officiøst i Sagen, 
kun meddele, hvad jeg har samlet fra private Sam taler 
med Mænd, som staae i nogen Berørelse med dem , der 
have meer eller mindre Indflydelse paa Begivenhedernes 
Gang.

Forslaget gaaer da ud paa, at Hertugdømmet Slesvig 
skulde administrativt deles i to Dele ved en Demarcations- 
linie. Denne Linie synes man endnu ikke at have tænkt 
sig paa noget bestemt Sted, og i det Hele synes man ikke 
fra tydsk Side at lægge saa stor Vægt paa , hvor Linien 
kommer til at gaae, som paa, at der kommer en Linie, et 
Skjelnemærke. Skulde her nævnes noget Bestem t, da er 
vel oftest bleven omtalt en Linie, dragen Syd for Flensborg 
til Tønder (eller ogsaa til Husum). Den sydlige Deel af 
Hertugdømmet skulde da administrativt og constitutionelt
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forenes med Hertugdømmet Holsteen og navnlig have 
Landdag tilfælles med dette Hertugdømme. Derimod er 
det i k k e  fra tydsk Side betænkt, at den nævnte Deel af 
Hertugdømmet Slesvig dermed tillige skulde indlemmes i 
det tydske Forbund. Den hele nordlige Deel af Hertug
dømmet Slesvig skulde da paa samme Maade administra
tivt og constitutionelt forenes med Kongeriget Danmark, 
og sende Repræsentanter til Kongerigets Rigsdag; men 
saa er man fra tydsk Side temmelig villig til, som Ind
rømmelse mod et meget udbredt Parti i Kongeriget Dan
m ark, at finde sig i Nordslesvigs fuldstændige Incorpora
tion som simpel Provinds i det egentlige Kongerige 
Danmark.

Det synes ikke, at man med denne Plan for Øie har 
tænkt sig Bibeholdelsen af nogensomhelst Fællesforfatning 
imellem den saaledes opstaaede Tohed i Staten. Senere 
synes man a t have tæ nkt sig som Forbillede enten Unions
forholdet imellem Kongerigerne Sverrig og Norge, eller den 
dynastiske Forbindelse mellem Kongeriget Nederlandene og 
Storhertugdømmet Luxemburg. Sidstnævnte Analogie vilde 
da føre til , a t medens hollandsk Limburg er en Provinds 
af Kongeriget Nederlandene og sender Repræsentanter til 
Generalstaterne, men, skjøndt i Forbindelse med Forbundet, 
Intet har med Storhertugdømmet Luxemburg at gjore, 
vilde den ene Halvdeel af Hertugdømmet Slesvig, skjøndt 
aldeles uafhængig af Forbundet og derimod uadskillelig 
indlemmet i den kongelig danske Krone, blive sondret fra 
a l t  Samqvem med Kongeriget, og den anden Halvdeel 
derimod ved faste Baand blive knyttet til Hertugdømmet 
Holsteen, paa hvis Vegne Hans Majestæt Kongen af Dan-



mark er Medlem af det tydske Forbund af souveraine 
Stater og Stæder.

Man maa antage, a t den b l o t  dynastiske Forbindelse 
vilde blive Conseqventsen af det gjorte Skridt, naar man 
havde besluttet sig til denne Løsning af Spørgsmaalet. 
Thi skjøndt Unionsforholdet kan bestaae imellem ulige 
store S ta ter, saa viser jo netop Norges Forhold til det 
større Naboland, hvor vanskeligt det er at undgaae Skin
sygens splittende Dæmon. Den nævnte Deling af Slesvig 
giver jo vel et større Jordsmon mod Nord end mod Syd, 
men Sjælenes Antal vil omtrent blive lige, saa at Konge
riget med sin Andeel fik een Million flere Indvaanere end 
Hertugdømmet Holsteen og den sydlige Halvdeel af Hertug
dømmet Slesvig.

II. Dette Projects Udforelsesmaade.
Spørger man nu, hvorledes og fra hvilken Side en 

saadan ny Statsordning skulde bringes paa Bane, da har 
man desangaaende flere Relationer.

1. Der menes i Almindelighed, at Stødet dertil skulde 
komme hernedefra, og man yttrer sig derom saaledes: 
»Tydskerne« — for at jeg skal holde mig til dette ube
stem te, generelle Begreb — see jo nok, a t de ingen 
Vegne kunne komme med de Danke, som ypperligt for- 
staae at trække Sagen ud. Da saaledes Forhandlingernes 
hidtilværende Gang truer med at blive resultatløs med 
Hensyn til »Tydskernes« Ø n s k e r ,  maae de føre For
handlingen over paa et andet Gebeet, og derved kan det blive 
forstaaelig t, at Forslaget kunde komme »fra tydsk Side«.

2. Andre mene, at netop Forhandlingernes nuværende 
Gang maa føre til »fra tydsk Side« a t fremkomme med
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det nævnte P ro ject. Man antager nemlig, a t den V aaben - 

hvile med F orbundet, hvortil man »fra dansk Side« kom 

ved in terim istisk a t ophæve Forfatn ingsfæ llesskabet imellem 

Hertugdøm m erne H olsteen og Lauenburg paa den ene og 

K ongeriget D anm ark sam t H ertugdøm m et Slesvig paa den 

anden S ide , kan have aabnet adskillige tydske Øine for 

det F ac tu m , a t Forbundet derved netop h ar fremtvungen, 

hvad man hidtil fra saa mange Sider h a r m odsat sig, 

nemlig K ongeriget D anm arks og H ertugdøm m et Slesvigs 

eensidige Forfatningsfæ llesskab, eller hvad man (saa  u rig ti- 

gen) kalder »Slesvigs Incorporation i D anm ark.« D a 

dette im idlertid , efter A lt hvad der er sk ee t, vilde blive 

tilbageviist, hvis det »fra dansk Side« traad te  frem som 

tydelig H ensig t, kunde ogsaa paa den M aade S pørgs- 

m aalet træ de frem som et Compromis imellem begge 

P arte r.

3. D et er næppe tro lig t, a t kongelig danske S ta ts -  

tjenere, efter de fra 1848 til 1852 gjorte E rfaringer, vilde 

bringe Sagen i F orslag ; th i derved vilde man aldeles tabe 

det Fodfæ ste, som dog de hidtilværende Forhandlinger 

m ærkeligt nok have frem budt: a t nemlig den nuværende 

T ilstand ikke er frem gaaet a f  Ø nsker »fra dansk Side», 

men aftvungen D anm ark ved trinvise Forhandlinger. D eri

mod var det vel m uligt, a t  uansvarlige P o litikere , navnlig 

a f den S kole, der i 1848 drev paa »Slesvigs Deling« og 

gjorde det saa at sige til e t politisk Feld traab , kunde ved 

private Forhandlinger med indflydelsesrige Mænd i H ertug

dømmet H olsteen og H ertugdøm m et Slesvig søge a t tilveie- 

bringe en Slags Opinion for et saadan t A rrangem ent. 

E n factisk Overeenskom st imellem frem ragende Personlig

heder i K ongeriget og H ertugdøm m et H olsteen kunde da
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inaaskee forebygge Indsigelser hernedefra, og i Danmark 
gjøre en ny Ministercombination mulig.

Jeg har her frem sat, hvad der efter flere personlige 
Yttringer forekommer mig som det Mulige med Hensyn til 
en eventuel Forhandlings Udgangspunkt. Men netop det 
Uklare ved denne vigtigste Side af Sagen viser, hvor langt 
der er imellem en løselig fattet Tanke og dens planmæssige 
Iværksættelse. Men, naar en Tanke er sat i Omløb, saa 
maa m an, ligesom ved et nyt Papiir, dog begynde at 
notere Coursen.

III Hvad kunde tale for Projectet?

Jeg gaaer da over til a t vise, hvad m aa baade »fra 
dansk Side« og »fra tydsk Side« nok kunde troe at vinde 
ved et Arrangem ent, som det foreslaaede.

Cl.

»Fra dansk Side«, eller for a t udtrykke mig mindre 
populairt svævende og mere statsretlig correct, fra den 
kongelig danske Statshøiheds Standpunkt kunde det maa- 
skee ved en flygtig Betragtning af Sagen — for saa vidt 
man ellers tør supponere en saadan hos Statsmænd — 
forekomme som ganske naturligt, a t man ved et endogsaa 
meget føleligt Offer for den danske Krone søgte at gjøre 
S taten aldeles f r i  fo r  n o g e t s o m h e l s t  F o r h o l d  t i l  d e t  
t y d s k e  F o r b u n d ,  saa at det blev Fyrstens aldeles per
sonlige Sag, ved et særligt Ministerraad a t styre de af 
Forbundslovgivningen afhængige Landsdele og en dermed 
formeentlig social beslægtet Deel af det danske Kronland 
Hertugdømmet Slesvig.
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Jeg skal ikke her gjøre mig skyldig i den letsindige 

B rug a f Ordene »Selvstændighed« og »Uafhængighed«, 

hvor Talen er om de enkelte Staters S tillin g  i den euro

pæiske S tatsforbindelse; men jeg er ingenlunde b lind  for 

den uheldige Indblanding fra  Tydskland a f, som m it 

Fæ dreland nu i over et Decennium har været plaget med, 

og jeg  kan ikke fortænke nogen Landsmand i ,  a t han 

faaer Afsmag fo r Forbundsforholdet, naar dette Forhold, 

e lle r om man v il Afhængighedsforhold, bærer Danmark 

saa b ittre  Frugter. Im id le rtid  troer je g , at man ved Be

tragtn ingen af saadanne Forhold baade maa tage Hensyn 

t i l ,  h vo rv id t man eensidigt kan hæve et obligatorisk F o r

ho ld , og tillig e  skjelne nøie imellem exceptionelle og a l

m indelige T idsforhold. Jeg troe r da rig tignok ik ke , at 

Forbundsforholdets N atur og Væsen kan re tte lig  bedømmes 

ved en Gjennemsnitsbetragtning a f de sidste t i  A a r alene. 

A n fa ld e t paa Danm ark var vistnok saa sta tsre tlig  exceptio

ne lt som m u lig t, og i Revolutioner gjelder det baade om 

Regenter og F o lk : a rege ac populo ebrio ad regem et 

populum sobrium appello. E fte r en saadan Medfart kan 

man vel heller ikke »fra tydsk Side« forlange, at den 

m indre Befo lkning a f Dansktalende ju s t skal være meget 

begjerlig  efter at gjenoptage det i lang T id  broderlige 

Forho ld  t i l  Tydskland, e lle r rettere tydske Nabostater. 

Tydsk land , det store Tydskland og dets fremragende l ite -  

ra ire N o ta b ilite te r, burde t i l  Beroligelse ikke undlade at 

minde om , at K lopstocks »Messias« er fu ld fø rt paa dansk 

Grund ved den danske Kong F rederik  don Femtes tyve - 

aarige gjestfrie G avm ildhed; og især ikke nu, da S ch ille r- 

festen forestaaer, bør det glemmes, at ikke b lo t Schillers 

Nød lindredes, men#form odentlig endog hans L iv  freistes
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af høimodig dansk Gavmildhed over ti Aar, førend Kongen 
af Preussen (forsiide) tænkte derpaa*), og at derfor mere 
end eet af Schillers ypperste Værker er læst i Manuscript 
i Kjøbenhavn, førend det læstes paa Tryk i Tydskland. 
Disse og lignende Forhold maae tages med i Gjennem- 
snitsberegningen, naar man fra begge Sider betragter Dan
marks og Tydsklands gjensidige Forhold.

Dernæst drister jeg mig til at gjøre den Paastand, som 
maaskee kan klinge noget paradox i visse Ø ren : Presse- 
Illusionen taber sig med hvert Aar. Dette despotiske 
R edactions-V i, som har meget mindre Berettigelse end 
Regentens »Vi alene«, er paa Veie til, her som andensteds, 
a t tabe sin politiske Almagt. Børsen og andre materielle 
Institu ter, der hæve sig til selvstændig Intelligents, virke 
corrigerende tilbage paa de doctrinaire Nyhedskræmmere. 
Presseafguderiet, med andre Ord, er mere i Aftagende end 
i Tiltagende.

Dermed er Udsigten aabnet for en gjensidig bedre 
Forstaaelse imellem Nabofolkene, og jeg kan fra min ikke 
ubetydelige K reds, med Berørelser i alle Folkeklasser, 
udtale den uimodsigelige Sandhed, a t næsten aldrig har 
den virkelige Opinion imod Danmark staaet i noget con- 
gruerende Forhold til den af Pressen manifesterede. Og 
jeg er meget tilbøielig til at troe, a t det forhold'er sig paa 
lignende Maade hjemme.

*) Aar 1791 forskrækkedes m ange i K j ø b e n h a v n , d er ib la nd t  Hertug  
Fr. Christian af A ugustenborg og Greve E rnst Schirnm elm ann, 
ved den falske Efterretning om  Sch illers Død. Siden rørtes de ved 
hans L idelser og hans Nød, da han kun havde en Understøttelse  
af 2 0 0  Ud. af Hertugen af W eim ar, indbøde ham  til at leve i 
Kjøbenhavn, hvorhen han ogsaa tænkte at kom m e, og gave ham  i 
F orenin g, i 3  A ar, 1000  Rd. aarligt.
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Her i Tydskland seer man ogsaa Forbundet med andre 

Øine, end det forekommer mig man gjør i Danmark. Dets 

Controverser med det danske Ministerium kan ikke blot 

betragtes som en Trøst ovenpaa en høist uheldig Forbunds

krig, men tillige som en Slags Øvelse for dog at liave Noget 

at bestille. Jeg er for min Deel tilbøielig til at troe, at 

det danske Spørgsmaals egentlige Betydning for de ledende 

Medlemmer af Forbundsdagen snarere beroer paa Østerrigs 

og Preussens end paa Danmarks Forhold dertil. Det har 

m aaskee endog været et uundværligt Mellemværende imellem 

disse tvende Medbeilere til den tydske Opinion. Overfor 

denne Betragtning af Sagen skulde, saaledes forekommer 

det m ig, Danmark ikke være D en , der ønskede en Ende 

paa Sagen; thi under disse Omstændigheder turde Afgjørelsen 

næppe svare til Danmarks berettigede Forventninger. Sagen 

behøver blot at være i kyndige Hænder for at være diplomatisk 

tryg, og Udfaldet vil være det allerheldigste for os, saa- 

fremt Sagen endes uden nogen egentlig Ende.

Jeg skal her ikke fremhæve, hvad jeg i mine to tid

ligere Smaaskrifter har berørt, at Forbundsforholdet ogsaa 

under sædvanlige Forhold indeholder en Betryggelse for 

Danmark saa vel som for enhver anden af de deeltagende 

Stater og Fyrster, saaledes at endog Østerrigs særegne 

italienske' Forviklinger, i det Mindste efter Moniteurens 

vægtige Udsagn, fik en heldigere Løsning netop paa Grund 

af Forbundets truende Stilling.

Hvad jeg nu skal gaae over til at omtale, kunde nemlig 

have en altererende Indflydelse paa Forbundets heleE xistents; 

men i saa Fald maatte Danmark see sig om efter andre 

statsretlige Garantier, der kunde træde istedenfor det B e

tryggende i at være Interessent i et saa stort Statsforbund.
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l).

Man kunde »fra dansk Side« være noget betænkelig 
ved nu for Øieblikket at tilveiebringe en endelig Løsning 
af Forfatningsværket for det danske Monarchie; thi netop 
nu yttrer der sig i Tydskland Symptomer, der tyde paa 
en ny Bevægelse i Retning af »Tydsklands Eenhed«, eller 
som det hedder en ny Central - Magt. Med andre Ord 
syues man her at ville vække Opinion for at ombytte det 
nuværende Statsforbund med en Forbundsstat, og indsætte 
en souverain Overbestyrelse istedenfor den nuværende: de 
souveraine S tater og Fyrster i Forening.

Det kan være naturligt a t afvente Udfaldet af denne 
Bevægelse, førend man besluttede sig til i Danmark a t til
veiebringe den endelige Form for Forfatningsfællesskabet 
imellem Monarchiets samtlige Landsdele. Thi hvis nu 
Følgen af den »tydske« Bevægelse blev enten et Direc
torium, med større Myndighed end Forbundets, eller en 
Forsamling, valgt fra Forbundsfyrsternes Lande, saa kunde 
man jo vente, a t Danmark atter maatte forandre sin Fælles
forfatning for at lempe sig efter Holsteen-Lauenburgs For
hold til en eventuel Anordning af det tydske Forbund.

Jeg kan vel ikke mere bestemt, end skeet er, definere 
ovennævnte Hensyn, men saa haaber jeg tillige, at man 
tager Hensyn til det næsten Utopiske i alle hidtil gjorte 
Forslag til T y d s k l a n d s  E e n h e d .  Vægten af ovennævnte 
Betænkelighed »fra dansk Side« beroer paa, hvilken Vægt 
man tillægger de moderne N ationalitetsideer, om man an
seer dem for at være af en mere blivende end forbigaaende 
Natur. Min Mening herom skal jeg tillade mig at frem
sætte i sidste Afsnit af dette Skrift.
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c.

»Fra tydsk Side«, eller rettere fra det slesvig-holsteenske 

R i d d e r s k a b s  Side, kunde man maaskee gjøre gjeldende, 

at medens liberale Regjerings- og Samfundsforhold daglig 

mere og mere fra Kongeriget tiltale Nordslesvigs Befolk

ning, har det forenede Ridderskab ingen adelige Godser 

der, men kun i Sydslesvig og, med Undtagelse af Angel, 

kun i de Strækninger, man kunde vente administrativt 

forenede med Holsteen. Saaledes var der fra Ridder

skabets Side Haab om at bevare sin sociale Stilling i 

disse Provindser og ved Demarcationslinien forhindre Konge

rigets Institutioner fra at fortrædige Adelen i sin privi

legerede Stilling, der synes at være sammenvoxet med 

Holstenernes og Sydslesvigernes Bevidsthed i det Hele.

Jeg troer atter her at have skarpt præciseret et Hensyn, 

som ganske vist kan gjøre sig gjeldende; men ligesom  

ovenfor maa jeg her tillade mig den Bemærkning, at Vægten 

af dette Moment ligeledes beroer paa, hvorvidt man anseer 

de her berørte sociale Tilstande for mere blivende end 

forbigaaende, og anteciperer derhos den A dvarsel, at hvis 

det er betænkeligt at ordne nationale Forhold ved Demar- 

cationslinier, saa turde dette maaskee vise sig endnu far

ligere med Hensyn til sociale Forskjelligheder.

d.

Saavel »fra dansk« som »fra tydsk Side« turde der 

ikke være F aa , som i det nævnte Arrangement saae en 

heldig Løsning af det svævende Spørgsmaal om d e t  k i e l s k e  

U n i v e r s i t e t s  Adkomst til at være den høieste D annelses- 

anstalt for saavel Holsteens som Slesvigs unge Mænd, 

der bestemme sig for Embedsveien. Imod at opgive den
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nordligere større Deel af Hertugdømmet S lesvig , kunde 

Kiels Universitet da gjøre saa meget sikkrere Regning paa 

den sydligere, men folkerigere Deel.

Dette Hensyn har omtrent samme Betydning, som 

Fordringen om , at Domainernes Forvaltning skulde danne 

et særligt Anliggende. Det kan derfor ikke undre Nogen, 

at dette Hensyn bliver stærkt betonet i visse K redse; thi 

mange Menneskers Forsørgelse og sorgfrie Fremtid er baseret 

paa Em bedsbesættelserne, og disse staae atter i meget nær 

Berørelse med Uddannelsen ved Universiteterne. D et er imid

lertid ikke blot den pecuniaire Side af Sagen, som bringer 

dette Spørgsmaal om ikke just i Forgrunden saa dog som 

tydeligt fremtrædende fra Baggrunden. Den politiske B e-  

tragtningsmaade, der for Tiden dominerer Pressen, bar især 

i Tydskland funden en Slags Fristeder ved de smaa 

Universitetsbyer, og der bar dannet sig Theorier, som 

ganske vist, efter min Mening, savne al practisk Holdbar

hed, men som maae have deres Tid at udrase i, og som 

ingen Mand med politisk Friblik kan lade ude a f B e

tragtningen.
e.

»Fra dansk Side« turde man især smigre sig med, at 

Delingen vilde medføre et Statshele med u d e e l t  d a n s k  

N a t i o n a l i t e t  og at det constitutionelle Fællesskab mellem  

Kongeriget og den deri eventuelt indlemmede D eel af det 

nuværende Hertugdømme Slesvig kunde medføre en Til

stand, hvor intet Hensyn behøvedes taget til tydsk Sprog, 

saa at den Ligeberettigelse for begge Sprog, der nu lige

ledes finder Sted i hele Hertugdømmet, kunde begrændses 

saaledes, at Tydsk blev eneberettiget i den D eel, der 

eventuelt skulde administreres sammen med H olsteen, og



Dansk ligeledes eneberettiget i den Deel, der tænkes ind

lemmet i Kongeriget. Det er jo meget muligt, at denne 

Fordring vilde blive stillet fra en vis Side, som mener, at 

ingen politisk Forhandling om Statsfornødenheder kan frugt

bringende føres, uden at Medlemmerne tale eet og samme 

Sprog. Uden at henvise t il ,  at Schweiz fører Beviset for 

det Mulige i denne Retning, skal jeg blot bemærke, at man 

vist ikke godt kan tænke sig en By af Flensborgs Stør

relse indlemmet i et saa lidet Land uden at indrømme dens 

Repræsentanter Ret til at benytte sig af hvad Sprog, de 

helst vilde. Der blev altsaa kun tilbage den Vinding, som 

maaskee endda ikke var nogen Vinding, at Forretnings

ordenen og i det Hele Regjeringen ikke traf positive For

holdsregler til Hævdelse af det tydske Sprogs Paritet med 

det danske. Og dog er d et, som jeg nedenfor haaber at 

godtgjøre, et stort Spørgsmaal, om ikke det Sande i N atio- 

nalitetsspørgsm aalet tilsidst fører til for hver enkelt Persons 

Vedkommende at hævde Modersmaalets Berettigelse, og 

navnlig, for de mindre Sprogkyndiges Vedkommende, paa 

R igs- eller Landdage at benytte Oversættelser i begge 

Sprog for at lette Befolkningen udenfor Forsamlingen at 

skaffe sig Kundskab om Forhandlingernes Gang.

f-

Jeg troer saaledes at have udtømmende behandlet de 

Fordele, man formener at kunne udlede af den nævnte 

Omlægning af Landsdelene i det danske Monarchie. Jeg 

skal her kun tilføie, at mulig de s k a n d i n a v i s k e  Sym - 

pathier kunde finde noget Tiltalende ved en saadan Ordning, 

i det i hvert Fald en Løsrivelse fra det tydske Forbund 

maatte gaae forud for Danmarks Tilslutning til en skandi-
2
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navisk Union. — A t der fra et dansk m i l i t a i r t  Standpunkt 
kunde vindes Tilhængere for en saadan P lan , er næppe 
tænkeligt i maritim Henseende, og fra Landhærens Stand
punkt kun for saa vidt Fløistillingen med Dannevirke som 
Centrum kunde falde sammen med Dem arcationslinien; 
men dette synes dog næppe tænkeligt, og vilde komme i 
Strid med de ovenfor nævnte Forventninger.

IY. Projectets Betænkeligheder.

Jeg gaaer nu over til at fremhæve Betænkelighederne 
imod et saadant Arrangement. Disse Betænkeligheder be- 
staae ikke blot i Paaviisningen af det Uholdbare i de oven
nævnte formeentlige Fordele, men fornemmelig i Over- 
veielser, som aldeles lades ude af Betragtningen, naar 
man hører Arrangem entet, eller vel rettere Projectet, an
prise af dets Exploiteurer.

a.

Først og fremmest skal jeg som dansk Statsborger 
fremhæve, a t den paatænkte Deling vilde kuldkaste den 
igjennem Aarhundreder vundne S t a t s r e t  for det danske 
Monarchie. Betydningen heraf synes man nutildags ikke 
at give tilbørlig Vægt. Men selv der, hvor Politikerne fri- 
gjøre sig for statsretlige Hensyn og betragte Konger, 
Folk, Lande, Provindser og Love som en tabula rasa, 
hvorpaa de agte a t indskrive deres nye Aandsfostre, har 
dog den nedarvede S ta tsre t en saadan V æ gt, naar det 
kommer til vigtige Afgjørelser, a t man med Forundring 
seer den opretholdt, selv der, hvor Alting tydede paa store 
Omvæltninger. Jeg er ingen saadan Tilbeder af »verbriefte



R ech te» , a t jeg  ikke skulde anerkjende N utidens R e t til 

a t  gjøre sine K rav gje ldende; th i vor Sam tid lever vel for 

a t opretholde F ortidens B estem m elser, men Fortidens B e

stem m elser skulle kun tjene til a t opretholde Frem tiden i 

dens lovlige R ettigheder. A ltsaa  kan der ganske vist gives 

Tilfælde, hvor en fra Fortiden  beholdt Tingenes Orden bør 

omordnes, naar den ligefrem er kommen til a t stride imod N u

tidens og Frem tidens afgjorte Krav. Men i de sjeldne Tilfælde, 

hvor saadan t er skeet, er man ogsaa fuldt berettiget til a t 

v en te , a t det s taae r aldeles levende ikke blot for F yrstens 

og hans R aadgiveres, men ogsaa for Befolkningens B e

v idsthed , hvad det e r ,  man er ifærd med a t opgive, og 

hvad det e r , man troer a t opnaae ved det bragte Offer.

M an m aa nøie undersøge Fortiden for a t opdage G rundene

til den bestaaende Tingenes O rden , og gjøre sig k lart,

hvad det e r ,  man vil vinde for N utid  og F rem tid , og

hvad Betryggelse m an har a t byde for, a t den splinternye 

T ilstand vil blive a f en V arighed , der kan svare til den, 

Forfædrene have overantvordet os.

Denne fra Fæ drene os betroede sta tsretlige T ilstand i 

det danske M onarchie er den , a t det bestaaer a f et H oved

lan d , K ongeriget D anm ark , med dets egentlige B ilande; 

dernæ st det forhen hertugelige R igslehn under det danske 

R ige, H ertugdøm m et S lesvig, hvis B esiddelse, som K ron- 

land , ikke afhæ nger a f dynastiske F o rho ld , men af R igets 

sta tsretlige Overhøihed over sine fjernere og nærm ere 

D e le ; fremdeles H ertugdøm m et H o ls te en , hvis Forbindelse 

med det danske Rige grunder sig deels paa Fyrstefam iliens 

dynastiske S tilling , deels p a a , a t det var en Deel a f  det 

for over halvhundrede A ar siden opløste tydske R ig e , som 

skylder den danske Kongefamilie sin Sam ling til et Hele,
2*



20

og som blev af Kongen inddraget som opgivet Lehn i 
A aret 1806, da han løstes fra den tydske Lehnsforpligtelse, 
medens det er Kongen selv, som personlig paa Holsteens 
Vegne er tiltraadt den begrændsede Statsforbindelse , der 
senere opstod under Navn af det tydske Forbund; endelig 
er der Hertugdømmet Lauenburg, der efter sin Erhvervelses- 
maade, som ligefrem traktatmæssig aftraadt, maa betragtes 
som en i g j e n n e m  Kongeriget Danmark i Monarchiet ind
lemmet Deel.

Disse nærmere og fjernere Bestanddele af Kronen er 
det, som under E et betegnes ved Udtrykket det danske 
Monarchie, naar man vil betegne, a t een og den samme 
Fyrstefamilie repræsenterer det Hele i Europas Folkeret, 
men som ogsaa kortere betegnes simpelthen ved Navnet 
D a n m a r k ,  naar man derved nærmest tænker paa, a t det 
er ved Besiddelsen af den danske Krone, at det er lykkedes 
denne Familie at forene personlige A rve-Lande og et 
Riges Kron-Lande til e e n  S t a t .

Jeg troer her saa bestemt som muligt at have præci
seret det statsretlige Forhold imellem Landsdelene i det 
danske Monarchie. Dette Forhold vilde nu ved oven- 
staaende Arrangement blive ophævet derved, a t H ertug
dømmet Slesvig som en Heelhed for sig ophørte at be- 
staae som Kronland i Kongeriget, men a t til Gjengjeld 
en Deel deraf indlemmedes i Kongeriget som umiddelbar 
Provinds. Efter Ordlyden skulde jo rigtignok den sydlige 
Deel af Slesvig kun administrativt og constitutionelt for

bindes med Holsteen og uden at indlemmes i det tydske F o r
bund. Dette vilde imidlertid blive en sær vanskelig Distinction 
at haandhæve, og det sees heller ikke, om Vedkommende
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agtede at lade den sydlige Deel af Slesvig blive bestaaende 

som Hertugdømme under samme Navn.
Incidenter vil jeg her tillade mig den Bemærkning, at 

Hertugdømmet Lauenburgs Bestyrelse altid bar forekommet 

mig at være en af den danske Regjerings svageste Punkter, 

fordi man ikke noksom har paaagtet dets særlige stats

retlige Stilling som Immediat-Part af Kongeriget, og af 

Holsteen-Lauenburgs Eenhed overfor det tydske Fyrste

forbund ladet sig forlede til ogsaa i administrativ og judi

ciel Henseende at lade dem fremtræde som en Eenhed. 

Man behøver kun at have opholdt sig en kort Tid i de 

nævnte Landsdele, navnlig under Krigen, for at have 

bemærket en grundvæsentlig Forskjel imellem begges B e

folkninger. Selv om det skulde være forbundet med en

kelte Vanskeligheder, troer jeg ganske v ist, at en Fyldest- 

gjørelse af disse Landsdeles særlige Krav og Hævdelsen 

af deres indbyrdes Uafhængighed vilde meget styrke R e- 

gjeringens Autoritet, navnlig da i den mindre Landsdeel.

Her forekommer mig nu følgende Hovedbetragtning at 

være afgjørende, især for den mindre Stat. Det retlige 

Grundlag er for den en R etraitelinie, bag hvilken der kan 

tages Posto i Mægtigeres Kampe, hvor Retten sidder i 

Spydstagen. Men opgiver man det vundne Grundlag for 

at opnaae noget N yt, er det ligesom Statsskibet sukker i 

Fugerne. Og da den mindre Stat ikke har Magten til at 

gjøre H oldt, hvor den v il, kan det første Skridt til A f

vigelse føre uforudseete Følger med sig; men har man 

selv paakaldt A fgjørelsen , saa kan man paa en meget 

ubehagelig Maade blive tagen paa Ordet.

Jeg forudskikker dette i Almindelighed med Hensyn 

til den ældre retlige Tilstands Afløsning ved en ny. Jeg



22

skal nu betrag te Betænkeligheden for et P a r  speciellere 

Sider.

b.

D ynastiers R e t og Hævd er en af vor Tids svage 

Sider. H verken P re sse o rg a n e r , R epræ sentationer eller 

saakald te constitutioneile M inisterier ere stæ rke i a t erkjende 

B etydningen af den G aran ti for en S ta ts  U delelighed, Uaf

hængighed og Selvstændighed, der ofte ligger i d y n a s t i s k e  

F o r h o l d .  Man er ikke ganske fri for a t betrag te D yna

stier som et Residuum  fra F o rtid en , hvilket man ind til- 

videre m aa finde sig i ,  men som vel nok engang gaaer 

a f  Brug. Jeg  skal ikke foregribe Frem tidens Udviklings- 

gang, men søger kun a t fyldestgjøre min Sam tids K rav 

ved de M idler, der staae til dens R aad ighed ; men saa er 

det da afgjort v is t, at m edens mangen en Mand med den 

bedste Y illie og de fortrinligste G aver paa  G rund af sin 

Stilling ikke kan komme til a t gavne sit Fæ dreland  dermed, 

saa er en fyrstelig P erso n , isæ r R egen ten , stille t saaledes, 

a t han kun behøver nogenlunde god Yillie og A g tpaa- 

givenhed for s trax  a t kunne virke som Talsm and for sit 

Folk  og sine U ndersåtter.

A gter m an a t dele Land og R ig e , da var det i det 

M indste en simpel Høflighed a t be tæ nke , a t der er en 

fyrstelig F am ilie , som h ar e t bere ttige t K rav  paa a t blive 

tagen paa R aad  med ved e t A rrangem ent a f den A rt. S aa 

ganske a t abstrahere fra Fortiden  og naiv t a t frem stille 

sig som Prim us acquirens, p asser sig dog ikke for en B e

folkning, som nys har m odtaget sine politiske R ettigheder 

af fri F yrstehaand . Men jeg  vil her abstrahere  fra de 

mere sædvanlige Politikeres Hensyn til dynastiske R e ttig -
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heder; det vil dog være at tale for døve Øren. Jeg vil 
derimod tilføie et Ord om et D y n a s t i e s  P l i g t e r  i det 
givne Tilfælde.

Her kan jeg stundom henfalde i en endeløs Grublen 
over, hvad der dog kan være Grunden til, a t saa mange 
F y rs te r , om jeg saa tør udtrykke mig, lægge sig paa den 
lade Side med Hensyn til Varetagelsen af deres Staters 
Vee og V el, overladende Omsorgen herfor til Andre. D et 
constitutionelle Væsen kan ikke anføres som Undskyldnings
grund, th i, hvor constitutionel en Fyrste end e r, saa har 
han alene dog Ansvaret for, hvem han vælger til sine 
M inistre, og hans personlige Valg i denne Retning kan i 
Meget være afgjørende. Saa bunden er den constitutionelle 
Monarch da heller ikke, at han jo meget godt, naar han 
vil, kan personlig tage Deel i , ja  motu proprio fremkalde, 
mange Regjeringsforanstaltninger. Men de gode Fyrster 
ere stundom mere skinsyge paa deres indbildte Rettigheder, 
end aarvaagne ved Brugen af deres virkelige M agt, og de 
løie af i stundom sløv og nedværdigende Passivitet. Dette 
bliver især beklageligt og iøinefaldende, hvor vigtige Af- 
gjøreiser staae for Dørren og store Statsinteresser staae 
paa Spil.

Om Louis Napoleon ikke har anden Fortjeneste, saa 
har han dog den,  at have viist, hvorledes Statstjenesten 
indtil de mindste Details bør røgtes med rastløs A gt- 
paagivenhed paa det Hele. Jeg er forresten ingen Ynder 
af Form egen-R egjering; men det er da heller ikke de 
constitutionelle Fyrsters Orm i vore Dage.

I det jeg nu anvender disse Betragtninger paa mit 
lille Fødeland, saa skal jeg jo ikke nægte, a t jeg in casu 
søger den sidste Instants for en heldig Afgjørelse i Maje-
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stætens Person, og haaber, a t Ansvaret, ved at bevare og 
hævde hvad hans Forgjængere paa Thronen overleverede 
ham , vil være stærkt nok til a t afværge overilede og for
hastede Skridt af hans Regjering.

Kongen af Danmark har tillige et særligt Ansvar 
som Slesvigs H ertug, om han nu end ikke har dette ander
ledes end som Ihændehaver af den danske Krone. Men 
det er dog hans Pligt a t opretholde dette Hertugdømme i 
dets eiendoinmelige Stilling, deels som Kronland under 
den danske Krone, deels som eiendommeligt Hertugdømme. 
Medens det som saadant har sine særlige Rettigheder, 
hvilke det er Regentens Sag at hævde, har Regenten lige
ledes med Hensyn til dette Hertugdømme personlige dyna
stiske Hensyn a t tage netop som Medlem af det Konge- 
huus, der nu i Aarhundreder har været uadskilleligt fra 
det danske Folk.

Selv om en stor Strækning af Slesvig administrativt 
indlemmedes i Kongeriget, saa var dog jo derved ikke den 
slesvigske Hertugkrone heel og holden indsmeltet i den 
danske Kongekrone. Og naar Majestæten nu i en A ar- 
række har ordnet Statsforholdet til Tydskland ved en paa 
den cimbriske Halvø trinviis anbragt Overgang fra Dansk til 
Tydsk, saa er det ikke sagt, at et i og for sig selv saa 
vanskeligt Forhold lod sig soutenere, naar Overgangen 
blev mere brat og Dualismen ikke medieredes ved et 
Tre die.

c.

Ligesom Dynastiet har sine K ra v , saaledes ogsaa 
K r o n e n .  Disse falde, som vi have see t, ikke ganske 
sammen. Dynastiet er i sin personlige Virksomhed be-
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grændset ved Kronen. Denne liar eller bør altid liave 

R a a d g iv e re , der bevare Continuiteten i de statsretlige 

Overleveringer, og som forstaae a t  paata le  Kronens R et,  

endogsaa overfor Dynastiet. Selv den ivrigste Tilhænger 

af Absolutismen m aa af  Hensyn til Dynastiets rolige A rve

gang indrømme en saadan P aata le  ved rette Vedkommende.

I  gamle Dage var »Rigens Raad» i saa Henseende 

de rette  Vedkommende. Slesvigs Hertuger havde som Rigets 

Lehnsmænd Sæde i det danske Rigsraad. Dette  forandredes 

vel Noget efter Souverainetetens Indførelse i Kongeriget,  

og man kan ikke negte, a t  der oftere har  været Grund 

til a t  beklage Mangelen af  berettigede Kronraadgivere 

overfor Indførelsen eller Undladelsen af  vigtige F o rans ta l t 

ninger. Jeg  tænker her f. Ex.  paa  Folkesprogets Krav i 

Slesvig.

Nu er det Kongerigets, ja  hele Monarchiets Ministre, 

der have a t  opretholde den statsretlige Tingenes Orden, 

og ganske vist kunne ogsaa paa  dette Gebeet samtlige 

Landsdeles Repræsentationer have et ikke ubetydeligt A n 

svar. D et maa imidlertid høilig beklages, a t  flere af 

Kongerigets Statsmænd ikke have havt Mod til at, klare 

og tilbagevise en Folkemening, som udenvidere begjerte 

Hertugdømmet Slesvig incorporeret i Kongeriget Danmark. 

Thi dertil har  man aldrig været hverken statsretligt eller 

historisk berettiget,  og ved slige overdrevne Forlangender 

har  man her i Udlandet skadet Danmarks Sag mere end 

man forestiller sig.

A lt  det B e re tt igede , som ligeoverfor Tydsklands Over

greb i Bevægelsen 1848 laae i ,  fra dansk Side at hævde 

Eidergrændsen imod Tydsklands Competence, og Danmarks 

Rige som Modsætning til det nye K e is e r -R ig e ,  man paa-
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tæ nkte og debaterede om i P au lsk irken , det var lige ved at 

gaae ta b t for os D anske , fordi vi indenfor dette  danske 

Riges Begrændsning vilde oversee den aarhundredgam le 

G rændse ved K ongeaaen imellem K ongeriget og H ertug

dømmet. Hvor ganske anderledes reent havde vor Sag 

s ta a e t,  hvis alle Beboere og alle P resseorganer havde 

ho ld t denne sta tsretlige F orsk jel sk a rp t i Øie! M eget vilde 

da m aaskee have væ ret anderledes; mange forineentlige 

Ydm ygelser kunde væ ret sparede.

I det jeg  sk a l, saa v idt D etailen  er mig bekjendt, 

frikjende sam tlige danske M inistre for i deres diplom atiske 

U dtalelser a t have ta b t D istinctionen af S ig te , er der kun 

altfor mange adm in istra tive , j a  legislative M isgreb, som 

v is e , at det har væ ret indflydelsesrige dansk dannede 

Em bedsm ænd mere om a t gjøre, lidt efter lid t a t omforme 

Slesvigs Forhold efter K ongerigets, istedenfor a t varetage 

Slesvigs eiendommelige og stundom  forskjellige In teresser, 

derib landt ikke m indst Sprogenes lovmæssig anerkjendte 

P a r ite t overalt i Slesvig. Jeg  skal minde om , a t disse 

M isgreb, som endog have overskredet Fam ilielivets G ræ ndse, 

have netop derfor endogsaa paadraget os næ rgaaende 

R apporter fra engelske halvdiplom atiske E m issairer i Slesvig.

Det er nu ikke um uligt, a t e t D elingspro jec t, som 

det an tydede , kan blive op fa tte t som U dtrykket for S tem 

ningen netop hos dem , man hidtil h a r m a a tte t bebreide 

den ringe A gtelse for det s ta ts re tlig t G iv n e , baade i 

Kongeriget D anm ark og i H ertugdøm m erne H olsteen og 

Slesvig. Men netop den Om stæ ndighed vilde fra først af 

stille Forsøget i et L y s , der vilde virke yderst ugunstigt 

for hele Sagen. Thi deels vilde selve Udførelsen stilles 

under de uheldigste A uspicier, og deels vilde det for-
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meentlige R esu lta t næppe glæde sig ved a t faae reist et 

Horoskop , der stillede en varig og sikkret F rem tid  i 

Udsigt.

])e sta tsretlige G ræ ndseskjel i S ta ten  saavel ved 

E ideren som ved K ongeaaen vilde da være forrykkede og 

for stedse tab te . S tatsgræ ndsen ved Elben vilde med 

hver I)ag  blive ubetydeligere, og skulde en G jentagelse 

af B evæ gelsesaaret 1848 finde S ted , saa vilde ikke b lot 

E idergræ ndsen være mindre standsende for et Overgreb 

sydfra , men selve Kongeaaen kunde let ophøre a t være, 

hvad den dog nu e r , Grændsen imellem et nationalt 

ublandet Kongerige og et i national Henseende m eget 

b landet Hertugdøm m e. Jeg  skal her ikke nærm ere udvikle 

det Betænkelige i denne Retning.

il.

En ikke mindre væsentlig Betænkelighed reiser sig af 

H ertugdøm m et Slesvigs nuværende Stem ning.

D et kunde dog ikke undgaaes a t t a g e  S l e s v i g e r n e  

s e l v  p a a  R a a d  m e d  ved deres egen P arte rin g ; th i det 

er vel næppe rim eligt, a t  holsteenske og kongerigslce P o li

tikere hk Lov t i l ,  uforta lt a t tage hver sit S tykke af 

Slesvig. Men er det nu saa, kunde let et for Tiden m eget 

yndet E xperim ent blive bragt i A nvendelse paa Slesvig, 

fo r, som det hedder, a t lære den virkelige Folkestem ning 

a t kjende. Men trø ste r man sig da til med Rolighed a t 

imødesee et saadan t E xperim ent?

Jeg  for min Deel er m eget langt fra a t dele deres 

M ening, som ta le  om alskens him m elraabende U retfæ rdig

heder i Slesvig. Tværtim od er der fra  den danske R egjerings 

Side gaaet frem med m ønsterværdig M ildhed mod aabenbare
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Oprørere. Men jeg troer rigtignok, at der paa Grund at' 
ovennævnte statsretlige Misgreb er forsømt saa Meget til 
Hertugdømmets Beroligelse, at det officielt kuede Oprør 
har havt let ved at holde en passiv, planmæssig Modstand 
i Gang, og under Paaskud af a t tale »Folkets« Sag vendt 
dettes Fleerhed bort fra Administrationens Organer. Dette 
vil nu i sig selv ikke sige saa meget, thi hvor finder man, 
a t en Embedsmand, der strengt gjør sin P lig t, kan gjøre 
Mængden tilpas? Imidlertid er det misligt, under slige 
Omstændigheder at foretage et Experim ent, som gaaer ud 
paa et E nten-E ller; thi selve Delingsgrændsen kunde meget 
let blive sat i Forbindelse med Afstemningens Resultat. 
Men hvorledes dette vilde blive, er i det Mindste meget 
tvivlsomt. Skal jeg troe Reisende derfra, vilde denne ene 
Betænkelighed være nok for mig til, i det Mindste for Tiden 
ubetinget at fraraade det hele Project.

e.

Paa det Indstændigste maa jeg indskjærpe det B e
tænkelige ved allerede nu at foregribe det Resultat, hvor
til vor Tids saakaldte n a t i o n a l e  R ø r e l s e r  synes at 
arbeide hen.

Jeg er meget uenig med de Forfattere , som behandle 
denne Y ttring af Folkelivet som en blot og bar L atterlig 
hed. Thi jeg i det Mindste kan ikke være blind for det 
Begeistrende og Vækkende, der med al Overdrivelse dog 
unegtelig ligger heri. Enhver Kraft, som virkelig forma aer 
at sætte Masser i Bevægelse, kan ikke være nogen S ta ts 
mand ligegyldig. Han kan misbillige den, men naar han 
ikke tillige formaaer at dæmpe og aflede den, saa kan 
hans blotte Uvillie derimod ikke gjøre Sagen klar. Som
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Tænkere og Videnskabsmænd kunne vi have Lov til at smile 
over Mængdens Daarligheder og foragte dem, der tilbede 
Øieblikkets Afguder; som Privatmænd have vi Lov til 
hjemme a t give vor Harme Luft, naar vi troe at en aande
lig Smitte indpodes Folket; ja  som Folkeskribent kan man 
vel endog med Overbeviisningens hele Styrke træde op 
imod formeentlige falske Retninger i Tiden. Men vil man 
enten selv dreie Roret paa S tatsskibet, eller give S tyr
mændene Vink, saa har man den uafviselige P lig t, efter 
Evne at tage alle Tidens vigtige Kræfter med i Beregning. 
Og saaledes vil ingen Politiker i vore Dage kunne undlade 
a t medoptage Nationalitetsbevægelsen i sin Betragtning af 
Sagernes Stilling.

Men der er da vel heller Ingen, der vil negte, at 
denne hele Bevægelse, hvis den forresten virkelig skal føre 
til Noget, endnu er i sin Vorden, og kan derfor i sin Be
gyndelses uklare og taagede Skikkelse ikke tjene til Grund
lag for statsretlige Afgjørelser.

Seer jeg hen til de helleniske, italienske, ungarske, 
slaviske, polske, tydske, flanderske og skandinaviske Be
vægelser, saa møder der mig allevegne en Conflict med 
de bestaaende S tatstilstande, som viser, a t N ationalitets
bevægelsens Talsmænd i det Mindste ikke ere practiske 
Statsm ænd; thi ellers vilde de med deres Offentligheden 
bekjendte Formaal kunne opnaae A lt, hvad de ønske, ved 
a t benytte de nuværende Statsformer som Overgangsled, 
istedenfor a t vove sig ud i en farlig Kamp med et fra 
Fortiden nedarvet og ved mægtige personlige Baand sammen
holdt System.

For saa vidt Nationalitetstheorien allerede nu skulde 
kunne bringes i factisk Anvendelse, er det aldeles klart,
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at den vilde komme i Conflict ikke blot med Dynastier og 
Statsgrændser, men ogsaa med sit eget Princip, Nationali
teterne selv. Den Opfordring, der under sidste italienske 
Pelttog stilledes til de schweizerske Italienere, om at gjøre 
Fællessag med Piemontesere og Mailændere, blev ikke 
tagen til Følge. Det synes at være gaaet omtrent ligedan 
med en indirecte Appel til det franske Element i Savoien. 
En italiensk Appel til Corsica og en tydsk til E lsass- 
Lothringen ville uden Tvivl føre til samme Resultat. Og, 
naar det tydske Spørgsmaal stilledes saaledes, at man op
fordrede det saakaldte Schleswigholstein til at skille sig 
fra Danmark og slutte sig til Tydskland enten selvstændigt 
eller i Forbindelse med en af de nordtydske Nabostater, 
saa har dog hidtil Svaret altid lydt paa, at man ikke 
ønskede nogen Adskillelse fra D anm ark, men en Samfor- 
bliven paa Betingelse af et Slags »Ligeberettigelse« med 
Kongeriget. Dette var jo ganske vist en ret magelig S tats- 
existents, saaledes at participere halvt i en selvstændig 
europæisk S tats Fordele, uagtet man kun bærer de to 
Femtedele af Statsbyrden. Men selv om der ikke skete 
disse Prætensioner Fyldest, og hver Landsdeel kom til at 
nøies med sin retlige Adkomst, har jeg hidindtil a l d r i g  
hørt udtalt fra Hertugdømmernes Side, at de ønskede en 
Adskillelse fra Danmark, snarere har jeg, som i mit sidste 
Skrift berørt, hørt tale om Udsondringsønsker hos visse 
Partier i Kongeriget.

Hvorledes man da end betragter Sagen, er det klart, 
at Nationalitetsforkjæmperne ville have meget betydelige 
Vanskeligheder a t overvinde i alle Grændseprovindser. 
A t enkelte Ivrere drive Sagen til den Yderlighed; at fore- 
slaae en Omflytning efter de historiske Grændseskjel, smager
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sa a  s tæ rk t a f  O ldtidens væ rste D espoti og s taaer i saa 

afg jo rt en M odsætning til vor Tids R espect for M enneske

re ttig h ed e r, a t denne Overhugning af N ationalitetsspørgs- 

m aale ts  gordiske K nude form odentlig kun har den B etyd

ning a t v ise , hvortil utopiske P ro jec ter føre.

H vad der hidtil synes a t være F rug ten  af N ationalite ts- 

theorien  er e t Slags Confoederation om trent som det tydske 

F o rb u n d s, der jo  ogsaa er tagen til M ønster for den nye 

ita lienske S tatsforbindelse. N oget lignende var der jo  vel 

m ere U dsigt til for det skandinaviske N ordens V edkom 

m ende, isæ r hvis Norges Selvstæ ndighedsstræ ben førte til, 

a t  H uset B ernadotte  deelte sig i tvende Linier. Men, som 

sa g t,  ingen p rak tiske R esu lta te r ere hidtil a t paavise som 

bestem t tæ nkte og k la rt udførte F orslag  i N ationaliteternes 

Medfør.

D et helleniske Folks G uldalder var jo  en Confoedera

tion af S ta te r  med yderst forskjellige Forfatningsform er; 

men i vore Dage synes N ationalitetsbevæ gelsen a t ville 

udviske Forsk jellighederne, for a t samle det m eest Mulige 

under e e n  H at. D ette  fører a t te r  stundom til et M ajori- 

te tsd esp o tie , som ingen afvigende Mening taaler. Og jo 

m ægtigere E enhedsm agten b liver, desto sørgeligere bliver 

de afvigende M eningers Stilling overfor Overm agten.

Saaledes om trent gesta lter sig i vore Dage N ationalite ts- 

bevæ gelsen, hvor den virker udadtil som politisk M agt. 

A nderledes er dens indadvendte folkelige G jerning til a t 

vække Folkenes Selvbevidsthed. D er forekommer den mig 

ikke uliig de Ø ieblikke, da vi som Mænd stundom skue 

tilbage paa Barndom  og Ungdom med deres lyse F o rh aab - 

n inger, og da styrkes ved T ilbagesynet til ny og kraftig  

H andling , uden a t lade H ænderne synke. A f et saadan t
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nationalt Tilbageblik paa Forfæ drenes B edrifter lover jeg 

mig derfor M eget, navnlig i æ sthetisk , konstnerisk  og folkelig 

Henseende. Men ethvert Forsøg p a a , ved a t overspringe 

M ellemtiden, a t indføre F ortiden  uforandret igjen i N utiden, 

kan aldrig blive et F rem skridt.

D et vigtigste U dby tte , jeg  kunde tæ nke mig af den 

nationale Bevægelse, var den, a t der til de alm eenerkjendte 

M enneskerettigheder føiedes d e n : H vert M enneske har,

uafseet hvor han boer, R e t til a t benytte det S p rog , han 

kalder sit M odersm aal, opdrage sine Børn d eri, dog uden 

derved a t falde S ta t og Commune til Byrde. D et vilde 

være Sprogprincipets humane G jennem førelse, og det m aa 

da ogsaa komme dertil engang, naar M idlerne kunne skaffes 

tilveie.

Men netop dette Princips A nvendelse paa Slesvig vilde 

m indst af A lt føre til en D eling; th i først derved vilde 

V anskeligheden for D ansktalende voxe i Sydslesvig og 

V anskeligheden for T ydsktalende voxe i Nordslesvig. E n 

ligelig Sprogretfærdighed vil, synes mig, bedst kunne skee 

Fyldest netop i en P rovinds, hvor Sprogforskjelligheder 

nøde hele Lovgivningen til a t ordne Sagerne paa en efter 

disse O m stændigheder lem pet M aade. Men dette  forud

sæ tter netop , a t Slesvig i k k e  deles.

H ar jeg  a ltsaa  R e t i ,  a t N ationalitetsbevæ gelsens 

Sands for Sprogets og M odersm aalets V igtighed m aa kunne 

ende med at hævde ikke b lot e t F o lk s, men hvert enkelt 

Individs sproglige R e ttigheder, saa vil det være a t fo re

gribe U dviklingen, hvis man a f  nationale Hensyn skred til 

nu a t foreslaae Slesvig deelt. Den sande nationale B e - 

tragtningsm aade m aa jo  netop søge det bevaret heelt.
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r.
Lige saa farligt som det vilde være, nu at foregribe 

den nationale Bevægelses endelige R esulta t, kunde det 
blive, om man a f  s o c i a l e  H e n s y n  lod sig friste til at 
forandre Statens og de enkelte Landsdeles retlige Stilling. 
Ganske vist bør man aldrig oversee de sociale Forhold; 
den høieste Statsklogskab bestaaer formeentlig netop i a t 
bruge de bestaaende Tilstande efter Tidernes forandrede 
Vilkaar. Men enhver Reform, der ved et Spring indfører 
absolut nye Tilstande, uden at respectere de tidligere og 
uden a t affinde sig med disses berettigede Fordringer, er 
i det Mindste lige saa mislig, som en krampagtig Holden 
paa et Bestaaende, der ikke er fulgt med Tiden. Farerne 
ere. i første Tilfælde Recation, i sidste Tilfælde Revolution.

Der er altid noget Flydende i de sociale Tilstande, 
men der hører dog Tid til sociale Forandringer; og hvor 
stor Forandringen end er, saa kan det skarpe Øie dog altid 
opdage Kilden, hvoraf den hele Række af Forandringer fra 
først af udsprang. I vore Dage nærer man fra mange 
Sider Uvillie imod Fødselsaristokratie og større Eiendoms- 
besiddere, især naar disse findes forenede. Og det er for
modentlig denne Fordom, der har bragt Adskillige paa den 
Tanke, at dele Slesvig i tvende Halvdele, hvor de saakaldte 
Bønder og Sm aaproprietairer vare de overveiende i den 
nordlige, og adelige Godseiere i den sydlige Deel. Man 
fandt denne Deling stemmende med de demokratiske Til
stande i Kongeriget og de aristokratiske Tilstande i Hertug
dømmerne Holsteen og Lauenborg.

Men hele Raisonnementet hviler formeentlig paa urig
tige Forudsætninger. Slesvig kan vist ikke med Rette 
deles alene efter dette Hensyn. Og skal dette Hensyn

3
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være afgjørende, da kunde der lige saa vel være Spørgs- 
maal om et vestligt og et østligt Slesvig. Heller ikke kan 
man sige, a t det A ristokratiske er eiendommeligt for Hol- 
steen. Tvertimod ligger jo netop i Holsteen en Provinds, 
der længst af alle i det danske Monarchie hævdede en af 
Feudalvæsenet uafhængig Tilværelse, og endnu den Dag 
idag har bevaret flere R ettigheder, som sikkrede de der 
bestaaende frie Institutioner. I Holsteen kan man endnu 
besterntere udpege en Forskjel imellem V est og Øst i Hen
seende til Levninger fra Feudaltiden. Den vendiske Pro
vinds W agrien , som de holsteenske Grever i sin Tid 
underkastede sig, synes ved sine store Godssamlinger endnu 
at bære Sporet af en efter Erobring indført germanisk 
Lehnsindretning. Districterne Ditmarsken og Pinneberg 
danne hertil en iøinefaldende Modsætning, og M arsktil
standene fortsætte sig nordpaa langs Slesvigs Vestkyst, 
hvor de falde sammen med den nationale Eiendommelighed 
i de frisiske Districter.

I godsherrelig Henseende kunne lignende F orskellig 
heder vist ogsaa paapeges i Kongeriget. Jyllands Østkyst 
har aabenbar altid havt større Godssamlinger end V est
kysten. Øerne Fyen og Lolland samt Sydsjælland danne 
atter heri en Modsætning til N ordsjæ lland, Bornholm 
o. fl. Egne.

Men i det Hele taget forekommer Hensynet til en 
saadan enkelt Samfundsclasse, som desuden ikke er meget 
fremtrædende i vore Dage, a t være altfor specielt. Det 
slesvigholsteenske Ridderskab betyder i Virkeligheden 
meget mindre, end Navnet lyder paa , og i Holsteen turde 
dets Indflydelse have passeret sit Culminationspunct. Selv 
de stænderske Institutioner tillægge det ikke nogen Stilling,



35

som sæ tter det i Stand til at udøve nogen meget særegen 
Indflydelse.

D ette være sagt til Beroligelse for dem, der virkelig 
frygte for et Godsaristokratie. Men forøvrigt kan jeg ikke 
undlade at optræde imod en efter min Mening meget 
gjængs Misforstaaelse, som skjuler sig i det Øgenavn, der 
især i Tydskland circulerer for god V are: »Junkerpartie og 
Junkervæsen«. Jeg skulde tage meget feil, om ikke dette 
Øgenavn er bragt i Circulation af et Partie, som selv har 
faaet sig et Øgenavn efter en af de mindre H of-B yer i 
Tydskland. Og Modsætningen er slaaende: hiint har i 
Reglen Lidet i Hovedet og Meget i Lommen, dette har 
Meget i Hovedet, men Lidet i Lommen. Det har ganske 
vist været meget beklageligt, at den fødte og bosiddende 
Adel i hele dette Aarhundrede mere og mere har vænnet 
sig til at leve godt paa sine Gaarde og udeeltagende at 
lade Regjeringen gaae sin G ang, uden at sørge for deres 
Sønners Opdragelse for Statslivet; men det er ligesaa be
klageligt a t see de Hindringer, som fra visse Sider blive 
lagte disse Mænd i V eien, naar de en enkelt Gang yttre 
Lyst til a t tjene deres Fædreland og virke i dets Tjeneste. 
Man skulde virkelig troe , a t den studerende Verden for
sætligt modarbeidede dem, for ikke selv a t miste nogen af 
de Stillinger i S ta ten , hvorved der var Noget at tjene. 
V ist er det dog, at de større Grundbesiddere ere meest 
interesserede i en S tats rolige og jævne Fremadskriden og 
udenrigske Credit. De Blade, der ofte nok prise engelske 
T ilstande, klæder det virkelig meget ilde, a t gjøre Løier 
med »Junkerpartiet« , da dog hele Englands historiske 
Udvikling og jævntfremskridende Reform er bragt tilveie 
ved et klogt og værdigt Godsaristokratie.

3"
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Danner nu altsaa Godseiervæsenet ingen virkelig Kløft 
imellem et Nordslesvig og et Sydslesvig, saa er der paa 
den anden Side Samfundsforhold, som vilde gjøre det høist 
utilraadeligt at fuldbyrde Delingens Consequentser: Nord
slesvigs Indlemmelse i Kongeriget og Sydslesvigs admini
strative Forbindelse med Holsteen. Den igjennem A ar- 
hundreder forskjellige Lovgivning, som disse tre Landsdele 
have tilegnet sig, kan ikke i en Haandevending omdannes, 
thi det daglige Livs utallige Sædvaner og Retsforhold ere 
i den Grad indvævede i denne Lovgivning, at der mindst 
maatte et P ar Menneskealdere til, hvis man virkelig ansaae 
det for Umagen værd at bringe Conformitet tilveie.

Denne Omstændighed forekommer mig altid overseet, 
baade naar der fra slesvigholsteensk Side tales om Slesvig 
og Holsteen som i E et og A lt paa det nøieste beslægtede, 
og naar der fra visse Steder i Kongeriget holdes stærkt 
paa Slesvigs administrative og legislative Incorporation.

Der foreligger imidlertid i juridiske Skrifter, udgivne 
fra begge Sider, saa gyldige Beviser for betydeligt afvigende 
Retsgrundsætninger saavel i processual Henseende, som i 
Henseende til Formue- og Fam ilieret, a t disse Actstykker 
virkelig fortjente en ganske anden Publicitet, end de have. 
Dertil kommer, a t ogsaa Retssædvanerne, d en  u s k r e v n e  
Lov, maaskee ere nok saa afvigende, hvad Enhver, der 
har opholdt sig nogen Tid i Hertugdømmerne øieblikkelig 
kan overbevise sig om-j-).

A t overskjære en saadan social Heelhed ved en vil- 
kaarlig Delingslinie, forekommer mig a t være maaskee det 
allerfarligste Experiment. A t vove dette blot af Hensyn 
til et ganske enkelt Institut, som Ridderskabet, forekommer
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mig omtrent lige saa galt, som' om man vilde flække en 
Person midt over, blot fordi han skjelede.

V. Yed den bestaaende Statsrets Opretholdelse kan netop 
naaes hvad man ønsker.

Jeg har saaledes forsøgt at vise, baade hvilke Fordele 
man troer a t vinde ved det omhandlede Project og hvilke 
Ulemper der vilde blive Følgen deraf. Jeg for min Deel 
troer nu rigtignok, at Ulemperne saa langt overveie de 
formeentlige Fordele, a t jeg dermed kunde antage Mis
ligheden derved for tilstrækkelig godtgjort. Men da man 
kunde indvende, a t jeg selv tydelig nok er frem traadt som 
P art i Sagen og saaledes ikke kan være upartisk nok til 
a t fremstille Fordelene i deres rette Belysning, hvilket, om 
det skete, maaskee kunde bringe Yægtskaalen over paa 
den anden S ide, saa har jeg troet a t burde tilføie nogle 
Ord om, hvorledes den nu bestaaende Ordning lader sig 
benytte til, uden alle , i sine videre Følger uforudseelige, 
Forandringer i Monarchiets S ta tsre t, a t tilveiebringe en 
saavel fra Statens som fra vedkommende Landsdeels Syns- 
punct meget heldig Løsning af alle svævende Spørgsmaal.

a.
En Mangel ved Slesvigs hidtilværende Bestyrelse ligger 

formeentlig deri, a t det ikke nok blev bestyret o v e re n s 
stemmende med sin s æ r l i g e  E i e n d o m m e l i g h e d ,  men 
deels tidligere har skullet formes efter holsteenske, deels 
nu senest efter kongerigske Tilstande. Og dog er i Slesvig 
ikke saa faa særegne Forhold, der kræve en eiendommelig 
Afgjørelse. Det er fornemmelig Regjeringens Pligt a t 
varetage disse eiendommmelige Krav og søge dem fyldest-
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gjorte. Men dette er baade før og nu kun skeet i ufuld
kommen Grad. F ørst naar dette var forsøgt og forsøgt 
uden Held, kunde der blive Tale om det Uholdbare i Sles- 
vigs nuværende Stilling. Det maa altsaa forsøges med 
stor Nøiagtighed, Alvor og Kraft.

Netop de blandede Sprogforhold kræve en særegen 
Lovgivning og Uddannelse af de for Slesvig bestemte 
Embedsmænd. Man har jo her ikke blot R et men ogsaa 
Pligt til a t kræve en Færdighed i begge Sprog, medens 
man af Holsteens Embedsmænd kun kan fordre løsere 
Kjendskab til og Forstaaelse af Dansk.

Dernæst er at mærke, at Holsteens og Slesvigs Be
folkninger i Grunden ere høist forskjellige med Hensyn til 
medfødt N aturel; dette kan ikke være undgaaet Nogen, som 
har havt Leilighed til a t bereise begge Landsdele. Medens 
Holsteneren er virksom, fremtrædende og kraftig , stundom 
med en stiv N akke, som kun bøies ved stor Bestemthed, 
er Slesvigeren stædig, tilbageholden, nøisom og vant til at 
bøie sig for M agten; men naar Holsteneren bøies, da er- 
kjender han sin Overmand, medens Slesvigeren er stærk i 
den stille, næsten umærkelige, men seige passive Modstand, 
som kun venter paa Leilighed til et Omsving.

I religiøs Henseende er der ogsaa en betydelig For- 
skjel. Medens Holsteneren (paa Tydsk) enten paa ny holder 
paa den gammeldags lutherske Rettroenhed, eller overilet 
gaaer frem, som det hedder, med Tiden, er Slesvigeren for- 
bleven ganske conservativ i Respecten for det Nedarvede. 
Der hersker i Slesvig en alvorlig, noget pietistisk Retning, 
der ogsaa danner en skarp Modsætning til flere religiøse 
Retninger i Kongeriget.
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F ra  dette adskiller Slesvig sig ogsaa ved flere F or
hold, som angaae det egentlige Folkeliv. Baade Slesvigs 
Bondebefolkning og Kjøbstadsbefolkning ere væsentlig for- 
skjellige fra Kongerigets, fremmede for dettes hele ny
modens Sving. En Valglov, som den i Kongeriget
gjeldende, vilde møde megen Modstand i Slesvig, medens 
den, hvis ikke Forbundshensyn vare a t tage, langt lettere 
lod sig indføre i H o lsteen , men atter igjen ikke i
Lauenburg.

Ogsaa Penge- og Omsætningsforhold ere eiendomme- 
lige i Slesvig. Slesvigs Befolkning har i det Hele noget 
Gammeldags, Tarveligt, Stilfærdigt, Sparsommeligt ved 
sig, og dertil bør en Regjering tage alt billigt Hensyn.

En Institution, hvorved jeg veed, at Ministeriet vilde 
tilfredsstille Manges Ønsker i Slesvig, vilde være Op
rettelsen af en Domstol, som kunde være en tredie Instants, 
idet saa Overappellationsretten egentlig blev en Lands- 
Overret. Kun Livssager, Sager angaaende store Summer
og Sager angaaende eventuelle Conflicter med Myndig
hederne skulde der paakjendes af denne R e t, hvortil der 
m aatte kunne findes faa. ældre i Slesvigs R et bevandrede 
Mænd. Denne Domstols Medlemmer kunde saa tillige fungere 
som Censorer ved Antagelse af Candidater til at overtage 
de juridiske Embeder i Slesvig, være sig Politimestre eller 
Sagførere.

D et vilde derhos være meget gavnligt, om der op
rettedes et Pastoralseminarium for Dannelsen af den sles
vigske Geistlighed, og at der fordredes mindst eet Aars 
Ophold ved et saadant, for a t kunne ansættes i geistlige 
Embeder dersteds. Især m aatte man her fordre et nøie
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Kjendskab til alle communale og private Retssædvaner, 
som en Geistlig vil komme i Berørelse med.

Jeg antager, a t Slesvigs Skolelærervæsen staaer paa 
en god Fod, men maa kun bemærke, a t der maa arbeides 
hen til at uddanne Skolelærerne paa een og samme Maade, 
samt at man ved Siden af Indøvelsen i hver Enkelts 
Modersmaal tillige krævede en rimelig Færdighed i P ro - 
vindsens andet Hovedsprog.

b.

Slesvigs S t æ n d e r f o r s a m l i n g ,  der jo nu har directe 
Indflydelse paa Lovgivningen, skal jeg dernæst gjøre til 
Gjenstand for nogle Betragtninger.

Jeg skal begynde med strax a t erklære, a t jeg er 
meget langt fra a t dele den, som jeg troer, sædvanlige 
Beklagelse over den slesvigske Stænderforsamlings Op
træden. Jeg skal ikke opholde mig ved at omtale det 
baade Ukloge og Uberettigede i a t stemple Oppositionen i 
den nævnte Forsamling som »Schleswig-Holsteinere«, eller 
udenvidere at lade Inddelingen »Danske« og »Tydske« 
falde sammen med Inddelingen »Loyale« og »Illoyale«.

Jeg skal derimod fremhæve, a t Slesvigs Stænderfor
samling optraadte paa en ganske anden Maade i sin raad- 
givende Skikkelse, at Provindsens Repræsentanter næsten 
alle deeltoge i den ulovlige Sammentræden med de hol- 
steenske Stænder 1848, at den danske Regjering ikke 
væsentligt har forandret Valgmaaden for Slesvigs Stænder
valg, og a t man desuagtet siden Krigen og Oprøret har 
gjort mærkværdig store Skridt henimod en af nationale og 
andre uvedkommende Hensyn u h i l d e t  Behandlingsmaade 
af Sagerne.
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Stænderforsamlingen bestaaer nu af 43 Medlemmer: 
5 valgte af Geistligheden, 4 af R idderskabet, 5 af de 
større Godsbesiddere, 10 af Kjøbstæderne, 17 af de mindre 
Landeiendomsbesiddere og 2 af blandede Yalgdistricter 
(By og Land). Stillingen har nu i de senere A ar været 
den, at, fraregnet Præsidenten, have lidt over Tyve dannet 
en ministeriel O pposition, medens en Minoritet af lidt 
under Tyve stadigt har stø ttet Ministeriets Forslag. Alene 
den Kjendsgjerning m aatte være nok for enhver politisk 
forfaren Mand til at afgive den Kjendelse, at er Forholdet 
nu saaledes i Sammenligning med før, saa er det ikke fra 
den danske Regjering, a t Terrorismen er udgaaet og at 
nu det oprørske Havs Bølger ere ifærd med i al Rolighed 
a t lægge sig.

A t blive utaalmodig over denne Sagernes Stilling, 
røber kun en beklagelig Iilfærdighed i Sager, der maae 
have god Tid for at ordne sig. A t ville tage Anledning 
deraf til a t foreslaae en heel ny Valglov for Slesvig, vilde 
røbe en endnu større Mangel paa forstandig Fremsynethed. 
Jeg skal gjerne vedkjende mig, a t jeg ikke anseer Slesvigs 
nuværende Valglov for noget Mønster af en Valglov at 
være, men jeg maa tillige indrømme, at den passer ret vel 
for de slesvigske T ilstande, og a t man ialfald ikke ønsker 
den mere udvidet. Jeg har dette Sidste fra en af de 
meest (saakaldet) Dansksindede og Frisindede i H ertug
dømmet, og det E neste , han havde a t indvende imod 
Valgloven, var de 4 Ridderskabsmedlemmer, der jo vel 
nok kunde slaaes sammen med Godsbesidderne; men jeg 
troer ogsaa her, a t Regjeringen gjør klogt i a t r e s p e c t e r e  
l o v l i g t  o v e r l e v e r e d e  T i l s t a n d e ,  hvortil da ogsaa 
hører Ridderskabet.



Uden at man behøver a t foretage mindste Forandring 
er jeg desuden aldeles vis p aa , a t det vil skride jævnt 
fremad i Henseende til ministeriel Tænkemaade, om man 
saa kan sige, i Stænderforsamlingen. Og man erindre vel, 
a t nu for Øieblikket staaer Forholdet saaledes, a t een eller 
to Stemmers Overgang fra den ene til den anden Side kan 
forandre Majoriteten til Minoritet og omvendt. A t dette 
skeer proprio motu, uden ydre Paavirkning, kan jo ikke 
andet end være en velsindet Regjerings bedste Triumph.

Hvad der hidtil har lammet den slesvigske Stænder
forsamlings gavnrige Virksomhed for selve Landsdelen, 
maa betragtes som forbigaaende Yttringer af en med hver 
Dag svindende Skinsyge. Sligt finder man i alle lov
givende Forsamlingers Barndomshistorie. Hver Gang der 
forelagdes et Forslag fra M inisteriet, undersøgtes ikke 
først, om det i og for sig var gavnligt for Hertugdømmet, 
men visse Folk fandt eller troede at finde en politisk Hage 
derved, beregnet paa at drage Slesvig fra Holsteen over til 
Danmark. H ver, som nu modsatte sig denne formeentlige 
Bihensigt, blev af de ministerielle Slesvigere udenvidere 
kaldt en Slesvigholstener, og naar disse saa t. Ex. rørte ved 
Sprogforholdene, saae de Ministerielle strax deri et Tegn 
paa det gamle Fortydskningssystem. A llerklarest traadte 
denne bagvendte Politik frem, da de Ministerielle paaviste 
Slesvigs ufordeelagtige Stilling ved a t have Brandfor- 
sikkrings-Selskab med Holsteen; thi her foretrak de A nti- 
ministerielle at lade Slesvig lide et stort m aterielt Tab, 
fremfor a t opgive et af de faa tiloversblevne Baand imellem 
Holsteen og Slesvig.

Jeg tilstaaer nu nok, a t de slesvigske Ministerier ikke 
have holdt sig aldeles fri for saadanne smaa politiske
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Hager ved de forelagte Forslag; men jeg maa antage, at 
man i den Henseende er kommen bort fra slige Forsøg. 
Og fra den D ag, det staaer Slesvigeren k la rt, at Mini
steriet uden Bihensigter søger paa enhver Maade a t vare
tage Provindsens Tarv, især ved en sparsommelig, frisindet 
og human Administration og dertil sigtende Love, fra den 
Tid vil Partistillingen i Flensborg Stændersal næppe mere 
blive den nærværende; og gid saa en ministeriel Majoritet, 
uden a t hovere, stedse maa vinde flere og flere af den 
antiministerielle Minoritet for sig.

A ltsaa: Slesvigs Stænderforsamlings Physiognomie selv 
for n æ r v æ r e n d e  Tid kan heller ikke motivere det nævnte 
P ro ject, ja  maa tvertimod ved sine lovende Udsigter tale 
høit imod en Afgjørelse, der uigjenkaldelig slog den nu
værende Spaltning fast.

c.

Saa sandt det er en physisk Grundsætning, a t en 
Trefod yder den bedste S tø tte , kan det heller ikke over
sees, hvor heldigt det e r, a t det danske Monarchie siden 
28de Januar 1852 er gaaet det Skridt frem ad, at det i 
S tedet for en Dualisme har faaet de trende Hovedlandsdele 
sondrede efter deres ydre og indre Eiendommeligheder. 
Selv Dualiteten i Kundgjørelsen af 28 Januar 1848 var 
dog kun et Større i Modsætning til et Mindre; thi om end 
Slesvig, Holsteen og Lauenburg forenedes som et Hele i 
legislativ Henseende, vilde dog Kongeriget ved Hoved
staden, Residentsen og Bilandene altid i enhver Vædde- 
strid have Udsigt til a t seire. S taten kom til at friste en 
halt Tilyærelse, med eet længere og eet kortere Been. Og 
jeg troer rigtignok, a t det, om end ikke af Hensyn til
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»Schleswigholsteinismens« truende R øre, var et politisk  

Misgreb at overføre den administrative Todeling og raad- 

givende Fiirdeling paa det lovgivende Gebeet.

Jeg veed nok. at den samme Mand, som har gjort 
sig vel fortjent ved adskillige af sine Modgrunde imod 

Dualitetsforslaget 1848 , har troet at burde træde i Skran
kerne for det af de holsteenske Stænder foreslaaede fiir- 

deelte Interim. Men vedkommende Publicist har ikke 

fremhævet det store Fortrin hos det sidste Forslag fremfor 

det første, at det nemlig respecterer Landsdeelsinteresserne, 

hvad det første aldeles overseer. D et kan see farligt nok 

ud for Kongeriget Danm ark, ved det liirdeelte Forslag at 

blive stillet lige med det lille Lauenburg, og naar saa 

Faren males med antitydske Farver, kan det jo nok lykkes 

at gjøre national Effect; men alligevel var Faren herved 

ikke stor, thi man overseer, at selv i dette allergrelleste 

Forhold, hvor Danmark tænktes repræsenteret lige med 

Lauenburg, der vilde dog ikke blot S lesvig , som viist, 

m eget let slutte sig til Moderlandet, men selv fra de to 

andre Landsdele vilde let Een og Anden frigjøre sig fra 

partielle Betragtningsm aader; og, naar det fælles Lov- 

givningsarbeid^, først var bragt til kun at angaae Velfærds- 

anliggender, vilde alle fire Landsdele snart opdage, at de 

i Grunden vare enrge. (Ikke at tale om det Amendement, 

at sætte Lauenburg aldeles tilside for sig .)
Men der er desuden ladet upaaagtet i denne Sag, at 

mange Statslegem er jo netop have saadanne sondrede Orga
nismer, som deels have fæ lles, deels særlige Interesser, 

og at man ved ulige Territorial- og Befolkningsforhold 

har det M iddel, at varetage de sondrede Interesser ved 

een, og Befolkningsinteresserne ved en anden Afdeling af
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den lovgivende Repræsentation. Seer man ikke, a t Bern 
og Zug have l i g e  m a n g e  R epræ sentanter, og at Bern 
veed a t trøste sig ved at være Yorort?

Imidlertid er det, som jeg har viist i mit sidste Skrift 
S. 1 5 , langtfra min M ening, a t man derfor skulde holde 
paa Fiirdelingsprincipet; men derimod troer jeg , at man 
hør saa vidt mulig fyldestgjøre alle stedlige Interesser og 
aldrig tillade de administrative Embedsmænd at erholde 
en saa overveiende Indflydelse paa Valgene som den, der 
er given ved de umiddelbare Yalg ifølge Forfatningen af 
2den October 1855.

D et er vist et af de allersvageste Puncter ved denne 
Forfatning, a t den for, som det synes, altid a t sikkre de 
(saakaldet) Dansksindede i Slesvig to eller tre Stemmer, 
har deelt Slesvig nordfra i fem Valgkredse. Langt snarere 
faldt Slesvig i fire Valgkredse: en nordlig og en sydlig, 
en vestlig, hvori Friserne gik op, og en østlig med meest 
sprogblandede D istricter. Paa samme Maade falder jo 
Holsteen i fire naturlige G rupper: Holsteen mod Nord, 
W agrien mod Ø st, Stormarn mod Syd og Ditmarsken 
mod Vest. E fter en saadan Inddeling efter naturlige F or
hold uden minutiøse Qvadratmiilsberegninger kunde da 
Lauenburg danne en Valgkreds, altsaa ni i Hertugdømmerne. 
N aar saa Jylland deeltes i V ester- og Ø sterlandet, samt 
Landet Nord for Liimfjorden, medens Øerne faldt i Fyen- 
L o lland-F alster, samt S jæ lland-M øen-B ornholm , altsaa 
fem K redse, kunde Hovedstaden, Færøernes Lagthing, Is
lands Althing , de vestindiske Øers Colonialraad danne 
fire Valgkredse. Sendte nu hver af disse Kredse een 
Folkevalgt, medens Kongen for hver udnævnte een Konge
valgt, havdes paa den Maade en Repræsentation for sam t-
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lige lokale Interesser. Lod man saa de egentlige be
sluttende Repræsentationer i D anm ark, Slesvig, Holsteen 
og Lauenburg ved M inoritetsvalg, som nu, vælge 1 Medlem 
for hver 50 eller 40,000 Indvaanere i L andsdelen , saa 
havdes et efter Folketællingerne afpasset Grundlag for 
M ajoritetsinteresserne, men som fandt eu værdig, selv
stændig og vægtig Modvægt i de nævnte locale Interesser.

Enhver vil nu skjønne, at til et saadant System for 
Statens Fællesinteresser er den nu bestaaende Inddeling 
langt heldigere end den projecterede vilkaarlige Tvedeling.

d.

D et har dog været Hovedsagen ved det slesvigske 
Spørgsmaal, a t ordne de forviklede Sprogforhold, og med 
hver Dag vil denne Sag kræve en saa omhyggelig Løsning, 
som Agtelse for ethvert Menneskes ikke historiske, men 
virkelige Modersmaal er istand til a t give.

Men nu seer Enhver, a t dette Form aal naaea bedst 
der, hvor begge de omtvistede Sprog nyde en legal Lige
berettigelse. Thi der kan hele Lovgivningen indrettes med 
stadigt Hensyn paa denne Dobbelthed. D ette vilde aldrig 
kunne skee ved en hvilkensomhelst vilkaarlig dragen Sprog- 
grændse under en Deling. Thi i et frugtbart L and , hvor 
hverken Bjerge, Floder eller Stepper adskille den tæ tte Be
folkning, er en brat Overgang fra det ene Sprog til det 
andet en physisk Umulighed. Der bliver altid et smallere 
eller bredere Sprogbelte, hvor Sproget er blandet. Og 
da man nu netop har et saadant neutralt Sprogbelte som 
en tillige politisk sondret Landsdeel, saa vilde det være 
høist uforsvarligt a t oversee en saadan Formation af Hi
storiens Sprogforhold.
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Afgjørende er dette imidlertid for Slesvigernes eget 
Vedkommende; thi deres Kald er det ikke ved Sprogpeti
tioner a t søge administrative Forhold ændrede, men ved 
a t bygge videre paa Stændernes legislative Grund at skaffe 
sig selv en veløvet, retfærdig og billig Indflydelse paa 
hele Lovgivningen, uden nogetsomhelst Hensyn til Sprog
tvistigheder. Men forøvrigt bør i alle Sprogsager gjelde 
den Regel: lad hver tale det Sprog, han ved hver Lei- 
lighed finder tjenligst for at indskjærpe sin Mening, og 
lad Ingen beklage sig over, a t han ikke forstaaer, hvad 
han i Følge sit frivilligt modtagne Kald burde forstaae. 
Vælgerne bør tage Risicoen af, a t deres Mandant ikke 
forstaaer a t varetage deres Interesser.

Men der er Forskjel paa de personlige, communale 
Sproginteresser og de repræsentativ-politiske. Hine kræve 
ømmere H ensyn, end disse, hvor man har med dannede, 
forfarne Mænd a t gjøre.

Men i det Hele taget lægger man nu for megen Vægt 
paa Sproget, som om det var Nationalitetens eneste Kjende
mærke. Statens politiske Fællesliv har været for kort, til 
a t fjerne smaa Misforstaaelser. En længere rolig Sam
virken vilde snart reducere Sprogvanskelighederne til saa 
godt som Intet.

Jeg har saaledes, som jeg troer, paa en omfattende 
Maade paaviist, at Monarchiets nuværende statsretlige 
Grændseskjel meget vel lade sig bibeholde og forene med 
en for alle P arter lige heldig Udvikling. Jeg troer, a t 
denne med ringe Vanskelighed lod sig opnaae ved inden
rigs Samvirken imellem Landets politiske Mænd, der i mine 
Gine virkelig synes at staae hinanden meget nærmere,
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end man skulde troe af deres Holdning i enkelte, stundom 
* # *

endog ubetydelige Sager. Meget vilde jeg beklage, om den 
danske S tats Anliggender skulde, uden et afgjort mislykket 
indre Forsøg, bringes til Afgjørelse paa en europæisk Con- 
gres; thi det er, saa forekommer det mig, en bitter Skaal 
a t skulle foreskrives af Uvedkommende, hvad man kunde 
have undgaaet ved indbyrdes Imødekommen.

Gid da A lle, der i mit Fædreland have nogen Ind
flydelse, vilde række hinanden Haanden til Afværgelse af, 
a t dette lille Skrifts Titel blev til Virkelighed. Lad dem 
afværge det ved at imødekomme alle berettigede Krav fra 
samtlige Monarchiets Dele!

Slutning.

Dette Skrift har antydet, hvad forskjellige Yttringer 
i tydske Blade med ligefremme Ord have ud ta lt, a t der 
a tter i det mindste er T a l e  om »Slesvigs Deling«. Jeg 
har dernæst omhandlet, hvorledes et saadant Project vel 
tænkes iværksat. Jeg har fremdeles, som jeg troer, med 
Troskab, fremført, hvad der kunde tale derfor. Jeg har 
endelig, formeentlig overbevisende, anført, hvad der taler 
derimod. Tilsidst har jeg paaviist, hvorledes . netop den 
nuværende] statsretlige Ordning tillige er den heldigste, naar 
den benyttes af en velsindet Regjering, der har Øie for 
alle Landsdeles nationale og materielle Tarv.

Jeg er her gaaet ud fra, at det nævnte Project kunde 
vinde Tilhængere, om jeg saa tør sige bag det danske 
Ministeriums Ryg og aldeles imod dets Villie. Jeg har 
ikke tænkt mig Muligheden af, at noget Ministerium, der
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staaer paa Grundlaget af Kundgjørelsen af 28de Januar 
1852, kunde tilraade Majestæten en saadan Afgjørelse. 
Skjøndt ogsaa jeg dybt beklagede, a t Regjeringen beqvem- 
raede sig til ved Patentet af 6te November ifjor at op
hæve Forfatningsfællesskabet imellem llolsteen og Lauen- 
burg paa den ene og Danmark og Slesvig paa den anden 
Side, vilde jeg dog ikke heri see Forbud paa en »Udson
dring« af førstnævnte Landsdele. Jeg har holdt mig til 
Patentets udtrykkelige Ord, a t Forholdsregelen kun er 
midlertidig, Og at en Gjenforening, eller Tilslutning, atter 
skal tilveiebringes.

Men har jeg heri U ret, og har det været, hvad jeg 
dog endnu ikke kan troe, eet eller andet af det danske 
Ministeriums Medlemmer endogsaa velkomment, a t man i 
Frankfurt lod det komme til en midlertidig fuldstændig 
Udsondring, istedenfor at lade Frankfurt, som det havde 
burdet, Punct for Punct paavise de Enkeltheder, hvori 
Fællesskabet, efter g 23 i Forfatningen for det danske 
Monarchies Fællesanliggender , m aatte ophøre og gaae 
over til a t blive særlige Anliggender for llo lsteen , saa 
maatte mit Udgangspunct have været et andet og endnu 
betænkeligere. I saa Fald maatte jeg gjentage, hvad jeg 
i mit sidste Skrift »Om Holsteens Udsondring« har yttret 
Side 24:

»Den første Følge af Holsteens Udsondring af S ta ts
forbindelsen maatte tidligt eller seent blive: Slesvigs Deling. 
Selv ikke Je t bedst meente* Kongeord kan forhindre, at 
det skete. Og skjøndt jo de, der hykle en Moders Kjær- 
lighed for Danmark, have med tørre Øine seet denne 
Salomons-Dom imøde, saa har dog den bedre Deel af det 
danske Folk ved at tiljuble Kongeordet: Det skal ei skee!
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følt sig paa det Smerteligste berørt ved a t tænke sig denne 
gamle Landsdeel overhugget. Thi hvor er Grændsen? 
Vilkaarlig bliver den altid. Og, selv om man tænkte sig 
en Grændse varig, saa taber man jo for stedse den op
givne P art uden Haab om derved at knytte den tilbage
blevne fastere til sig.«

Gid det danske Folk og dets Raadgivere maae stille 
sig k lart for Øie, hvad der i en saa vigtig Sag handles 
om. Gid ingen overilet Fremgangsmaade, der blot tilfreds
stiller Øieblikkets Sympathier og A ntipathier, maa kalde 
den haarde Historiens Dom over vore Hoveder, a t Danmark 
atter har forfeilet sin Politik i det gamle Kronland Slesvig, 
og denne Gang uopretteligen!

f)  Anm. til S. 36. Til saadanne Sædvaner regner jeg da ikke Uvanerne, 
f. Ex. at man mange Steder i Slesvig ikke har en samlet Protocol, men 
at hver Sag har sin paa et eller flere Ark, hvorved altsaa Forbytning, 
og Forglemm else, Bortkastelse, ja selv Forvanskning let kunne afsted
kommes.
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