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*Je Beretninger etter Rygter, hvad man nu 
vil kalde det, som i den sidste Tid paany ere 
fremkomne i fremmede Blade om Bestræbelser fra 
den russiste Regerings Side for at tilveiebringe 
en Personalunion imellem Danmark og Slesvig- 
holsteen, have naturligviis vakt Opmærksomhed 
herhjemme og fremkaldt Mringer i vore Blade. 
Iblandt Andet fremsatte „Dagbladet" for den 
20de og 21de November nogle Bemærkninger 
om Tanken paa en Personalunion, sammenholdt 
med Bestræbelsen for og Haabet om for Dan
mark at gjenvinde det danste Nordslesvig til Ind
lemmelse i Kongeriget. I  den Anledning inde
holder den „Berlingste Tidende" for Torsdagen 
den 23de November en, efter dens Plads og hele 
Form at domme, aabenbart fra høiere Sted med- 
deelt Advarsel „imod den mod Udlandet rettede, 
agiterende Polemik i Pressen". „Wienerfreden," 
erklæres det her, „maa i de udenrigste Forhold 
være det bestemt givne Udgangspunkt, som Re
geringen ikke selv tager Initiativet til at komme 
bort fra." „Naar man derfor," hedder det frem
deles, „gjennem Bladene forestrioer og tillægger
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M inisteriet Bestræbelser, der gaae ud paa a t be
nytte Luligheden til a t deeltage i Forbindelser og 
foretage S k rid t, der kunde fore til G jenerhvervel- 
sen eller E robringen as en D eel af de tabte 
Landsdele, saa tjener m an aabenbart et P rin c ip , 
der er modsat det, der nodvendigviis m aa folges 
for at sikkre og befæste D anm arks Selvstæ ndighed."

Jeg  er nu  langt fra at „tillægge" M in i 
steriet Bestræbelser som dem, der her ere antydede, 
eller at „forefinde" det „selv a t tage In itia tiv e t 
til a t komme bort fra W ienerfreden"; men der 
paatræ nger sig mig for det Forste en T v iv l, om 
de i Advarslen brugte O rd  ere fuldkommen hel
digt valgte for, hvad der dog vel m aa være M e 
ningen, ligcsaa vel at betegne det som utilstedeligt 
a t tillægge eller foreskrive Regeringen S k r id t  til 
a t fremkalde en Personalunion som at tillægge 
eller foreskrive den Bestræbelser for G e n e rh v e r
velsen af N ordslesv ig ; thi en Personalunion  m ed
fører hverken en Gjenerhvervelse (for D anm ark ) 
eller E robring  af „en D eel" af de tabte L a n d s
dele. D ernæ st er det jo m uligt, at der uden 
noget fra  D anm ark  og det danske M in isterium  
udgaacnde In it ia t iv  fremkommer Bestræbelser for 
at frembringe visse F orandringer i W ienerfredens 
Bestemmelser, der kunne blive af meget in d g ri
bende Vigtighed for D an m ark ; og i dette T i l 
fælde kan det dog hverken være den danske R e 
gering formeent at afgive sin S tem m e om F o r-



andringerne eller den danste Presse at undersøge 
Gavnligheden eller Skadeligheden af Forandrin
gerne og at opfordre Ministeriet til at varetage 
Danmarks sande Interesse med Hensyn til dem, 
maastee just til at forhindre Forandringer i en 
vis Retning og forsaavidt  til at arbeide paa 
Wienerfredens Opretholdelse. Det stulde nu 
ingenlunde undre mig, om En og Anden af 
„Kronens" Mcrnd (jeg mener Bladet „Kronen")' 
opstillede den Paastand — og maastee er den 
opstillet; thi hvad kan der ikke siges fra den Kant,
og hvo lægger Mærke dertil? — at det vilde
være Kongeriget Danmark retlig uvedkommende, 
om fremmede Magters Wdelmodighed forærede 
Christian den Niende og hans Hmts en anden 
Stat at herske over, og at det derfor er aldeles 
uberettiget og usømmeligt at gjore Tanken paa 
en Personalunion til Gjenstand for en Prøvelse 
fra et danst Standpunkt. Men uheldigviis kan 
en saadan Gave ikke gjøres, uden at derved 
bortstjæres en anden Mulighed og Udsigt, som 
det i allerhøjeste Grad ligger og maa ligge os 
Danste paa Hjertet ikke at see tilintetgjort, hvor
meget vi end afholde os fra ethvert Initiativ.
Dernæst kan Regentfællesstab med en anden Stat 
i og for sig være af faa indgribende Indflydelse 
paa et Land, at det ikke bør kunne stistes uden i 
fuld Samklang med det Folks Billie og In ter
esse, hvem Regenten og Regenthuset først tilhøre,
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og bette gjælder ifolge m angfoldige Forhold i 
fuldeste M a a l om D anm ark  ligeoverfor S le s v ig -  
Holsteen. D e t  i S a g e n s  N a tu r liggende K rav  
paa, at H ensyn til Land og Folk her fla l vcrre 
afgjorende og Skjonnet tilkomme Folket selv 
igjennem dets Repræsentanter, er da ogsaa u d 
trykkelig sikkret ved vore F orfatn ingslove. D e t  
vilde virre en meget daarlig M aa d e at „befæste 
D anm arks Selvstændighed" at tillade Andre at 
koble os uadspurgte ind i et Fællesskab og m aa- 
skee derved i Skikkelse af en G ave, for hvilken 
vi ydm ygt skulde takke, bringe Ulykke over vort 
Fædreland.

D e t  er overhovedet en egen S a g  med den 
fuldstændige Afholdenhed, som der for lan ges, at 
den danste P resse stal iagttage selv og tillæ gge 
sin R egering med Hensyn til enhver F orhandling  
om W ienersredens Gjennem forelse og om A lt, 
hvad der vedkommer begge Hertugdom m er eller 
det ene af dem, saa at vor Tanke og T a le  stal 
standse ved den afsatte Grændse im ellem  N ø r r e 
jylland og S le s v ig  —  jeg siger „begge H ertu g 
dom m er"; thi om Lauenborg er der ikke længer 
T a le , dets latterlige R olle i det sorgelige D r a m a  
er udspillet, medmindre det i Preussen  selv a t 
ter skulde bringes paa S een en . D e t  E jendom 
m elige ved W ienerfreden er, at S le s v ig  og H o l-  
steen afstodes af deres hidtilværende Hersker og 
udreves af deres hidtilværende S ta tsfo rb in d else
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uden at faae nogen ny endelig Herfler eller no
gen bestemt Stilling som Stat eller Statsdele, 
og det har tilfulde oiist sig, at de to Magter, 
der lod sig Hertugdommerne overdrage, for siden 
at udfinde, hvem der havde Ret til dem, ikke 
have let mcd indbyrdes at blive enige om Ret
ten eller om nogen i andre Hensyn end Retten
grundet endelig Afgjorelse af Hertugdommernes 
Skjcebne, endsige ved at blive enige med det tydste 
Forbund, som hvis Mandatarier de forst vare 
optraadte, eller med Hertugdommernes Indbyg
gere, enten de tydste eller de danske. Kun Eet 
har Preussen siden faa et Klarhed om, at nemlig 
Christian den 9de havde en langt sikkrere Ret til 
Hertugdommerne, end det under Krigen og Un
derhandlingerne i London antog; efter Afstaaelsen 
har Preussen aldeles ingen Tvivl om, at han
havde Ret til at arve og besidde dem — for at 
afstaae dem. Det turde da allerede paa Grund 
heraf maaskee ikke betragtes som aldeles urime
ligt eller som et letfærdigt og trodsigt Forsog
paa at bryde en nylig sluttet Fred, om Dan
mark søgte selv eller ved Andre at bringe frem, 
hvad der ved den endelige Ordning kunde tale 
for at gjenoptage Sporgsmaalet, om man ikke, 
endog med den Overmagt, man havde, dog var 
gaaet Danmark nærmere, end, jeg vil ikke sige 
Ret, men Klogstab bod, og derved havde stabt sig 
selv Bansteligheder. Men meget vigtigere er det,



8

at de to vesteuropæiske Stormagter ikke blot un
der de tidligere i London forte Forhandlinger 
have paapeget et andet for Danmark gunstigere 
Fredsgrundlag som billigt og retfærdigt, men 
dernæst saavel umiddelbart efter Fredslutningen 
som senere, navnlig i Anledning af Gasteiner- 
overeenskomsten, have udtalt sig utvetydig mis
billigende om den mod Danmark og ligevverfor 
Hertugdommcrnes Befolkning brugte Fremfærd og 
tilkjendegivet, at de ikke kunde betragte, hvad der 
hidtil var stect, som endeligt. Besterntest er fra 
Frankrigs Side henviist baade til almindelige 
folkeretlige Principer, som det ikke fandt tilfreds
stillede og ikke kunde Andet end vedblive at ansee 
for berettigede til Paaagtning, og til det betænke
lige Forhold, hvori den tiltvungne Fred og den 
vilkaarlige Gjeunemforelsc flane til andre Mag
ters Interesser. Indtil en vis Grad antages jo 
ogsaa Rusland at have antydet, at det frem
komne Resultat ikke forekommer det tilfredsstil
lende eller billigt, om end Antydningen er fleet 
mere underhaanden, ifølge andre Sympathier og 
i anden Retning; herhjemme synes man i viese 
Kredse endog at lægge ikke liden Vægt paa stige 
Antydninger og fæste ikke faa ringe Tro til deres 
Betydning.

Naar det nu saalcdes er i ikke ringe Grad 
sandsynligt, at Magter, der ikke have taget Deel 
i Wienerfredcn, men hvis Stemme har langt
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ftørre Vcegt end D anm ark s, kunne om kortere el
ler længere T id  forlange en mere eller m indre 
omfattende Revision af denne Fredflutning og de 
ved den frem bragte Forhold, og ikke urim eligt, at 
vore M edkontrahenter felv kunne komme i det T i l 
fælde a t ønske a t fjerne andre Vanskeligheder og 
K om penfationskrav ved visse Indrøm m elser og 
M odifikationer, er det dog vel M eget forlangt, 
a t v i flulle anfee os for aldeles afflaarne fra  ef
ter Evne at nære og understøtte Tanken paa en 
Revision og bringe i E rin d rin g , hvad der taler 
for, a t der ved den tages faa meget fom m ulig 
Hensyn til os, og fra  a t virke til, a t dette H en
syn tages paa den rigtigste og gavnligste M aai)c. 
S e lv  om vi nemlig stulle betragte os fom aldeles 
forpligtede til a t undlade at tage det allerringeste 
In i t ia t iv , til a t afholde os fra  den bestednefte 
Henvendelse, Paam indelfe og B ø n  hos dem, der 
kunde have nogen In teresse for os, er det dog 
øiensynligt, a t D anm ark  m aa være forberedt paa, 
hvis Andre af egen D rif t , det være af S y m p a th i 
for D anm ark  eller af en mere eller m indre uegen
nyttig Agtelse for visse P rinciper eller nf andre 
Beleilighedshenfyn bringe S a g e n  paa B an e , da 
uden Fam len  eller Vaklen a t erklære sig om, hvad 
det ønsker, og i dette T ilfæ lde baade berettiget og 
forpligtet mod sig selv til med al den S m u le  
K raft, det endnu har, a t varetage sit T a rv , hvor
til frem for A lt hører en dyb, Regering og Folk
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gennemtrængende Folclse af, hvad der er det i 
Sandhed for Danmark Vcrsenlige og Vigtige, og 
et sundt Skjon om, hvad der kan regne paa Sym- 
pathi og Slotte fra den Side, hvor Villien og
Kraften til at trykke paa vore forrige Fjender er
stærkest. Turde vi nu trygt forudsætte, at der
hos vor Regering (i det hele Omfang af, hvad 
dette Navn kan betegne) var en fast Overbeviis- 
ning og Enighed i denne Henseende, der kraftig 
forplantede sig til dens Organer i Udlandet, og 
at denne Overbeviisning gik i den Retning, hvor
til Folkets Folelse ligesaa stærkt peger hen som 
fornuftig politist Overveielse, da var det visselig 
bedst at tie og at stole paa, at Regeringen med 
Agtelsen for indgaaede Forpligtelser og Forsigtig - 
heden for at undgaae uden Nytte at fremkalde be
tænkelige Forviklinger og Forstemning imod os
vilde vide at forbinde Opmærksomhed paa det Oie- 
blik, hvor man dog maatte tale og handle, tale 
snart stille og sagte, snart hoit og lydelig, for at 
bede og bonfalde om Helbredelse af Ulivssaar og 
for at afvise fordærvelige Tilbud. Men denne 
Fortrostning kunne vi destoværre ikke have, faa* 
ledes som vi gjerne vilde. Det er ikke blot uben- 
landsfra, at Personalunionens forvirrende Gjogle- 
billede atter og atter træder op for os; kun alt
for stærke og tydelige Tegn vise, som vi skulle fee, 
at detteBillede herhjemme ikke blot foresvæver enkelte 
Mænd, som man rolig kunde lade dvæle derved, men
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fængsler Fantasi og A ttraa  paa S ted e r, hvorfra 
hver D ansi m aatte onsie og siulde troe det for- 
viist, og udover en simre betcrnkelig Indflydelse. 
V i n o d e s  til a t forhandle offenlig om L ivs- 
sporgsm aal, hvis Afgjorelse burde vcrre saa sim 
pel og klar, a t den uhyggelige F orhandling  blev 
overflodig. V i ville da heller ikke ved den „ B e r -  
lingfle T idendes" diplomatiske Advarsel lade os 
afflrcekke fra a t forsoge a t gribe og fastholde S p o -  
gelset og a t tvinge det til under en rolig B e 
trag tning  at vise de hæslige Træ k, der ikke lade 
sig skjule, n a a r  m an træ nger nærmere ind paa 
det. V i tvivle ikke om, a t de allerfleste af vore 
M edborgere have en instinktmæssig Afsky for det, 
og vi vide, a t Nogle med skarpt D ie  have be
tragtet dets Aasyn og tildeels saaledes siildret dets 
sande Skikkelse, a t der ikke er meget N y t a t sige, 
men det kan dog være nyttig t og maasiee nod- 
vendigt for de Ubefæstedes S ky ld  a t forsoge at 
samle og sornye B illedet og udfore det i noget 
besterntere O m rid s  og a t bringe det Hele under 
en B e ly sn in g , hvorunder det dog er m uligt, a t 
det F arlige  og Betænkelige for dem, paa hvem 
maasiee det lokkende S k in  virker stærkest, kan blive 
tydeligere. D e t kan i det Ringeste ikke flade at 
give Folelsen og S tem ningen  et bestemt Udtryk 
og et V idnesbyrd ; troer Nogen, at vi befinde os 
i en fuldstændig F o rv irrin g  og Forblindelse, b li
ver det i ethvert Tilfæ lde lettere med G runde
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aabenlyst at imodegaae og tilintetgjore en ligefrem 
og uforbeholden Udtalelse.

Wienerfreden kan, naar vi holde os til det 
overhovedet Rimelige og det, der er kommet frem 
og antydet, tcenkes modificeret paa to Maader,
enten ved en Personalunion eller ved cn Tilbage-
givelse af det nordlige, danske og danstsindedc 
Slesvig til Danmark til Indlemmelse i Konge
riget. (En muligviis, ja sandsynligviis fremkom
mende Indvending mod dette Enten-Eller flal siden 
finde sin Besvarelse.) Personalunionen maa væ- 
senlig bedommes i Forhold til denne Modsætning, 
skjondt Provelsen ogsaa maa betragte den i For
hold til den (for det Forste og paa ubestemt Tid, 
maaflee for bestandig) uforandrede Wienerfred, 
hvorved den da heller ikke, som det vil vise sig,
vil komme til noget andet endeligt Resultat om
Unionens Vccrdi.

Provelsen af de her nævnte to Retninger for 
mulige Modifikationer i Wienerfredens Bestem
melser forer nodvendig midt ind i Sporgsmaalet 
om Nationalitetens Betydning og Berettigelse i 
Statslivet, eller rettere, den maa for den aller- 
storste Deel bygges paa Erkjendelsen heraf som 
ubestridelig. Skal Danmark bestaae som Stat, 
og er det overhovedet værd at tale om „Dan
marks Selvstændighed", da maa det bestaae som 
dansk, for at det danske Folk i sin Særegenhed, 
med al sin Eiendommelighed i Karakteer, Sprog,
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-Sæber og Bestræbelser der ufortræbiget kan fore 
og uddanne sit Liv og paa bedste M aade paa sin 
B iis  realisere en Folketilværelses O pgave. H vad 
der for ethvert Folk er na tu rlig t, a t det søger at 
holde det hele Folkelegeme levende, saa a t intet 
Lem uddøer, men alle D ele bidrage til L ivsp ro 
cessen, til F rem bringelsen, O m løbet og Udvex- 
lingen af aandelige og materielle Livsbetingelser 
og L ivsfrugter, m aa for et Folk, der er saa sne
vert begrændset som det danste, der har saa L i
det a t miste, i det Ringeste som O nste og S t r æ 
ben erkjeudes for særlig natu rlig t og berettiget. 
J e g  stal ikke her gjentage, hvad jeg andetsteds*) 
h a r udviklet om den ved S p ro g e t begrændsede N a tio 
nalitets B etydn ing  som det i Almindelighed og i 
det S to re  gyldige G ru n d lag  for S ta te rn e s  B e -  
græ ndsning og om denne Fvlkeeenhed som B e tin 
gelse for S ta te rn e s  sande Sam m enhæ ng og F o r 
svarskraft, for S ta ts l iv e ts  regelmæssige, kraftige 
og uforstyrrede Udvikling. H v is  Nogen mener, 
a t det ingen Skade var, om det lille danske Folk 
slet ikke v ar til, og de nu  af dansktalende M e n 
nesker beboede Egne vare befolkede med Dybste, 
følger deraf dog ingenlunde, a t det enten er t i l 
stedeligt a t udsætte det Folk, der nu engang er 
til, for a l den S o r g ,  som det igjennem mange 
S læ g tsfø lg er m aatte bære, og for a l den mate-

*) „D en  nationale Politik  og det danske M onarki", 
af I .  N . M advig (18G4), S .  8 - 2 4 .
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riefte N ød og forkuede T ilstand, hvori det som 
undertrykt og forskudt S tam m e, som P a r ie r  eller 
rigtige irste Jrlcrndere, m aatte heusmcegte, inden 
det var uddod eller i sine Efterkommere fuldt for- 
tydstet, eller a t det ikke er taabeligt og dum t i 
sine politiske B eregninger at glemme dette Folks 
T ilværelse som særligt med en v is E jendom m e
lighed og Villie ligeoverfor en anden E jendom 
melighed og V illie. Ved a t benægte N a tio n a li
tetens R e t  til at ligge til G ru n d  for S ta t s d a n 
nelser og S tatsfo rb indelser er m an ikke færdig 
med den som M a g t ,  som forbindende eller a d 
stillende Element. D anste og Tydste bor, siger 
m an maastee, i større eller m indre Fællesstab lige- 
saa godt kunne arbeide paa det materielle V e l
være og den Sikkerhed for den Enkelte, der dog 
tilsidst, n a a r  alle F raser kastes bort, er S ta te n s  
eneste F o rm aa l, som om de talte eet S p ro g . Lad 
saa være, svarer jeg et D ieblik; de burde være 
villige dertil; men for det Forste er der i selve 
S progforfljellen  og Alt, hvad deraf følger, en 
overordenlig stor praktifl H indring  for Forstaaelse 
og dermed for S am virken , der gjor sig gjældende 
paa alle T r in ; dernæst er der V illiens G jenstrid ig- 
hed og Tilbøjeligheden, der knytter dem, som have 
fælles Folkemærke, sammen og adskiller dem fra  
de andre; der er F rygten  for U ret og U ligelig
hed; der er M istanken , og der er den virkelige 
U ret ifølge den eensidige S træ b en  fra  hver S id e .
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Kunde m an overhovedet see bort fra  Folkeligheden, 
paatrcrngte sig na tu rligv iis  strap det S p o rg s -  
m aal, hvorfor da Beboerne af disse Lande, fra 
D resund og Skagen  til E lben, skulle udgjore en
ten een eller to S ta te r , sårskilte eller forbundne. 
Preussen vil sorge for H ertugdom m erne og p a a 
tog sig sagtens ogsaa a t sorge for D anm ark , og 
kunde E u ro p a  undvcrre et dansk Folk, kunde det 
sandelig ogsaa undvcrre en danfl Konge. Folkene 
ere ikke til, for a t Kongerne kunne have Noget at 
regere over, men Kongerne ere til for at regere 
og forsvare Folkene. D e t er, denne Bem æ rk- 
ning vil jeg dog endnu tilfoie, ret mærkeligt, 
hvorledes M ange, der (men altid kun i S ta te r , 
hvor Sam m enkobling af forstjellige Folk i det 
S to re  finder eller nylig har fundet S ted ) lade 
haant om Folkeligheden som politist P rin cip  og 
betegne T roen  derpaa som tom og uberettiget, i 
samme Aandedrcrt meget stærkt betone Trostaben 
mod Kongen, som om den ikke hvilede paa et ligesaa 
ideelt G ru n d lag ; thi der er ikke T a le  om den 
T roflab , som en Konge, der er en stor og elskelig 
Personlighed, vinder hos dem, der personlig lære 
a t stalle ham  som saadan, men om den T rostab , 
vi Alle skylde Kongen som vor lovlige Konge, 
vort Lands og vort Folks Konge. M en  derfor 
skjuler sig ogsaa bag den Kongetrostab, der ikke 
tillige er T rostab mod Folket, saa megen smaalig 
S ta n d s -  og personlig Egennytte.
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Af allerstørste Vigtighed ved Provelsen af 
Personalunionen og dens M odscrtning er et sim 
pelt, klart, stort, men destovcerre altfo r længe m ts- 
kjendt Faktum , et Faktum , om hvilket vi nylig 
her i Kjobenhavn have modtaget et saa om fat
tende, fyldigt og stærkt V idnesbyrd, a t det virke
lige Forhold derved er traad t endnu klarere og 
livligere frem end for for M an ge , der dog heller 
ikke tidligere havde lukket deres S in d  for S a n d 
heden. D e t er den hele nordslesvigske B efolknings 
fulde og ægte D anflhed (med Undtagelse af ind 
sprængte Elementer i Kjobstæderue og yderst sp ar
somme paa Landet) lige ned til F lensborg  og 
Vest for F lensborg og i store S træ kninger, stjondt 
med storre og mere herskende fremmed In d b la n 
ding, S y d  for F lensborg , dens D anflhed i S p ro g  
og i S in d e lag . D e r var i den forste Uge af 
Septem ber 1865 for den, der vilde iagttage, Lej
lighed til a t lære ikke Lidet. J e g  flal som et 
Exempel blandt m ange fortælle, hvad der veder- 
faredes mig selv. D e r  boede hos mig en i K aar 
og ydre Væsen og O ptræ den jevn G aard m an d  
fra  et S o g n  sydligere end G raasteen og S o n d e r 
borg —  en nærmere Betegnelse kunde m ulig blive 
M anden  til Skade — , barnefodt i S undeved , om 
trent 60 A ar gam m el; han havde ikke nogensinde 
tidligere været N ord for A abenraa, men heller ikke 
seet sydligere B y e r end F lensborg og een G an g  
T onning , for modern konstitutionel Politik  var han



faa fremmed, at han ret glæbebc sig ved Satiren 
i „Den politiste Kandestober", som han faae i 
Theatret; han havde i sin Ungdom, ester sin Kon
firmation, havt Lyst t il at studere og været 1 2 

Aar i Huset hos cn Præst for at modtage Un- 
derviisning, men havde maattet opgive denne 
Tanke as Mangel paa M idler og siden i mindst 
5 Aar tjene som Karl, indtil han ved Gistermaal 
f if  cn Gaard; men han havde bevaret stor Lyst 
til Læsning. Og hvad havde han faa tæft? Dansk 
Historie og Literatur, faa at han kjendte og i stort 
Omsang havde læst Holberg, Wessel og ned t il 
Poul Moller og længere. Og hvorledes var 
Sprogsorholdet, det virkelige hos Bonderne og det 
officielle hos Embedsmændene der, hvor han sad 
om Aftenen og læste sine danske Boger? „V i 
vare 8 Mænd af Sognet," sagde han, „der i 
Fattig- og Skolesager og Deslige havde Moder 
med Præsten og Herredsfogden. Naar nu disse 
To en halv Times Tid havde talt Tydst sammen, 
hvoraf jeg den Tid, jeg vilde studere, havde lært 
Noget, og een Mand til kunde ganske Lidt, skre- 
ves der Noget paa Tydst i Protokollen, og faa 
underskrev vi Alle." Og da faa Bevægelsen sor 
1848 kom, sagde Præst og Herredsfoged dem, af 
de rettelig vare Tydste og horte t il Holsteen, og 
det, meente de Fleste, maatte vel Præsten og Her
redsfogden bedst vide og sorstaae, og faa troede 
de det dengang; siden vare Oinene gaaede op sor
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dem, if ær da de havde faaet en danst P ræ st. D er 
er en grumm e simpel Historie, det er H istorien 
om, hvorledes vi ved K ongers, H ertugers, M i 
nistres og tydste Em bedsm æ nds Birksomhed have 
ladet en D eel af S le sv ig  blive tydst og faaet 
Verden til a t troe, a t det Hele var det, og der
ved tabt S le sv ig . V idnesbyrd af denne A rt have 
M an ge  faaet; men, det er sandt, de, der mest 
trængte til dem, havde vel vidst a t holde dem 
borte fra  sig. M en  S a g e n  staaer fast. N o rd - 
flesvig og det Meste af M ellem slesvig, selv en 
god D eel af B y en  F lensborg , er danst (endnu 
mere af denne dansksindet). E n  G aard m an d  i 
Nordsjælland, der var vred paa en i S le s v ig  fodt 
Skolelæ rer, og hvis Hoved vel ogsaa v a r noget 
fortum let as den megen S n a k  om „disse hersens 
nationale og doktrinaire P ro fessorer" , sagde n y 
lig, efter hvad der er mig fo rta lt af et paalide-, 
lig t V idne, med et Udtryk, der var en fiin K a- 
valeer værdigt, til Skolelæ reren, a t i S le s v ig  v a r 
kun Pakket danst. D e t er sandt, at der i hele 
Nordslesvig gives meget faa „Fornem m e" uden
for Embedsstanden, og disse ere, forsaavidt de 
komme fra  Kiel, alle tydske eller fortydstede. C& 
dog tilhørte allerede for 1848 med Undtagelse af 
H ertugen af A ugustenborgs Godser de to største 
Besiddelser i N ordslesvig (G ra m -N y b o l og S a n d 
berg) danske E iere; thi jeg kan ikke troe, a t G rev  
Reventlow  sætter sin Egenstab som M edlem  af
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bet stesvig-Holsteenste Ribberstab over sin Stilling 
som banst Lehnsgreve og Besibber as et Grevstab 
i Lollanb og et Baroni i Fyen. Men bcnne hele 
Tale, som fan passe sig i Hertug Carl as Glücks
borgs Krebs, bor ikke mere i sin virkelige Løgn- 
agtigheb nærme sig ben banste Konges Huns el
ler Dre. Som banst og i Danskhebens Navn 
kræver Norbslesvig sig, om mulig, gjenforenel meb 
Danmark.

Jeg troer, oprigtig talt, at Abstillige, tbet 
be høre eller tale om en Personalunion, ikke gjore 
sig nogen synberlig bestemt og klar Forestilling 
om, .hvilken Art Forbinbelse baabe i Alminbelig- 
heb betegnes oeb bette Navn og ganske vist maa 
enbogsaa strengt forstaaes berveb, naar Slesvig  ̂
Holsteen nu skal tænkes forbunbet meb Danmark 
veb en stig Forening. Især formober jeg, at i 
eet Punkt nogen Forvirring sinber Steb og paa
virker Dommen hos Abstillige, navnlig hos enbeel 
Militaire inbtil bc høieste „Spibser", hvilket 
Punkt jeg berfor strap skal fremhæve. Personal- 
unionens Væsen bestaaer i et (naar ikke Unionen 
er albeles forbigaaende og inbstrænfet til en enkelt 
Regents Tib) oeb en overeensstemmenbe Arvelov 
inbtil en vis Grænbse sikkret Fællesstab i Regent 
og Regenthuus imellem to iøvrigt abstilte og 
selvstænbige Stater; jo større ben inbbyrbes Uaf- 
hængigheb er, befto renere er Personalunionen, i
Mobsætning til Realunionen. Personalforenebe

2 *
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Stater pleie at have fælles diplomatisk Represen
tation. Forsaavidt ikke blot den uindskrænkede, 
men ogsaa ben konstitutionelle Regent har Ret til 
at erklære Krig og slutte Fred, tænker man sig 
naturligviis i Almindelighed de to Stater for
bundne til fælles Forsvar og Krigsforelse; til 
Uilionsbegrebet horer dette dog ikke i sig selv nod 
vendig. Ere begge Stater virkelig konstitutionelle, 
er det, forsaavidt ikke bestemt Forpligtelse til 
gjensidig Ddelse af Hjælp er optagen i en For
eningspagt, uvist, hvorvidt Regenten, der i 
begge Stater har særlige, ansvarlige Raad- 
givere og staaer ligeoverfor bevilgende Repræsen
tationer, kan drage den ene Stat meb i en Krig, 
der ansees for væsenlig kun at interessere dcn 
anden Stat; endog hvor en bestemt, men ikke 
ubetinget og ubegrændset Forpligtelse er tilstede, 
ville Indsigelser og Indskrænkning af Midlerne 
let kunne gjore Hjælpen usikker og ubetydelig, selv 
om ikke modstræbende Interesser og Stemninger 
gjore Forpligtelsen aldeles uvirksom. Men Fæl
lesflab i Hærvæsenet selv, i Hærens Indretning, 
Befalingspersonale osv., ligger aldeles udenfor 
en Personalunions Begreb og udenfor Mulig 
heden, naar der virkelig flal tilkomme begge Sta
ters Repræsentationer bevilgende og om Lovgiv
ningen besluttende Myndighed. Om de øvrige 
Sider af Statslivet og Lovgivningsgjenstande 
under c tt virkelig Personalunion behoves der ikke
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at tales særskilt. Der kan nu ikke være mindste 
Tvivl om, at, saaftemt man overhovedet flal 
tænke sig en Union tilveiebragt imellem Danmark 
og Slesvig-Holsteen, maa denne tænkes som cn 
ganske eller saagodtsom ganfte reen Personalunion, 
med saa liden Tilsætning af reel Forbindelse, 
saa stor indbyrdes Uafhængighed som mulig, 
fordi ethvert Forsog paa at tilvejebringe noget- 
somhelst Lovgivnings- eller Bestyrelsesfællesstab 
i enkelte Retninger ganfle oiensynlig vilde lægge 
uovervindelige Hindringer i Beten for Forenin
gens Tilvejebringelse og Opretholdelse. Den 
tydste Deel af Hertugdommernes Befolkning, den 
holsteenste og sydstesvigste, vilde, ogsaaiuden Hen
syn til alle de vildfarende Meninger, der ere blevne 
udbredte om Overbebyrdelse under den tidligere For
bindelse med Danmark, naar den stulde paa no
gen Maade finde sig i at adlyde den for vragede 
danste Konge som Regent, idetmindste betragte det 
som en LEressag at holde indtil det Iderste, fra 
det Storste indtil det Mindste, paa den fulde Ad- 
flillelse fra Danmark og Alt, hvad dansk var, 
og de tydste Stormagter maatte, den ene i sin 
egen Interesse, begge for ikke at trodse den offen- 
lige Mening i Tydstland, gjore det Samme til 
Betingelse, ligesom der da heller ikke fra den 
danste Folkerepræsentations Side kan forudsættes 
den allerringeste Tilboielighed til igjen at be
gynde paa unyttige og ydmygende Forsog paa
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konstitutionel Berorelse ikke, som for, med Sles 
vig og med Holsteen, men med det konstituerede, 
heelt i det tydstc Forbund optagne Slesvig-Hol
steen. Thi at Slesvigs Optagelse i det tydste
Forbund maatte gaae forud for Personalunionen, 
vilde baade den preussifle og tydstc ZEre krccve 
og et berettiget praktist Hensyn til Staten Sles- 
vig-Holstccns indre Eensartethed. At der maatte 
være scrrskilt Jndfodsret, stemmer baade med Be
grebet om en Personalunion og ligger udtalt i 
de Holsteenste Ståenders tidligere Forfatningsfor
slag. Og da man kan vcrre vis paa, at man
baade ved Hjælp af Bestemmelsen om det kielste
Biennium (toaarigt Ophold og Studium), som 
Rusland flere Gange har lagt den danske Rege
ring paa Sinde, og uden den vilde sorge for, at 
ingen Danst blev Embedsmand i Nordslesvig, 
vilde det da ogsaa være bedst, at Veien var 
spærret til Danmark. Det er overstadigt særlig 
at henvise til de yderligere Bestemmelser, saasom om 
Forbundsfæstninger og preussifle eller tydste Or 
logshavne, der, inden man ædelmodig tilstod Per 
sonalunioncn, vilde blive betingede baade af me 
get reelle Grunde og for at vise Tydstland og 
Verden, at den „tydste Sag" i Hertugdommerne 
ikke var opgiven, fordi Christian den Niende 
stulde være eller hedde Hertugdommernes Regent, 
og som for Danmark vilde gjore alt nærmere 
politist Samkvem med Kongens andet Land umu-
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ligt. D e r gives uden T v iv l, som jeg ovenfor 
antydede, Adskillige, der ved N avnet P ersonal
union dromme om cn Hcereenhed, en anseeligere 
K rigsm agt, et storre, friere Bevcrgelse og Udsig
ter lovende A vancem entsom raade. Jeg  flal ikke 
her foreholde dem, hvilke Folger vi have oplevet 
af, at vor Hcer var blandet; men de ville see sig 
skuffede; Personalunionen vil ingen danst-stesvig- 
holsteenst H err bringe, men ligesom i S v e r ig  og 
N orge en dansk og en slesvig-holsteenst, den sidste 
fuldstændig- tydst organiseret, heelt indlemmet i et 
K orps af Forbundshæ ren. Sknlde nu Nogen 
som M iddel mod de H indringer for nogensom- 
hetst reel Forbindelse, s. Ex. fo r en Hæreenhed, 
som her ere antydede, i sit H jerte mene, a t m an 
jo kunde flaae lidt af paa den konstitutionelle 
F orm  og stille Alt, hvad der angik H æ r og 
K rigsm agt (og dermed rigtignok tillige en meget 
stor Deel af S ta tsu d g iftern e) udenfor den konsti
tutionelle Indflydelse under Kongen alene som 
„K rigsherre" (paa Jndfodsretsbestem melsen vilde 
Opfinderen af flig Udvei neppe tænke), saa veed 
jeg ikke, om m an iovrigt er meget strengt konsti- 
tutioneltsindet i Holsteen og S yd stesv ig ; men E n 
hver kan dog sige sig selv, at en Personalunion  
af denne A rt, der gjennem Absolutismen for en 
væsenlig D eel blev en N ealunion , fra  tydst S id e  
baade af andre G runde og formedelst O verm od 
og pirrelig W resfolelse aldrig vilde blive m od-
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tagen uden med fuld V ished for, a t i Alt, hvad 
der saaledes var M e s ,  det thdste Element fu ld 
komment opveiede det danfle (at f. Ex. de halve 
af alle hoiere O fficerer vare tydste); men n aa r 
det numerisk lang t svagere E lem ent dog skal veie 
fuldkomment saamcget som det numerist langt 
stærkere, da er det dermed erklæret for dygtigere 
og høiere og med det S a m m e  fo r herstende. I  
D an m ark  vilde m an n a tu rlig v iis  baade paa 
G ru n d  heraf, og fordi det konstitutionelle Liv har 
staaet for dybe Rødder, strap med dybeste F o r- 
bittrelse afvise alle stige Tanker. Forsøget paa 
for en saakaldet P ersonalun ions S ky ld  paa noget 
P unk t, især paa et saa vigtigt, a t fornye Absolu
tism en vilde være saa urim elig dumdristigt og saa 
ligefrem fore til T ilintetgjorelse af M ere end U nio
nen, a t det ikke lønner U m agen at sige M ere  
derom.

D e t er altsaa den sande Personalunion im el
lem de to S ta te r  D anm ark  og S lesvig-H olstcen , 
uden noget Fællesskab i S ta ts in d re tn in g er, vi 
m aae have for O ie  som den eneste tænkelige.

E n  P ersonalunion  har, som vi Alle vide, 
bestaaet imellem S v e rig  og N orge siden 1814, og 
begge Lande have udviklet sig heldig under den 
og, tro d s enkelte R ivninger, uudgaaet alvorlige 
Forstyrrelser i det indbyrdes Forhold. M ed  
hvilken K raft og Enighed, med hvor fuld S a m -  
virkniug imellem Kræfterne begge Lande vilde
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staae hinanden bi mod et Angreb, der fornem m e
lig og forst rettedes mod det ene, har der ikke 
været^Leilighed til a t prove. M en  de B e tin g e l
ser, under hvilke denne Personalunion bestaaer, 
ere i hoieste G rad  forfljellige fra dem, der vilde 
finde S te d  imellem D anm ark  og S le s v ig -H o l-  
steen, ja aldeles modsatte. Begge Lande, beboede 
af nærbeflægtede, hinanden um iddelbart igjennem 
S p ro g e t forstaaende Folk, ere ikke blot geografisk 
forbundne, men isolerede fra  alle andre undtagen 
fra  en eneste mægtig, dybt forskjellig N abo , der 
staaer i samme Forhold til begge Lande, saa a t 
et Angreb paa det ene strap vilde opfattes som 
lige meget truende det andels Selvstændighed. 
In te t  a f Landene har en Tiltræ kning udad med 
Undtagelse af N orges S p r o g -  og L iteraturfæ lles- 
skab med det vel adskilte, ingenlunde farlige og 
heller ikke for S v e r ig  fremmede D anm ark . 
Af S lesv ig -H o lsteen s Befolkning horer (begge 
H ertugdom m er regnede under Eet) det lang t storre 
F leerta l til et andet Folk, taler et andet S p r o g ;  
denne tydste B efolknings stærkt udenfra paavirkede 
Ulyst til S a m liv  med D anm ark  har efter en 
mislykket R eisn ing  hidkaldt fremmed B o ld , hvor
ved ben er bleven skilt fra det danste S cep ter 
faaledes, a t ikke blot et gam m elt danst Land ta b 
les, m en en stor danst og trofast Befolkning med 
Uvillic og S o r g  blev tvungen til a t folge med, 
en B efolkning, hvis Vedhængen ved D anm ark
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var styrket ved den under den politiske og krige
riske Kamp vaagnede Bevidsthed. Den nye Stat 
Slesvig-Holsteen, der saaledes omfatter en los
reven Deel af det danste Folk, som den endda, 
for at give sig Udseende af at være en reen tydst 
Stat, maa trænge saa meget som mulig tilbage 
og forkue, vil staae ikke blot under en stærk 
folkelig Tiltrækning til et Folk, der er mangfol
dige Gange større end det danske, men i en be
stemt folkeretlig Afhængighed af et fremmed 
Statsforbund og i den mest afgjorte faktifle 
(sandsynligviis ved specielle Baand, Fæstninger 
og Havne, befæstede) Afhængighed af en enkelt 
Nabostormagt, hvis Forhold til Danmark korte
lig kan betegnes at være som Ruslands til Sve- 
rig og Norge, kun mcd fristere Krigs- og Volds
minder. Det er med en saadan Stat, der stal 
paatænkes en Personalunion for Danmark. Det 
er, som om en fattig og jevn Mand skulde ind- 
gaae ZEgteflab med en overmodig Kone, der forst 
ved mægtige og fornemme Frænders Hjælp havde 
fravundet ham en Deel af hans Eget, og som, 
uden at bringe ham Videre ind i Boet til fælles 
Nytte og Brug, havde sine store Slægtninge i Ryg
gen for at være Herre i Huset. Skal man onste 
Manden til Lykke med et saadant ZEgteskab som 
med Noget, der ligner en Opreisning?

Det, der forst og fremmest er at indvende 
imod Tanken om en Personalunion, er nu ikte
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dennes egne Onder, men Umuligheden af at bringe 
den istand, en Umulighed, der ved nogen Over- 
veielse viser fig saa oiensynlig, at man efter min 
Mening temmelig rolig kunde lade Drommen 
derom drammes uforstyrret til Ende, hvis den 
ikke hindrede og lammede hoist vigtige Bestræbel- 
ser og gjorde vort Kongehnus Skade herhjemme. 
Efterat Hertugdommerne efter mangfoldige Aars 
Skraal fra hele Tydstland af Osterrig og Preus
sen ere (for at tale med Tydsterne) udrevne af 
Danmarks Kloer og Usurpatorens Hænder, skulle 
de pludselig hcelt og holdent, uden Hensyn baadc 
til den Prætendent, som de mange smaa tydste 
Konger og Fyrster nnderstotte, og til Preussens 
meget tydelig udtalte Planer, som en Gave over
drages den af Hertngdommernes tydste Befolk
ning forkastede danste Konge som særlig Stat, 
overgives til den Regent, som man har tvunget 
til at afstaae dem til fri Disposition. Hvorledes 
stal dette Under bevirkes? Ved Ruslands Ind 
flydelse og Velvillie for vor Konge. Rusland, 
der hjemme holder paa Nationaliteten, har vist 
ikke synderlig Interesse for det danste Folk som 
saadant enten med Hensyn til dets Folkeeiendom- 
meligheds og Sprogs eller dets politiste Institu
tioners Bevarelse; men det har en Interesse for
et fra Sverig adskilt Danmark. Det er m u
l ig t ,  at Rusland antager, enten, at et med et 
Slesvig - Holstcen i Personalunion forbundet
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Danmark virkelig blev stärkere (stjøndt jeg ikke 
tiltroer det en saa daarlig Beregning), eller sna
rere blot, at et under tydsk Indflydelse bragt 
Danmark vilde vcere paalideligere adflilt fra Sve- 
rig (hvorved det da vilde oversee, hvad Frygten 
for denne Indflydelse kunde bringe de Danfle til). 
Derhos tvivler jeg ikke om, at der ved det rus
siste Hof er en ved en sorgelig afbrudt Familie
forbindelse forøget Velvillie imod vor Konge, der 
kan ønste ham en vis personlig Oprejsning og 
Tilvæxt i Glands. Fremfor Alt troer jeg, at en 
vis gottorpfl Familieinteresse for Hertugdømmerne 
(just for et ægte Slesvig-Holsteen) som en under 
russisk Patronat med eventuelle Arverettigheder 
staaende Stat ikke er uddød. Men jeg tvivler 
høilig om, at alle disse Interesser i Forening ere 
stærke nok til at bringe Rusland til at udøve et 
saa alvorligt Tryk paa Preussen og Tydsiland, 
som der maatte til for at faae en saa dan M o
difikation af Wienerfreden tilvejebragt, en For
andring, hvorved jeg vistnok mener, at Danmark 
(Stat og Folk) ikke vandt det Mindste, hvorved 
det tvertimod stededes i stor Fare, men som for 
Tydflland, Dsterrig og Preussen dog vilde see ud 
som en Latterliggørelse, ikke at tale om Preus
sens egne Planer. Men hertil kommer, at det er 
meget uvist, om et saadant Arrangement ikke vilde 
støde paa Vansteligheder fra Englands Side, især 
naar Hertugdømmernes tydste Befolkning højrøstet
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erklærede sig derimod med stærke angustenborgste 
Demonstrationer, medens den donste ligesaa hoit 
forlangte en anden Forbindelse med Dannmrk, og 
at det er aldeles utvivlsomt, at Frankrig ikke vilde 
finde sig tilfredsstillet derved, men betragte det 
som stridende imod de Principer, det har opstillet. 
Derved vilde altsaa den russiste Indflydelse end- 
mere svækkes. Forudsat, at Preussens og Dster- 
rigs Samtykke var givet, og at man ikke brod 
sig om det øvrige Tydstland eller andre Indsigel
ser, vil jeg ikke sporge, hvorledes en. Unionsakt 
ogsaa fra Danmarks Side (med Repræsentatio
nens Medvirkning) stal blive tilveiebragt, men vel, 
hvorledes Udførelsen og Besiddelsestagelscn tænkes 
at flnlle stee. Trods Alt, hvad En eller Anden 
endnu kan domme om „loyale" Holstenere, er det 
givet, at Holstenerne og de ret tydste Sydslesvi
gere (i Eckernforde og Husum f. Ex.) ikke frivillig 
og uden Tvang ville underkaste sig Christian den 
9de. Skal han da ved danste Tropper, tvertimod 
Personalunionens Indhold, staffe sig Lydighed i 
Holsteen, altsaa udsætte Danmark for en ny Krig? 
Eller flnlle preussiske Tropper blive i Holsteen, 
indtil Christian den 9de faaer en paalidelig sles- 
vig-holsteenfl Armee? Det kan vare længe, me
get længe; og det vil være et net Skuespil for 
Danste at see deres Konges Myndighed i Nabo- 
lauget opretholdt af preussiste Bajonetter.

Der er i det Foregaaende udviklet, hvorledes
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det seer ud med Personalun ionens rimelige Is tan d  
kommen. H vordan  vilde den vise sig, og hvor
ledes vilde den virke, hv is den kom istand? G o 
derne ere, frygter jeg, snart opregnede og just ikke 
store. H s . M a j. Kongen vilde faae en større 
Civilliste —  nei, to Civillister, maastee med F o r 
pligtelse til a t holde et særligt slesvig-holsteenst 
H of og sorge for, a t af det flesvig-holsteenfle B i 
d rag  (ligesom af B id ra g e t til Apanagerne) saa 
Lidt som m ulig kom t i l  det ilde sete Kjobenhavu. 
Kongehuset vilde i det Hele ligeoversor Udlandet 
og Fremmede vinde 9?ogct i G lan d s , D anm ark  
maastee S k in  af lidt ftørre M a g t, og jeg har for 
sagt, a t S k in n et paa dette O m raade  ikke altid er 
a t foragte; men baade E rind ringen  om, hvad der
er soregaaet, og S lesv ig -H o lstenernes Iv e r  for 
at underrette Verden om, a t de In te t  have tiU 
strlles med D anm ark  uden Kongen, vil formindske 
endog dette S k in . Af virkelig M agtforøgelse til 
fælles Foretagender eller til F orsvar vil D anm ark  
ikke vinde det M indste. P a a  den S id e , hvor det 
mest kunde komme i det T ilfæ lde a t forsvare sig, 
m aae vi dog vel have læ rt, a t vi ikke kunne bruge 
tydsie S o ld a te r , især n a a r de blive anførte af 
tydfle O fficerer, aldeles fremmede for D anm ark  
og den danfle H æ r; t et alvorlig t Sam m enstød 
med Tydstland vilde T illid  til slesvig-holsteenst 
H jæ lp kunne berede den danske H æ r de største 
F a re r, den forsmædeligste U ndergang. D en  for
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begge Stater fælles diplomatistc og Konsular- 
repræsentation kunde blive lidt rundeligere ud
styret og dog koste hver af de to Stater lidt min 
dre. Men denne Fordeel vilde langt mere end 
opveies forst ved selve Vanskeligheden ved at ordne 
Fcellesskabet og Udenrigsministeriets Stilling til 
og i begge Stater, dernæst ved Striden om Ad
gangen til de diplomatiske Poster. Og vilde saa 
Danmark kunne trygt lægge sine Anliggenders 
Varetagelse i Hænderne paa slesvig-holsteenske 
Diplomater? Have vi ikke gjort, gjore vi ikke 
her Erfaringer?

Lad os nn betragte den anden Side. Aller - 
forst moder os da den ganske eiendommelige S t i l
ling, hvori Kongen vil komme til det danske Folk 
ved for sig og sit Huus at modtage en Gave og 
en Art Opreisning, medens det Folk, der forst 
har kaldet ham, der er blevet ham tro i Fare, 
diod og Ulykke, der endnu holder ham paa den 
Throne, hvorfra han stal underhandle om Perso
nalunionen, slet Intet opnaaer, men seer den haarde 
Dom, der er overgaaet det, opretholdt. Idet 
Kongen af Udlandet modtager det Land, som Dan
mark aldrig vil ophore at betragte som frarevet 
det med Uret, og hvoraf en meget stor Deel læn
ges, tildeels inderlig sukker efter Gjenforening med 
Danmark, og modtager det ikke for Danmark, 
men for sig selv, bliver han som Hertug (nei! 
som Storhertug) af Slesvig-Holsteen ligeoverfor
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fit danske Folk Repræsentant og 5)ærer as ben 
det tilfoiede Krænkelse. Han bliver det saa meget 
mere, idet denne Ordning borttager Haabet om 
en anden Modifikation as Freden, der vilde give 
Danmarks Rige og de troe Slesvigere nogen 
Oprejsning i Forening itted Kongen. Han for
pligter sig ved Personalunionen ligeoversor den 
siesvig-holsteenske Stat og de Magter, der t il
vejebringe Unionen, til at modarbejde og hindre 
enhver Bestræbelse fra Danmarks eller den nord
slesvigste Befolknings Side i denne Retning, til 
at forfølge og straffe den, der deeltager deri. Og 
ikke blot med Hensyn til Opretholdelsen af den 
engang tilvejebragte Sønderlemmelse og Adstil- 
lelse vil Kongen som Regent i Slesvig-Holsteen 
blive Repræsentant for den stete Uret, men han 
vil komme til at udfore og hævde fremtidig aaben- 
bar Ilret og Krænkelse imod Danskheden. Der 
vil ganske vist blive givet Tilsagn i hans eget 
Navn om lige Beskyttelse for dansk og tydst Na
tionalitet; men dette Tilsagn vil i det Oieblik, 
det gives, være en Løgn og stedse mere blive det. 
Alle de vilkaarlige, imod den virkelige Tilstand 
hos Folket og dets Duster stridende Foranstalt
ninger med Hensyn til Kirke-, Skole- og Forret
ningssprog, der ved List og Magt ere gjennem- 
førte fra 1864 af indtil den Dag, Christian den 
9de overtager Regeringen, vil han maatte be
kræfte, boiende sig for de Vilkaar, paa hvilke Re-
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geringen alene kan overdrages ham, og for den 
tydfle Majoritet i Slesvig-Holsteen og for Alt, 
hvad der er anseet og indflydelsesrigt der. Og 
man vil ikke blive staaende ved, hvad der allerede 
er indfort. Beherskede af Traditionen fra Tiden 
for 1848, hvis Uretfærdighed Slesvig-Holstenerne 
i det Hele aldrig og enkelte lidt billigere Mcrnd 
kun ufuldstændig have erkjendt, stjærpede i deres 
Iver ved, hvad der saa ofte for Tydstland og 
Verden hoirsstet og pathetisk er udtalt af dem om 
hele Slesckgs Tydsthed, Paastande, hvis Usand
hed man maa skjule for Andre og for sig selv, og 
drevne af det Instinkt, der rigtig siger dem, at 
Nordflesvig aldrig er fnldelig losnet fra Dan
mark og fikkret for et tydsk Slesvig-Holsteen, saa- 
længe Befolkningen i sit danske Sprog har det 
nu gjenoplivcde Minde om, hvor den i Sandhed 
horer hen, — tilskyndede af alt dette ville de sles- 
vig-holsteenske Myndigheder uafladelig arbeide paa 
forst atter at trænge det danske Sprog og den 
danske Nationalitet i Slesvig ned til den tidligere 
forsmædelige Tilstand og dernæst paa at faae dem 
stildstændig udryddede. Den danske Konge vil som 
Slesvig-Holsteens Regent være aldeles afmægtig 
imod denne Strom, saameget afmægtigere, som 
han er en ligesom til Naade tagen Regent, og 
som det overalt vil blive ham foreholdt, at han 
ikke maa lade opstaac Formodning om, at hans 
Stilling som danst Konge indvirker paa ham som

3
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R egent i det uafhængige S lesv ig -H olsteen . O g 
hvorfor ikke sige det reent u d ?  H vo borger for, 
a t en Regent, hvis B a rn d o m sm ind er ere stesvig- 
holsteenste, et H u n s , hvis Udspring er tydst, hvis 
nærmeste S læ g tn inge  ere ivrige tydste S le sv ig -  
Holstenere, ikke selv fanges i aldeles falske F o re 
stillinger om den danste N ationalite ts  Udstrækning 
og Berettigelse i S le sv ig  og bringes til fuldstæn
dig a t miskjende den? Allerede uden nogensom
helst enkelt F oranstaltn ing , selv om m an ophævede 
enkelte af de V ilkaarligheder, der ere skete i 1864 
og 1865 , vil ethvert T ilsagn  om ligelig Beskyt
telse for den danste N ationalite t være en U sand
hed, fordi m an ikke vil tilstede den danste B e 
folkning at drage sin aandelige N æ ring  derfra, 
hvorfra den alene kan faae den, derfra, hvor der
er danst D annelse og A nstalter til dens Udvik
ling og B efordring , fordi m an underbinder de 
A arer, hvorigjennem Livets B lo d  stulde strømme. 
F ra  Kiel og fra  tydste S e m in a r ie r  vil den danske 
Befolkning faae Præ ster, Lærere og Em bedsm ænd, 
der kun m ishandle S p ro g e t, og hvem en danst 
B o g  udenfor dem, der absolut ere forskrevne til 
B ru g , er en Vederstyggelighed. I t t r e r  der sig 
n u  fra D anste i Kongeriget nogen M edfølelse for 
de saaledes stillede danste S lesv ig ere , gjores der 
nogetsomhelst Forsøg paa a t yde dem mindste a a n 
delig H jælp eller O p m u n trin g , vil dette natu rlig  - 
v iis med ganste anden K raft end før 1848 og
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med et Skin af formel Ret betegnes som grove 
Overgreb fra et fremmed Land, og Regenten vil 
blive bestormet med Forlangender om, at han 
som danst Konge stal hindre sine Undersaatter 
fra Sligt.

Personalunionen vil atter give vor Konge 
en berettiget tydst Omgivelse, fljondt jeg antager, 
at man ikke saa stærkt vil drage til Kjobenhavn, 
som forlange, at Unionsregenten jevnlig, maastee 
for den fuldstændige Ligeligheds Skyld det halve 
Aar, stal opholde sig i Slesvig-Holsteen; om at 
erkjende Kjobenhavn som Regeringssæde i 
Forhold til Slesvig-Holsteen kunde (og burde) 
der ikke være Tale. Kongens Sind og hele Per
son maatte ganske anderledes end for 1848 (da 
Kongeriget dog baade faktisk og formelt var Ho
vedlandet og Slesvig ikke adskilt derfra) dele sig 
imellem Dansthed og Tydsthed. T il hvilken 
Side den enkelte Regents Individualitet over
vejende vil helde, kan Ingen sige; det lille Folk 
har ligeoverfor det store (thi Slesvig-Holsteen vil 
hore til det tydste Folk og Dannelse) en v et listelig 
Stilling i en saadan Kamp om en paa Grænd- 
sen stillet Personligheds Hengivenhed; Personlig
heden selv har stor Vanflelighed ved at blive klar, 
fast og fyldig ved Hengivelse til en bestemt Dan
nelses og Folelses Stromning, ved Tillid og 
Forvisning om Sympathi. Paa den Tanke maa 
det danste Folk give Afkald, i sin Konge at have

3 *



en udpræget Repræsentant for sit eget Versen, en 
Mand, der foler sig heelt sammenbojet med just 
dette Folks ZEre ligeoverfor ethvert andet.

I  al almindelig politisi Overvejelse vil 
Kongen bære stillet imellem en dobbelt Jndfly 
delse af sine dansic og sine tydsie Raadgivere, 
der repræsentere to selvstændige Stater af meget 
forsijellig Karakteer. Denne Dobbelthed vil 
komme frem ved Sporgsmaalet om, hvor Kon
gen i bevægede Tider stal føge Støtte for sig og 
sine Lande ved Allianeer; den vil komme frem 
ved Bestræbelserne for begge Staters materielle 
Interesser i Forhold til Udlandet, ved Forhand
linger om Told- og Handelsbestemmelser, hvor 
det ikke kan nndgaaes, at de to under een Regent 
staaendc, af de samme Diplomater repræsenterede 
Stater af Udlandet indtil en vis Grad be
tragtes som Eenhed og i visse Ting maae dete 
Vilkaar; den vil komme frem ved ethvert Sporgs- 
maal om Forsvarsvæsenets Opgave og Retning. 
Det vil være umuligt i Hertugdømmerne at be
regne Alt paa et kraftigt Forsvar imod Syd for 
fra den Side at opretholde begge de forenede 
Staters Uafhængighed, fordi dette er imod Preus
sens og det tydste Forbunds Interesser; tvert- 
imod er der al Sandsynlighed for, at Hertug
dømmerne komme til at optage i sig Fæstninger 
og Vaabenpladser, hvorfra Danmark i høiefte 
Maade trues. Danmark stal altsaa under sin
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Forening med Hertugdomm erne if ær tænke paa, 
fim godt det kan, a t flaffe sig lidt Sikkerhed ved 
G rændsen imod dem. Skulde nogensinde en 
S am virken  af danfle og flesvig-holsteenske T ro p 
per sorsoges, vilde uendelige Etikettesporgsm aal 
og Vansteligheder med Hensyn til Kommandoen 
være det Forste, m an stodte p a a ; men det vilde 
ikke blive det S idste . D e, der gjerne tage de 
lydske S o ld a te r  i F orsvar som ikke fem utroe 
(istedetsor, font jeg gjor, a t føge nogen U ndflyld- 
n ing  for deres Utroskab i deres Tydsthcd og vor 
K om m andos Svaghed  og Vaklen), m aae dog e r
indre, a t der under Personalunionen paa den ene 
S id e  kun vil være reent tydske S o ld a te r  (med 
Undtagelse as Nordslesvigerne), kommanderede as 
tyt)ske Officerer, for hvem D anm ark  er en frem 
med S ta t ,  med hvilken de intet andet B a a n d  
have end Regentens Person. D en  T id  kunde vel 
komme, da det flesvigholsteenfle Kontingent trods 
Personalunionen dannede den tydfle Forbundshæ rs 
A vantgarde imod D anm ark.

I  alle Forhold, hvori saaledes Kongen vilde 
staae imellem en dobbelt Indflydelse, vil han nu, 
vel a t mærke, fom dansk Konge staae alene, men 
font flesvig-holsteensk Regent under et overorden
lig kraftigt Tryk fra det tydske Forbund og den 
nærmeste farlige tydske S to rm a g t, der nu  engang 
h ar saaet et faa stærkt In d p a s  i Hertugdomm erne, 
og dette Tryk vil, n aa r han  boier sig derfor eller
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selv villig kaster sig paa H ertugdøm m ernes S id e , 
med fuld S ty rke  virke imod D anm ark . D ette 
vil igjennem sin egen Konge blive nodt til at 
vige. M en  Trykket vil let kunne strække sig videre 
end til A nliggender, der virkelig berøre bande 
D anm ark  og H ertugdøm m erne. D en  danste 
Konge, der som R egent i H ertugdøm m erne staacr 
under fuldkomment samme K ontrol, befinder sig i 
samme tydst-fyrstelige S o lid a rite t som enhver a n 
den tydst Fyrste, vil overordenlig vanstelig kunne 
udelukke Bestræbelser fo r a t paavirke hans R ege
ring  i D anm ark s reent indre A nliggender. D en  
danste P resses W rin g e r , Forhand linger og U d 
talelser i R igsdagen ville blive betegnede som 
irriterende og forstyrrende, og Opmærksomheden 
vil velvillig blive heuledet paa Nødvendigheden af 
a t fjerne flige Anstød, paa overhovedet, saavidt 
m ulig t a t lempe N egeringsgrundsæ tningerne i det 
ene af de to gjennem Regenten forenede Lande 
efter dem i det andet og efter Hensynet til F o r 
bindelsens Befæstelse. D ette kan føre saare vidt 
eller dog sætte meget ondt B lo d  i D anm ark  selv. 
M en  om vi ogsaa see bort herfra, vil og m aa 
en Personalunion  nødvendig hos Regenten, i hans 
O m givelser og hos dem, der modtage Indflydelser 
derfra, fremkalde en Tilbøjelighed til i A lt, hvad 
der berører vor indre baade aandelige og m ate
rielle Udvikling, a t tage Hensyn til Foreningen, 
til  a t befordre Sam kvem m et imellem de to, samme
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Herskerscepter undergivne Nabolande, der kan 
blive os til stor Hindring og Skade, forsaavidt 
vor Beliggenhed, vor Stilling, vor Historie, vort 
Slægtstab anvise os enten en scrrlig Bcvcrgelse 
eller en anden Tilslutning imod Nord. Jeg stal 
her ikke dvæle med flere Ord ved den reent aan- 
delige, specielt den literaire og sproglige Udvik
ling. Det er vel noksom bekjendt, at jeg ikke 
onster Forbindelsen med germanisk Dannelse og 
Videnstabelighed i mindste Maade afbrudt; men 
jeg betragter ligefuldt Bevarelsen og Udprægnin- 
gcn af vor hjemlige Ejendommelighed og fremfor 
Alt en muligst let, fyldig og stærk Samvirkning 
og Udvexling med vore nordiste Stammefæller, 
med dem, der tale samme Sprog, og dem, der 
næsten tale det samme, som hoist vigtig og nød
vendig. V il en fælles dansk og flesvig-holsteenst 
Regent finde dette og Alt, hvad deraf folger med 
Hensyn til Foranstaltninger angaaende Ting og 
Personer, saa naturligt som en blot danfl? 
Haandgribeligere træder Sagen frem paa det 
materielle Omraade. Der vil ved alle Sporgs- 
maal om Kommunikationsveje (Jernbaner), Han
delsforbindelser (s. Ex. direkte med England eller 
gjennem Hertugdømmerne og Hamborg), Lettelser 
for Omsætning og Samfærsel og Tilnærmelse i 
didhørende Indretninger, om indbyrdes Association 
og Fællesstab i industrielle Foretagender og Ka
pitalvirksomhed, i Personalunionen ligge Noget,
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der stærkt drager imod S y d  og gjor os afhæn 
gige af andre Hensyn end de os nærmeste, der 
vil hindre baade vor Em ancipation fra  tydfle
(hamborgske og andre) B a a n d  og vor F o rb in 
delse i andre R etninger, navnlig D anm ark s selv- 
stcrndige materielle Udvikling og en ubetinget be 
rettiget m ateriel S kand inav ism e. D e r  vil være 
en S te m n in g , som snart blot vil stræbe efter F o r 
ening i disse T in g  imellem D anm ark  og S le s -
vig-Holsteen uden andet B ihensyn, snart vil vare 
imod andre materielle Forbindelser af F ry g t for 
politiste, Unionen modstridende Folger. T i l
denne S tem n in g  paa hoiere S te d e r vil stntte sig 
og støtte sig alle i Vedligeholdelsen af den ældre 
R etning interesserede Privatbestrabelser her og 
andetsteds.

At Personalunionen ikke vilde være gunstig 
for den U drensning i na tional Henseende, som 
vi, uden smaalige A fsparringstanker, dog kunne 
onste P rivatlive t, især i visse Kredse og S tæ n d er, 
for a t en sand N ationalfølelse overalt ubestridt, 
og just derfor uden O verspænding og Overdrivelse 
kan ledsage og bære a l Fæ rd og a l D o m  i og 
om det ostenlige Liv, er af sig selv k lart og jeg 
stal ikke sige videre derom. D en  særskilte I n d 
fødsret og særskilte H æ r vilde vistnok gjore Forholdet 
endeel anderledes end i gamle D a g e ; men n a a r  
det Høteste i Landet ikke kan og m aa være reent
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dansk, ville de, der nærme sig til det Hoieste, ofte 
ikke gjerne synes at være det for meget.

Bed Personalunionen faae vi Intet af det 
tilbage, hvori vort virkelige Tab ligger, hverken 
Nordslesvig eller et sammenhængende bredere 
Grundlag for vort Forsvar og vor Kredit, men 
vi tabe det Eneste, vi have vundet, den fulde 
Eensartethed i Staten, en Konge, der tilhorer os 
heelt, der besvarer Troskaben imod ham ene 
med Kjærlighed til os ene. Den hele Tilstand, 
der derved stabes, vil, foruden Alt, hvad der 
allerede er nævnt, fore til bittert Had imellem 
Folkene, til Skilsmisse mellem Konge og Folk, 
til brat Oplosning, og til hvilken Oplosning 
muligviis? Er det vist, at Danmark da vil 
skilles fra Slesvig-Holsteen, og at Danmark ikke 
gaaer istykker? Modstræbelsen mod Unionen kan 
være tilstede i hele Landet, men Graden af Mis- 
fornoielsen og Dommen om, hvilken Udvei der 
stal soges, forskjellig; materielle Interesser og 
andre Kilder til Splidagtighed kunne komme til; 
fremmed Magt kan holde Noget fast, medens 
Andet gaaer bort. Tydskland har faaet Slesvig 
ved at knytte det til Holsteen, medens nogle 
Daarer her talte om at holde paa Holsteen ved 
Hjælp af Slesvig; det kunde faae Danmark eller 
en Deel deraf ved at knytte det til Slesvig- 
Holsteen. Man fremmaner Skandinavismens 
Skræmmebillede, og jeg stal ærlig tilstaae, at
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Skandinavismen ogsaa for mig staaer i et andet 
Lys efter 1864 end for; men seer man da ikke, 
hvor stærkt en Personalunion vil fremkalde Skan
dinavisme som Modsætning, som Udsigt til at 
komme ud af en forkvaklet, ydmygende Tilstand? 
Midlet imod Skandinavismen, hvis den ftal 
bekæmpes, er at ftjærpe den specisike danske Na- 
tionalfolelse og om mulig skaffe den nogen Op
rejsning og T illid ved en virkelig Fordcel for 
Danmark, ikke ved et Skin af Fordeel for Konge
huset. Men lad os tænke os Wienerfreden be
sinnende aldeles uforandret. Det Danske i Sles
vig vil da, hvis denne Tilstand varer længe nok, 
gaae til Grunde; det vil det ligesaa vist under 
Personalunionen; men under denne vil det gaae 
til Grunde ved vor Konges Medvirkning og 
hurtigere ved Forbittrelsen over at være opgivet; 
uden den vil det længe kæmpe sin stille, tunge 
Kamp; der kommer dog maaskee bedre Tider.

Ligeoverfor Personalunionens Gjoglebillede 
staaer det eneste sande og rette Maal for alle Be
stræbelser for Danmark og fra Danmark, det 
Maal, der er saa naturligt, at vi ikke behove at 
ftjute, at Tanken derpaa, forenet med et stille, 
udholdende Haab, er indgravet i danske Hjerter i 
Kongeriget ligesaa dybt som i Nordslesvigernes, 
fordi vore Beseirere alligevel fuldt vel vide, at 
den er der, — det Maal, der andetstedssra er 
betegnet som begrundet i et stort, naturligt Prm-
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cip: Slcsvigs Deling efter Nationalitet og sand 
Folkevillie og Foreningen af den nordlige Deel 
med Danmark. Den danske Nationalitet strcckker 
sig reen og ublandet (undtagen i Kjobstæderne med 
tydske, tildeels kun tydstfarvede Haandvcrrkcre og 
nogle Kjobmcrnd) langt ned, endnu længere som 
langt overvejende, naar man seer paa det hele 
virkelige Folk, især paa Landet; hvor Plattydst og 
Danst blandes stærkere, som i Flensborg, ere Tro
stab og Hengivenhed mod Danmark, Agtelse for 
Tradition og historist Ret, Erindring om den 
danste Styrelses Mildhed og Billighed endnu 
stærkt levende hos en meget stor Deel af den Be
folkning, der ikke taler Danst til daglig Brug.*) 
Hvor stor den Befolkning i Flensborg er, der 
endnu i  dette Vieblik, trods alt Tryk, alle Raad, 
alle Truster, sender sine Born i den danste Skole, 
har jeg nylig feet de stærkeste Beviser for. Hv o r  
langt nit Danmark tor udstrække Onste og Haab, 
naar det engang kan komme til en Revision af 
Wienerfreden, og hvor  Klogstab byder at sætte 
Grændse for Bestræbelsen, det er Noget, som ikke 
her kan eller stal undersoges; men Maalet er be
tegnet. Det er dette Maal, hvorfor der under 
visse Omstændigheder kan srcmtræde en stærk,

*) Dagen for jeg uedflrev disse Linier, erfarede 
jeg, at der tit det slesvigske Hjoelpcfond er indkommet et 
ikke ubetydeligt Bidrag fra Sognene Treia (Treia og 
Sylvested Byer) og Munkbrarup. Det er sandelig ikke 
Embedsmandene dernede, der nu ere dansksindede.



kraftig og alvorlig, Danmark og den slesvigske 
Befolkning selv gjaldende Sympathi; det er ad 
denne Vei, at der kan vindes cn naturlig og fast 
Tilstand, cn virkelig og betydelig Opreisning og 
Styrkelse for Danmark, Styrkelse i Tal, S tyr
kelse i Mod og Haab, Styrkelse i lokale For
svarsbetingelser, at der kan vindes Befrielse og 
Trost for Nordslesvigerne selv. Efter det rette 
og beteilige Dieblik her til at tale og handle, er
det, at den danske Regering maa speide, forsigtig 
og varsomt, men ikke feigt, ængsteligt og med 
Spogelsefrygt, med Bortkastclse af alle Fordomme, 
personlige Hensyn og vildledende Traditioner, frem
for Alt nden Fam len, Usikkerhed og Halvhed. 
Om der i denne Retning hidtil har kunnet gjores 
Noget, om der er forsomt Noget, derom tor jeg 
slet ingen Mening yttre; men Forsommelsen kan, 
hvad man vel maa mærke, ligge ikke blot i Undladelse 
af direkte Skridt mod det specielle Maal, men 
ogsaa i Manglen paa at benytte alle tilladelige 
Midler til at skaffe os og vor Konge i Forening 
Belvillie og Sympathi der, hvor den er vigtigst, 
og hvor den, naar Tidens Fylde kommer, kan 
gavne os mest. Hvor vil man vort Folk vel? 
Hvor opretholdes (selv om med nogen Egennytte)' 
Principer, der ere os gunstige? Hvor foler man 
sig selv misstemt over Wienerfredens Resultater? 
Hvor kan en alvorlig Konflikt med dem, der have 
behandlet os faa ilde, tænkes let at ville indtræde?



Og omvendt: Hvor er der en kold og mat Deel- 
tagelse for vort Kongehuus, opveiet af et gammelt 
Venstab og Solidaritet i store Interesser med 
vore Overvindere? Ansvaret vil falde tungt, for 
tungt maaskee til at boeres, paa den, der ikke al
vorlig og ene med Hensyn til Folkets Tarv veier 
disse Sporgsmaal, der ikke uforbeholdent, med 
fuld Hengivelse og Kraft handler og lader handle 
ifølge deres naturlige og vigtige Besvarelse, vel 
vidende, at det er bedre for Danmark og den 
danske Konge at vinde 100 troe danske Borgere 
end at vinde for Kongen alene et Skin af Herre
domme over hundrede Tusinder mod Danmark 
ligegyldige eller fjendske Slesvig-Holstenere. Ver
den maa vide, at herom er der kun een Tanke 
hos Konge og Folk. Kun Eet stal endnu t i l
føjes: General Manteuffels Rodomontader og 
Truster i Nordflesvig og med Hensyn til Nord- 
stesvig vise bedst, at Preussen veed, hvor der er 
nogen Standsning og Tilbagetrængen af dets Pla
ner at frygte.

Alen Alt, hvad Du har sagt, horer jeg ind
vende — Indvendingen er mig virkelig gjort — 
beroer jo paa, at Du overseer, hvad der nødven
dig vil og maa stee. Kongen vil naturligviis, 
naar han faaer S l esv i g  og Holsteen t i l 
bage i Personalunion, udstille Nordslesvig og 
sætte det i Forbindelse med Kongeriget. Hvor 
man dog kan være troskyldig! Men vi nmae dog
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vel ogsaa betragte denne Vending af Tanken. Der 
gives her ingen anden Adskillelse og Forbindelse, 
som kan tccnkes eller betyde Noget, end en Ud
sondring fra den flesvig-holstcenske Lovgivnings
magt og Stat og Jndllrggelse under Kongerigets, 
en Indlemmelse i dette; Alt, hvad der ligger her
imellem, er umuligt og uholdbart, s. Ex. et lidet 
selvstændigt Hertugdomme Nordslesvig, henstillet 
som Stridscrble og underlagt et slesvig-holsteensk 
eller det tydske Forbunds Tilsyn. Naar der nu 
— thi dette er et meget vcrsenligt Punkt — 
under den Omstændighedernes og Forholdenes 
Forelse, der gav Kongen af Danmark Udsigt til 
saa gode Vilkaar (næsten havde jeg sagt, t il at 
faae baade i Pose og Sæk), ikke sloges af paa 
Nordslesvig for Personalunionen^ Skyld, naar 
man ikke for at vinde dennes Glands for Konge
huset opoffrede Noget af det Reelle, der kunde 
opnaaes for Folk og Rige, saa at dette dog blev 
forurettet, da nmatte naturligviis en saadan Ord
ning gribes og modtages, en Ordning, hvorpaa 
jeg selv andetsteds har sagt, at det var onskeligt, 
at man tidligere i det Hele havde styret hen, 
dengang naturligviis med Fordring paa og Ud
sigt til et for Danmark gunstigere og med den 
historiske Ret mere stemmende Resultat. Saa- 
ledes som Sagerne siden have udviklet sig, med 
de Betingelser, hvormed Kongens Besiddelse af 
Holsteen og Sydslesvig maatte ventes betynget,
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ligne et Vasalforhold, er det et Spørgsmaal, om 
det dog ikke tilsidst var bedst for Danmark at 
faae det Mulige af Slesvig alene uden Paa- 
hccng af Personalunionen, at beholde sin Konge 
for sig alene. Men naar Danmark fik S it, 
naar det derved uomtvistelig frcmtraadtc som
Kongens Hovedland, nmatte og burde der ogsaa 
tages Hensyn til Kongens og hans Huses Ret; og 
der lader sig jo mcd Grund for Personalunionen 
anføre, at Overstjcerelsen af Slesvig derved bliver 
mindre brat og haard, og at det ikke er ønskeligt 
at have en fremmed Magt fastsiddende indenfor 
Halvøens Gra'ndser (naar den blot ikke alligevel 
blev siddende i Rendsborg og Kiel), og at det kan 
vcrre godt at have idetmindste et neutralt For
land Syd for den danste Grcrndse. Men hvor
kan noget Mennefle troe paa Muligheden af
denne Kombination? Naar Kongen har fa act 
Hertugdømm erne tilbage, skal han dele 
Slesvig. Mcd hvilken Berettigelse og Bemyn
digelse? Troer man da virkelig, at de vilde blive 
ham udleverede til saaledes paa egen Haand at 
ordne Sagerne og paany afgjøre Striden imellem 
Danmark og Slesvig-Holsteen? At enten Sles- 
vig-Holstenerne eller de Magter, af hvem han havde 
faact Hertugdømmerne til Besiddelse i Personal
union med Danmark, vilde finde sig i denne For
mindskelse af den ene Stat til Fordcel for den
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anden? D et er altfo r tankelost. Altsaa m aatte 
D elingen f o r u d  forhandles og tilligemed P e r 
sonalunionen indrom m es og tilvejebringes af de 
M a g te r , der skulle indrsm m e og tilvejebringe 
Personalunionen selv. D et er nu  ovenfor paaviist, 
hvor yderst liden Sandsynlighed  der er for cn 
blot og bar Personalunion mcd hele S le s v ig - 
Holsteen; men antage, a t Christian den Niende 
skulde blive af H ertugdom m ernes tydske Befolk 
ning, af Tydskland og as P reussen og O sterrig  
(særlig da af P reussen) anerkjendt som Hersker 
over Holsteen og S ydslesv ig , e f t e r a t  N o r d 
s l e s v i g  v a r  g i v e t  t i l b a g e  t i l  D a n m a r k , —  
det troede jeg ikke, a t Nogen kunde. O g  hvo 
skulde bevirke dette? R u slan d , paa hvem m an 
stoler, har stadig viist, at dets S y m p a th ie r i det 
Hele havde et stærkt gottorpsk P ræ g , vare det 
danske Kongehuses (tildeels paa T rak ta ter med 
R u slan d  hvilende) Arveret og den fyrstelige Legi
tim itetsret gunstige, men ikke i nogen M aad e  
varme for det egenlige D anm ark  eller dets K rav 
paa S le sv ig , snarere imod det. F o r  at gjore 
Christian den Niende til Hersker over m odstræ
bende Tydskere ved S id e n  af en Anvendelse af 
N ationalitetsprincipet paa S le sv ig , vilde F rankrig  
saa lidet tage P a r t i ,  a t det tvertim od er vist, at 
det aldeles ikke vilde have D eel i et saadant D o b 
beltarrangem ent, men holde sig udenfor det eller 
ligefrem hindre det. R egner m an paa D ro n n in g
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V icto ria , P r in d s  C hristian af A ugustenborgs ivrig 
tydfksindede S v ig e rm o d er?  E ller paa Lord R u s 
sell, der i dette hele for D a n m ark  sørgelige A n 
liggende vel h a r  givet ligesaa m ange P rø v er paa 
sin konfuse O p fa tn in g  som paa sin S vaghed  og 
V aklen , men aldrig  under F orhandlingerne i 
London tænkte paa a t kombinere D eling  (som han 
anbefalede uden rig tig  K raft, medens vi tilsidst 
afviste en rigtignok lidet gunstig D eling) med 
P erso n a lu n io n ?  R et, T a le n  om D eling  i F o r 
bindelse med eller bagefter en P ersonalun ion  er 
hos dem, der kjende det M indste til Forholdene 
og forstaae dem, et M iddel, der med mere eller- 
m indre Bevidsthed anvendes til a t berolige deres 
egen S am vittighed  eller A ndres M odstræ ben; kun 
hos den meget U erfarne eller B etag n e  kan den 
være en troskyldig Vildfarelse, der, hvis den fik 
Indflydelse, vilde ende med en stor Skuffelse.

M en  er der virkelig G ru n d  til a t spilde saa 
m ange, saa alvorlige O rd  p aa  hele denne P e rso 
nalunionstanke? V el kan den, om den er nok 
saa um ulig a t realisere, gjøre stor S kade ved at 
hindre andre Bestræbelser og ved a t fremkalde en 
betænkelig M iskjendelse af dem, der ikke bor m is -  
kjendes, og Forstem ning, hvor Hengivenhed er 
ønskelig og p lig tm æ ssig ; men n a a r  den nu  flet 
ikke findes eller spiller nogen R olle uden i løse 
A visrygter, kan m an dog lade den døe hen som
saa m ange andre In d fa ld , der sendes ud i V c r-

4
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den. J a ,  det kunde og burde m an , hvis det forholdt 
sig saaledes med dens Existents og V irkning; 
m en det gjor det sandelig ingenlunde. Enhver, 
der i Kjobenhavn har fu lg t lid t med, hvad der 
foregaaer og ta les, veed for det Forste, a t Tanken 
ikke forst nu dukker op eller forsi hortes lan g 
vejsfra igjeunem Aviserne; han veed, a t den alle
rede fo r og under U nderhandlingerne i London 
h ar været stærkt paa  B a n e  her i B y en , og at 
dens F rem træ den da fa ld t sammen med et Befog 
her af vor G esandt i P e te rsb o rg , B a ro n  O . P  l e s 
sen , B a ro n  C a rl S ch ee l-P lessens B ro d e r, lige
som dens nylige Fremdukken er truffen sammen 
med et Besog af den samme M a n d ;  han  veed 
frem deles, a t denne Tanke siden ikke h ar ophort 
a t bevæge sig herhjemme, og a t den syntes og 
endnu synes a t finde desto mere B ifa ld , jo mere 
m an nærmede eller næ rm er sig Hofkredsene, visse 
aristokratiske og m ilita ire  Kredse eller P erso n lig 
heder, eller horte, hvad der fo rp lan tes derfra. 
D e n  underlige B eto n in g , der i den, som det 
synes, stille hendode eller doende Augustforening 
lagdes p aa  det Tydskes og det Danskes om trent 
lige Berettigelse i D a n m a rk , var neppe heller 
hos Alle fremmed herfor. J e g  skal ikke forfølge 
enkelte S p o r  i den forunderlige R olle, som Personen 
M o l z e n  engang spillede, S p o r ,  der tyde hen til en 
anden Forbindelse end den, han havde med en 
d a n s k  M in ister. M e n  derim od er det um ulig t
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at forbigaae den i „D agb ladet"  for 17de J u n i  
d. A. givne B eretn ing  om G enerallieutenant H e 
tz e r m a n n - L i n d  en c r o  n es  og Kammerherre 
H e l t z e n s ,  den i forste Generalkommandodistrikt 
kommanderende G enerals og den afgaaede J u s t i t s 
m inisters, i Forening foretagne Besog hos H a n s  
K r ü g e r  fra  B evtoft under hans O phold her i 
S tad en . B eretn ingen  er vistnok berigtiget i „ D a g 
bladet" for 1ste J u l i ,  men meget ufuldstændig. 
Allerede de to H errers, ved Berigtigelsen ligefrem 
bekræftede, fælles Besog hos den nordflesvigste 
B ondestands gjæve Repræsentant er i hoieste 
M aad e  karakteristisk. D en  fornemste i aktiv T je 
neste staaende M ilita irperson  i Landet næst K rig s 
m inisteren, nylig H s. M ajestæ ts G eneraladjudant, 
vælger den kort i Forveien efter lang og haard 
K am p med det øvrige (dengang og indtil N ovem 
ber) endnu bestaaende M inisterium  udtraadte M i 
nister til Ledsager ved et i ethvert Tilfælde poli
tisk B esog! At H a n s  K rüger forresten virkelig 
under sit daværende O phold her blev sonderet med 
Hensyn til S tem ningen  for en Personalunion og 
fandt Tanken herpaa meget levende hos hoitstaaendc 
Folk, veed jeg med fuld V ished ; men om de to 
nævnte H errer talte med ham derom, veed jeg ikke 
paa samme M aade. S aa læ n g e  S l ig t  skeer, jeg 
tilfoier: saalænge B a ro n  O . P l e s s e n  er danfl 
G esandt i Petersborg , og saalænge B a ro n  C. 
S c h c e l - P l e s s e n ,  uden noget S k r id t  til at for-
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nægte tidligere Handlinger, kan finde Adgang til 
Kongens S lot og Bord, kan den Mening ikke 
ndryddes, at Personalnnionen befljæftiger Tanken 
meget paa vigtige og indflydelsesrige Steder. Og 
dette er beklageligt; det virker ikke godt paa Stem
ningen for Kongen, paa hvem man nden Hjem
mel overforer den Tanke, man mener at kunne 
forfølge langt opad. Den Tro, at Kongen stærkt 
holder paa Tanken om en Personalunion, vækker 
Forestillingen om, at han ikke kan undvære tydske 
Undersaatter, at han ikke nok lægger Vægt paa 
Danmarks Ret og Danmarks Tarv med Hensyn 
til Nordflesvig og paa Nordslesvigernes Ret, 
Tarv og Onfle, at Ungdomserindringer og tidli
gere Forestillinger, som Nogle af hans Slægt saa 
stærkt hænge ved, have mere Magt hos ham, end 
det er godt for en dansk Konge. Dette maa ikke 
paa nogen Monde troes. Kongen vidste, da han 
i Danmark kaldtes til Thronfolgen, under hvilken 
Forudsætning med Hensyn til Danmarks Ret til 
Slesvig han kaldtes, og der er under den lange 
Række af Stridigheder og Forhandlinger siden ben 
Tid og tilsidst under Krigen, selv om der er be- 
gaaet Misgreb, selv om ikke alle de i Danmark 
ledende Mænd have været saa kloge, saa maade- 
holdne, saa aabne, bestemte og klare i deres Frem
færd og Fremstilling ligeoversor Thronfolgeren 
eller Kongen, som man troer, de burde have væ
ret, Intet forefaldet, der kunde forandre hans



25

Stilling til Folket og dets Ret. Vor Konge horte 
ved Fodsel og tidligste Opdragelse til den tydfte 
Deel af det danste Monarkies Befolkning. Da 
han valgtes til Thronfolger, stete det under den 
Forudscrtning, at han ogsaa stulde herste over et 
forholdsviis ikke ringe Antal af Tydstere. Det 
har maattet gjore hans Hjerte ondt, at disse hans 
tydste Undersaatter strax vendte sig fra ham, 
fordi  de vilde bort fra Danmark, og det 
maa have voldt ham Sorg ved Fredflutningen at 
see sig stilt fra den Deel af hans Rige, til hvil
ket hans Barndomsminder vare knyttede, og t il
deels fra sin Slcrgt. Men det maa vcere utvivl
somt, som det er naturligt, at han med mandig 
Alvor har befluttet fuldt og ubetinget ene at til
hore den Deel af Monarkiet, der blev ham tro, 
og ikke at soge nogen Gjenvinding af Land uden 
en saadan, der tjener eller i ingen Maade kræn
ker det danske Folks Tarv og Interesse, dets ma
terielle og den dermed tilsidst uadstillelig forbundne 
aandelige og nationale Interesse. Han maa, sy
nes det, under al den store Sorg over Tabet dog 
ogsaa for sig personlig fole en Lettelse deri, at 
han ikke længere stal dele sit Hjerte imellem to 
tilmed uenige og stridige Befolkninger.

Det er yderst uklogt af dem, der stundom 
gjore Krav paa at være særlig kongeligsindede, at 
de, just da vi have en fremmed fodt Konge, have 
forsøgt at gjore „national" til et Ogenavn og
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stemple Nationalitetens Ret som lidet betydende. 
Kongen har sluttet sig til den danste Nationalitet 
med Adoptivsonnens Troskab og Kjærlighed; men 
han veed, at den ved Fodselen givne Kjærligbed 
til Moderen er den letteste, og at Kjccrligheden 
og Agtelsen maae findes hos den ene og den an
den Son*). Det tidligere saakaldte national-libe
rale Partier trængt tilbage, og idet enkelte Bonde
venner i dette Vieblik i blindt eller kløgtigt 
Had imod de saakaldte Doktrinaire tale som en
kelte Mcrnd af ganste anden Skole om „tre ved 
deres Politik tabte Hertugdommer", troer man 
maaskee, at man paa den Side kan finde en 
Skotte imod en Politik, der lægger al Vægt paa 
Nordslesvig, og for en, der forfølger en anden 
Vei. Man forregner sig hoilig. De samme 
Mcrnd have tidligere forlangt en langt skarpere og 
rastere national Politik med Hensyn til Slesvigs 
Indlemmelse og Holsteens Udsondring, (jvfr. I .  
A. Hansens og B. Christensens Stilling i de sidste 
Samlinger af det forrige Rigsraad), og ligesaa 
lidt som de i Almindelighed have røbet en stærk 
Tendents til, hvad man kunde kalde en dynastisk

*) Dans aucun cas la difference de nationalité 
»’est plus sensible ni plus funeste que lorsqu elle seléve 
entre le souverain et ses sujets. (21 b l er be ti) i et 
Brev, aftrykt i  Revue des deux mon des Septbr. 15, 
1865, p. 369). Hengivelse og Tilslutning bringe Fod- 
selsforskjellen i  Forglemmelse, men Spot over Nationa 
litetens Betydning kan let kalde Erindringen derom tillive.
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Politik , og sårlig  Begeistring for vort nye D y 
nasti (for eller efter H ans M ajestcrts T ro n b e s t i
gelse), ligesaa lidt ville de, om de end nu tale 
imod Professorerne, ja imod de N ationale, og 
end m indre vil den danske Bondestand i det Hele 
i den her omhandlede S a g  svigte N ationalitetens 
S a g  eller noget Dieblik, n aa r S p o rg sm aa le t ryk
ker dem ncrrmere, vakle imellem Nordslesvig og 
Personalunionen eller paa nogen M aade bifalde 
denne. I  dette Dieblik er det nu ikke deres Lej
lighed a t tale om flige S p o rg sm a a l.
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