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A  aar man vil have den rette Maalestok for 
Forholdenes Udvikling i Nordslesvig i de sidste 25 
Aar, maa man se den paa Baggrund af den til
svarende Udvikling her i Kongeriget. Den rige 
Fremgang, vi her har været Vidne til, vilde ogsaa 
være kommen vore fraskilte Landsmænd til Gode, 
om de var bleven i den naturlige Forbindelse med 
Moderlandet.

Der blev for nogen Tid siden skrevet meget 
.— og meget oplysende — om vor Fremgang i alle 
Retninger i Løbet af det sidste Fjerdedels-Aarhun- 
drede. Mest iøjnefaldende og uomtvistelig har den 
været paa det materielle Omraade; man maa for- 
bavses ved at høre de Tal, som betegner den. Ud
viklingen af vore Samfærdselsmidler — Jernbaner 
og Dampskibe —, Opdyrkelsen af forhen ubenyttede 
Arealer, Landøkonomiens overordenlige Opsving, 
Handelens og Industriens Fremgang, — overalt er 
det, som om der var begyndt en ny Tidsalder. 
Dermed er den almindelige Velstand voxet, Statens 
Hjælpekilder forøgede og Befolkningen tiltaget saa-
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ledes, at det ved den sidste Krig lidte uhyre Tab 
er fuldstændig forvundet.

Samtidig har der været en rig Udvikling i det 
offenlige Liv. Medens Deltagelsen ved de fleste 
Valg, baade af Kommunens og de politiske Tillids- 
m ænd, før 1864 var meget ringe, er den nu som 
bekjendt særdeles levende; Valgene forberedes og 
drøftes, Vælgerne organiserer sig i Foreninger og 
man overlader det ikke mere til Tilfældet eller til 
enkelte Mænd at afgjøre hvem der skal repræsentere 
Befolkningen. Hertil svarer talrige Møder til Drøf
telse af alle offenlige Anliggender, store og vidt- 
forgrenede Foreninger til Fremme af de forskjelligste 
Interesser, og endelig en Presse, som i Udbredelse 
og Arbejde langt overgaar tidligere Tiders.

Ogsaa det aandelige Liv har vundet betydeligt 
i Omfang og Styrke. Den almindelige Oplysning er 
voxet baade ved en forbedret Almueskole og ved 
den Række af Folkehøjskoler, som i de siden 1864 
forløbne Aar er fremstaaede i alle Landets Egne. 
Det kan ej heller være andet end at den overhaand- 
tagende Avislæsning har bragt mange Kundskaber 
til Menigmand, ligesom Foredragsmøder af enhver 
Art samler Tusender nu, hvor forhen ingen tænkte 
paa blot at gjøre et Forsøg paa at trænge frem. 
Og medens Oplysningen saaledes er bragt ud i 
Befolkningens brede Lag, har den nationale Kunst 
og Videnskab gjort betydningsfulde Frem skridt; en 
ny Malerskole er fremstaaet, Digtningen er slaaet 
ind paa nye Baner og Fædrelandets Historie er 
bleven dyrket i et hidtil ukjendt Omfang.



Ingen kan være blind for, at denne rige Ud
vikling har havt og har sine stærke Skyggesider. 
Baade det materielle Opsving, de politiske Brydninger 
og de mangehaande Spørgsmaal, sociale, moralske 
og religiøse, som trænger sig frem til Besvarelse, 
egner sig vel til at vække Betænkeligheder, ja  har 
hos mange fremkaldt en levende Bekymring for 
Fremtiden. Men anderledes kan det ikke være i 
en stærkt gærende Overgangstid. Hele den civili
serede Verden lider under disse Brøst; men et 
lille Samfund kan kun bevare sig selv ved ufor
trødent at tage de almindelige Opgaver op og søge 
at løse dem i Overensstemmelse med sin egen Na
tur og efter sin særegne Begavelse. I det hele og 
store vil det ikke kunne nægtes, at de sidste 25 
Aar hos os betegner en paafaldende og glædelig 
Fremgang i næsten alle Retninger.

Paa denne Baggrund maa da Forholdene i 
Nordslesvig ses; i denne Udvikling kunde og burde 
vore fraskilte Landsmænd have havt deres naturlige 
Plads: vi kan være forvissede om, at den i ingen 
Henseende vilde have været den ringeste. Men 
hvor ganske anderledes er det kom m et! Løsrevet 
fra sin historiske Rod har denne haardt trængte 
Befolkning været udleveret til Tilbagegang paa næ
sten alle Punkter; i sin materielle Udvikling har 
den ikke kunnet vinde med, den aandelige er holdt 
nede og det offenlige Liv er i mange Henseender 
som et Vrængebilled af andre Landes. At det er 
saa, ser ikke blot vi, som sørger over vore Lands- 
mænds tunge Skæbne; det véd ogsaa Landets
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Herrer. Det er derfor de haster med at berøve 
det sin Nationalitet, for ligesom at bringe det over 
det døde Punkt og faa det draget ind i Kejserrigets 
almindelige Udvikling.

Lad os et Øjeblik i det enkelte se paa de 
Vilkaar, under hvilke Sønderjyderne lever. Der er 
ingen Grund til at overdrive eller énsidig at frem
hæve Skyggesiderne i deres T ilværelse; det skal 
endog villig indrømmes, at Indførelsen af det prøj
siske Regimente i adskillige Forhold har betegnet 
en Fremgang. Saaledes er deres Skattevæsen blevet 
reguleret, den dømmende Magt er skilt fra Politi
myndigheden, og der er indført et Selvstyre, som 
paa mange Omraader, ogsaa det kirkelige, kan have 
eu ikke ringe Betydning. Men der er ligesom ingen 
Trivsel i det hele. Der er ingen materiel Frem 
gang; Skattebyrden er voxet i en langt højere 
Grad end her i Landet, medens Næringsvejene kun 
har havt ringe Fremgang. De smaa nordslesvigske 
Kjøbstæder gaar det tilbage fo r; Skibsbyggeri og 
Søfart er næsten ophørt, Ejendomspriserne er faldne. 
Landbruget har ikke kunnet holde Skridt med 
Kongerigets, og de mange Forsøg, som i Aarenes 
Løb er gjorte for at vedligeholde en fælles Udvik
ling, har mødt Modstand hos de offenlige Myndig
heder; man har modvirket offenlige Møder og Fore
drag selv om Landboforhold, Indrettelsen af Fælles- 
mejerier o. 1., for saa vidt Mænd fra Kongeriget 
havde Del i dem. Hvad det offenlige Liv angaar, 
da er det i høj Grad udviklet i de prøjsiske Lande, 
vel at mærke paa Papiret. Der er Rigsdag og



Landdag og Provinsforsamling og Kredsdag (Amts- 
raad), Kommuneraad, Kirkeraad (Synode) osv., og 
efter Lovens Bogstav skulde man tro , at de alle 
havde stor Betydning. Men meget heraf er Skin; 
overalt møder disse Forsamlinger Statens faste 
Organisme, Statshensyn og overordnede Myndig
heder, saaledes at enhver Bestræbelse udenfor det 
nærmest liggende og mest lokale hurtig taber al 
Betydning. Folkets betydningsfuldeste Anliggender 
maa ikke drages ind under Drøftelsen og selv for
holdsvis uskyldige Beslutninger kuldkastes uden Be
tænkning, saa snart de kommer i Strid med Re
geringens Ønsker og Planer. Det samme er iøvrigt 
Tilfældet med de personlige Rettigheder og Friheder. 
Hver tysk Statsborger har f. Ex. en udstrakt Næ
ringsfrihed, deriblandt ogsaa den at søge sit Er
hverv ved Undervisning; men ikke desmindre næg
tes der dansksindede Mænd og Kvinder Adgangen 
til at oprette Skoler, fordi de, som der siges, 
mangler de nødvendige »sædelige« (moralske) For
udsætninger til at oplære vordende tyske Stats
borgere.

Selv om det imidlertid ikke var Tilfældet, at de 
forskellige Repræsentationers Indflydelse er saa 
ringe, vilde del være uden virkelig Betydning for 
den danske Befolkning, efter at det ved en vilkaar- 
lig Lovgivning og en lige saa vilkaarlig Anvendelse 
a f Lovene er lykkedes at umuliggjøre Valg, som 
giver et paalideligt Udtryk for dens Sindelag og 
Ønsker. Ved særlige Valgbestemmelser, indrettede 
efter hver Egns øjeblikkelige Forhold med Hensyn



til Jordernes Fordeling mellem større og mindre 
Ejere o. s. v., er det omsider lykkedes at faa et 
tysk Flertal i alle Amtsraadene. Ved aldeles vil- 
kaarlige Sammenlægninger og Omlægninger af Valg
kredsene er det lykkedes at berøve Nordslesvig 
den ene af de to Rigsdagsmænd, som det efter 
Folketallet maatte kunne gjøre Fordring paa, og 
ved at besværliggjøre Adgangen til Valgstedet i de 
danske Egne og lette den i de tyske, er der i alle 
Tilfælde gjort Forsøg paa og vel ogsaa opnaaet at 
trykke Antallet af de danske Stemmer ned til For
del for de tyske. Dertil kommer den store Uret, 
at saa overordenlig mange af de bosiddende Mænd 
holdes i Stillingen som »danske Undersaatter«, 
d. v. s. uden politiske eller borgerlige Rettigheder, 
medens deres Tjenestefolk, naar kun de er fødte 
indenfor det tyske Riges Grænser og har opholdt 
sig i Valgkredsen i det sidste halve Aar, gaar til 
Valgurnen for at aflægge Vidnesbyrd om Kredsens 
Tyskhed. Saaledes er hele det offenlige Liv, i 
hvilket i vor Tid en saa stor Del af Folkets Inte
resser samler sig, i Sønderjylland sunket ned til en 
aldeles underordnet Plads eller endog blevet Skalke
skjul for en Forvanskning af, hvad der er den 
virkelige hjemmefødte Refolknings Vilje og Stemning.

Og som Staten optræder fjendsk, hvor det 
drejer sig om at lære Refolkningens Ønsker at 
kjende, saaledes optræder den ikke mindre fjendsk, 
hvor den virker med sin dømmende og administre
rende Myndighed. Hele Statsstyrelsen foregaar paa 
tysk; Domstolene er sammensatte af Mænd, som
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ikke forstaar det danske Sprog, for hvem Parternes 
Vidnesbyrd, den anklagedes Forklaringer, og alt 
hvad der ellers fremsættes til Retssagens Oplysning, 
maa oversættes, saa godt sligt lader sig gjøre. Paa 
samme Maade er alle Øvrighedens Paabud affattede 
i det fremmede Sprog, og hver den som vil eller 
skal træde i skriftligt Forhold til den, maa gaa ind 
paa at bruge det samme. Heraf følger, at mang
foldige Tillidshverv imod al Ret og Rimelighed 
kommer over paa tyske Hænder, ligesom Forhand
lingerne i Kredsdagene osv. for de danskes Ved
kommende maa indskrænke sig til enkelte Udtalel
ser og unyttige Indsigelser.

Værst stiller Forholdet sig dog, hvor Talen 
bliver om Skolen. Der vilde vel ikke kunne gjøres 
begrundede Indvendinger imod at Staten ved en 
begrænset Undervisning i tysk gjorde det muligt for 
den opvoxende Ungdom at finde sig tilrette i sine 
offenlige Forhold, skjønt vor Regering forhen ingen
sinde stillede det Forlangende til sine tysktalende 
Undersaatter i Sydslesvig, at de skulde forstaa 
dansk. Men som bekjendt er Landets Herrer ikke 
bievne staaende herved; de har gradvis forøget 
den tyske og indskrænket den danske Undervisning, 
indtil endelig fra dette Foraar af alt er blevet 
tysk paa nogle faa Religionstimer nær. —

Hvorledes er det nu muligt, at alt dette, efter- 
haanden som den fremmede Regering har indrettet 
sig, er blevet saa ulykkeligt og tungt for vore 
Landsmænd! Landets Herrer er jo dog ingen bar
barisk Nation, tvært imod, det er et af Evropas
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videst fremskredne Kulturfolk. Ej heller mangler 
de et aabent Øje for den nordslesvigske Befolk
nings mange gode Egenskaber; de sætter Pris paa 
den og lader den vederfares fuld Retfærdighed i 
deres Bedømmelse af den. Men Tingen er den, at 
Staten i dette Tilfælde er kommen paa tværs af 
sin Opgave. Aldrig har Staten og Kommunen i 
samme Forhold som nu paataget sig stadig nye og 
omfattende Opgaver, aldrig har den saaledes trængt 
sig ind i det private Liv for overalt at samle, ordne 
og give de menneskelige Anstrængelser det for
nødne Eftertryk. Derved voxer de offenlige Byrder 
daglig, medens der samtidig gives et altid større Ve
derlag til Borgernes Fornødenheder. Men det lig
ger da tillige i Sagens Natur, at denne Stat og 
Kommune skal virke i Borgernes Interesser, at den 
er et Udtryk for selve Samfundets Aand og Vilje. 
Det kommer herved ikke an paa, at forskjellige po
litiske Partier som oftest bekæmper hinanden eller 
skiftevis sidder inde med den egenlige Statsmyndighed; 
i det hele og store vil dog enhver fremme de samme 
Interesser og der vil mellem alle være Enighed 
om de mest magtpaaliggende nationale Spørgsmaal.

Ikke saaledes, hvor en Del af et Folk ved 
Erobring er kommen under et fremmed Herre
dømme. Der er Staten paa tværs af Borgerne; den 
fremmer ikke deres Interesser, men modarbejder 
dem, den bruger sine store og mangeartede Midler 
til at bekæmpe det, som er Folket dyrebart og 
helligt. Derfor er en Erobring i vore Dage noget 
langt forfærdeligere end i tidligere Tider. Dengang
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nøjedes Erobreren med sin Skat og med den ydre 
Lydighed under hans Love; nu kræver han selve 
Personligheden fuldt ud, og han kræver den nu, 
da enhver nogenlunde udviklet Personlighed er 
bleven sig bevidst i en bestemt medfødt Nationa
litet. Det er den forfærdelige Vrangside ved den 
moderne Stat i sin storslaaede Bestræbelse for at 
tilføre Nationerne alle Livets og Kulturens Goder, 
a t den bliver en Svøbe for alle dem, som er 
komne i en uhistorisk og unaturlig Forbindelse 
med stærkere Naboer.

Men idet Staten saaledes optræder underkuende, 
modarbejdende sine Borgeres Interesser, sker da 
det uundgaaelige, at Borgerne sætter sig til Mod
værge, at de optager Kampen, som bydes dem.

Modstanden i Sønderjylland har i de 25 for
løbne Aar havt en skiftende Karakter, men vi 
skylder vore Landsmænd det Vidnesbyrd, at den 
altid har været ført med Kraft og Dygtighed. Strax 
efterat Ulykken var indtruffet, 1864, da ingen endnu 
kunde maale hele dens Omfang og kun faa troede 
paa dens Varighed, var den første Indskydelse en 
absolut Modstand imod ethvert personligt Forhold 
til de nye Magthavere. Det unge Mandskab van
drede ud, P ræ ster og andre Embedsmænd opgav 
frivilligt deres Stillinger, der var ikke Tanke om 
at bevare de Baand, som senere kunde have været 
til den største Nytte. Man har i de senere Aar 
ofte bebrejdet hin Tid sin Kortsynethed, men vist
nok med Urette. Der er Tid til at gjøre Indsigelse, 
give sin Harme Luft, og der er en anden Tid, da
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der maa arbejdes og forhandles med Selvfornæg
telse. Ligesom det var nødvendigt paa Valpladsen 
at aflægge Vidnesbyrd om, at hele det danske Folk 
betragtede Nordslesvigs Sag som sin egen, saaledes 
var det nødvendigt for denne Befolkning at bringe 
endog et stort Offer for at vidne om sin Danskhed 
og sin Vilje til at holde fast ved Moderlandet. 
Disse Led i en national Kamp lader sig ikke springe 
over, hvis den senere skal føres med den fornødne 
Alvor og Kraft; det første levende Udtryk for Har
men, Indsigelsen imod den øvede Uret gjælder og- 
saa for alle senere Tider og giver den mere stil
færdige Brydning sin Baggrund og sin Berettigelse.

Der var imidlertid dem som troede, at al Mod
stand var brudt, dengang Udvandringen tog af og 
de højrøstede Demonstrationer blev sjældnere. Der 
var ogsaa en kjendelig Nedgang i Stemningen efter 
Tysklands store Sejre i Frankrig; mange af de 
ældre Førere trak sig tilbage, uden at de yngre 
havde Sind til at træde frem med den nødvendige 
Myndighed. Men det varede ikke længe, før Kam
pen igjen blussede op og snart antog et Omfang, 
som man ikke tidligere havde kjendt. Den Tanke 
begyndte at vinde Udbredelse, a t man skulde holde 
de unge tilbage og lade dem aftjene deres Værne
pligt, ligesom det gjaldt om paa alle Omraader at 
møde Magthavernes Overgreb og benytte alle Lo
vens Midler til at afbøde dem.

Da derfor i Slutningen af 1878 de to tyske 
Stormagter enedes om at ophæve Aftalen fra 1866 
om Nordslesvigs Tilbagegivelse, var det saa langt
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fra at nedslaa Sønderjydernes Mod, at der tvært 
imod fra den Tid af kan spores en stadig Frem 
gang i deres Bestræbelser. Kort Tid efter oprette
des der en Forening for det danske Sprogs Beva
relse, med den Opgave bl. a. at oprette Bogsamlinger; 
dette udførtes i Løbet af faa Aar og der er nu 
over 100 saadanne rundt omkring i Sognene. Der
næst log den danske Presse et overordenligt Op
sving; ikke blot er Bladenes Antal i Haderslev, 
Aabenraa og Sønderborg, hvor Folkesproget er 
dansk, fordoblet; men den lille danske Avis, som 
nogle Aar efter Krigen for første Gang var begyndt 
at udkomme i Flensborg, har voxet sig stor og 
stærk, saa den for Tiden er det mest udbredte 
Blad i hele Hertugdømmet. Store Strækninger af 
Landet, især de fattige Hedeegne, som ingensinde 
forhen havde givet sig af med Avislæsning, og efter 
Skolens Fortyskning overhoved ikke kjendte noget 
til dansk Læsning, er herved igjen komne ind 
under dansk Paavirkning, eller rettere sagt satte i 
Stand til i Modersmaalet at faa Del i deres Hjem
lands og den øvrige Verdens Tildragelser og Tan
ker. Der er her gjort et stort og vigtigt Arbejde, 
som sikkert vil vise sig at have vidtrækkende Følger.

Endelig er der ifjor bleven dannet en stor 
dansk Vælgerforening, bestemt til ikke blot at for
berede de politiske Valg, men i det hele med sin 
Organisation at danne en Ramme for alle fælles 
Foretagender i national og politisk Henseende. 
Man m aa vel snarere undres over, at man tidligere 
har kunnet undvære en saadan Organisation end
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at man nu har faaet d en ; men naar man betænker 
alle de Hindringer, som en hensynsløs Administra
tion under de givne Forhold kan lægge i Vejen for 
ethvert offenligt Skridt, maa man indrømme, at 
Oprettelsen af en saadan Forening og den store 
Udbredelse, den meget hurtig har faaet, er et umis- 
kjendeligt Tegn paa Fremgangen i den nationale 
Kamp. — Ingen kan skænke denne sin Opmærk
somhed, ingen kan følge den i sine enkelte Træk, 
saaledes som den nu føres paa alle Omraader, 
uden at faa en levende Følelse af, at dette er en 
standende Strid, i hvilken der ikke vil blive vist 
eller begæret Skaansel, før den er kæmpet til Ende.

Intet Under, at mange baade paa hin og især 
paa denne Side af Grænsen med Bekymring spør
ger om, hvilke Udsigter den danske Sag da har til 
at gaa sejrrigt ud af denne Strid ? Og dette Spørgs- 
maal løber da ofte ud i en stille Tvivl: hvad kan 
det nytte? Er det ikke haabløst at sætte sig op 
imod en saa overhængende Tilskikkelse, et saa 
uundgaaeligt Nederlag!

Hertil maa der svares: Ingen kan have nogen 
begrundet Mening om, hvorledes Evropas politiske 
Fremtid vil forme sig. Der er altid mange, om 
hvilke det med rette kan siges, at de intet kan 
lære og intet glemme; de beholder stadig den samme 
Opfattelse af de samme Spørgsmaal og Forhold, 
hvormeget end Kjendsgjerningerne gaar dem imod. 
Men der er dog mange flere, som glemmer alt for 
let og som er alt for villige til at tage mod enhver 
ny Lærdom. Det var vistnok en stor Fejl, at vi i
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Tiden efter 1848 helt hengav os til Forestillingen 
om, at det tyske Folk var et ynkeligt, adsplittet, 
meget talende, men lidet handlende Folk, saaledes 
som det havde vist sig i Revolutionsaaret; vi burde 
dengang have mindedes, hvad Tyskland var i den 
store Frihedskrig mod Napoleon. Men ikke mindre 
er det nu en Fejl helt at gaa op i Beundring for 
den tyske Enhed og Storhed og ansé den for et 
uforligneligt og uforgængeligt Storværk. Bagved 
Enheden og Storheden ligger lange Tiders Adsplit- 
telse og Svaghed, ligesom der forud for det nuvæ
rende brutale Militærregimente ligger lange Tiders 
frugtbar Kulturudvikling og fredeligt Samliv mellem 
vort Folk og det nærbeslægtede tyske, og det er aldrig 
set i Verdenshistorien, at et Folk gjør en brat og varig 
Overgang fra det ene til det andet. Selv om det tyske 
Bige under andre og yngre Mænd vil vedblive at 
holde sammen i det ydre, kan vi være forvissede 
om, at det store Folk, som nu holdes fast sammen
sluttet ved militær Tvang og ved en vel begrundet 
Frygt for sine Naboers Had, vil faa mægtige An
fægtelser af en naturlig Trang til personlig Frihed, 
saa snart de ydre Forhold tillader det; ligesom det 
jo heller ikke er udelukket, at Vejen til en frede
ligere Periode for Tyskland vil komme til at gaa 
gjennem Nederlag og Ydmygelser. Thi vel er det 
en stor og frygtelig Militærmagt, som er samlet i 
den tyske Kejsers Haand, men der er jo dog som 
bekjendt ogsaa flere andre Magter til, hvis indbyr
des Styrkeforhold ingen kan have nogen sikker 
Mening om, før de er maalte paa Valpladsen. Det
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er ingenlunde nogen uhjemlet Tanke, at Tyskland 
om kortere eller længere Tid vil vise sig villigt til 
en Opgjørelse med Danmark paa Grundlag af en na
tional Grænse, hvad enten det nu bliver Følgen af 
en gjenvaagnende Sans for de Hensyn, som skyldes 
den historiske Ret og dets egen velforstaaede Inte
resse, eller fordi det tvinges af Omstændighederne, 
før eller efter en stor Krig.

Der er desuden ikke blot flere Stormagter til 
end Tyskland, der er ogsaa andre forkuede Smaa- 
magter og Folkestammer end vi og vore fraskilte 
Brødre, som venter Oprejsning af Tiden og en ret
færdig Styrelse. Rundt om i Evropa bor der Men
nesker, hvis Folkelighed trædes under Fødder paa 
samme Maade som vor, hvis Sprog ikke agtes lige 
berettiget med de mægtiges Modersmaal. Er der 
noget urimeligt i at haabe, at denne Uret vil blive 
hævet, at der vil blive vist de faatallige Nationali
teter samme Ret som de talrige? Hvad er det, vi 
haaber og venter? er det noget ubilligt eller noget 
som kan saare og fornærme andre ? hvad kan være 
mere retfærdigt, mere uskyldigt, bedre begrundet! 
Vi vil ikke trænge noget andet Folk eller nogen 
anden Folkelighed tilbage: vi vil kun hævde vor 
Selvbestemmelse, vor Ret til at holde fast ved vort 
nedarvede Sprog, at blive vor Fortid, vor Historie 
tro. Ingen, selv den mest hadefulde Fjende, vil 
dog paastaa, at vi ved at tabe dette Land i Krig 
ogsaa har tabt vor folkelige Ret til det; thi saa- 
ledes som den Krig førtes, af to Stormagter mod 
det af alle forladte Danmark, kunde den jo aldrig
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blive en Maalestok for vor nationale Kraft eller 
Levedygtighed, eller for vor gode Vilje og vor 
inderlige Fortrøstning til vor Sags Retfærdighed. 
Vistnok har mere end een Gang en hæderløs Krig 
berøvet en overvunden Nation alt Haab om Oprejs
ning; men om vore gjentagne Kampe for at bevare 
Sønderjylland maa det vel kunne siges, at de be
viste vor Ret til fremdeles at være et frit og selv
stændigt Folk. Og naar vi nu maa fastholde det 
Krav, at denne Retfærdighed ydes os, da sætter vi 
jo ingenlunde som Betingelse eller blot som ønske
ligt, at det skal ske paa Bekostning af Tysklands 
Æ re, eller dets Velfærd eller Storhed; vi aner- 
kjender villig hvad der i den tyske Enhed kan
være nyttigt og frugtbart for hele Civilisationen; 
skulde det da være en Brøde eller en Taabelighed 
at tro , at der kan vederfares os lige Ret og at 
Verdensbegivenhederne kan samle, hvad et ulykke
ligt Sammenstød af Tildragelser voldsomt har ad
skilt? Det vilde .være det samme som at kalde 
det en Brøde eller en Taabelighed at haabe og at 
kæmpe, naar en af vore kjære er falden i en haard 
Sygdom Hvem vil i saadanne Tilfælde lægge Hæn
derne i Skjødet og nøjes med at ønske den syge en 
smertefri Død ? Hvor der er Liv, er der ogsaa Haab.

Men lad os se bort fra denne Løsning af
Sagen. Der kan være Venner af Kampen for- 
vor Nationalitets Bevarelse, som ikke tror paa 
væsenlige Forandringer i de engang dragne 
politiske Grænser; med dem bør vi derfor ikke op
give at gjøre fælles Sag. Thi selv under denne



Forudsætning er Kampen ingenlunde haabløs. 
Fordringen paa den enkeltes Ret til at bevare 
sit Modersmaal og den aandelige Forbindelse 
med sit Folk er jo ikke ret gammel; den er af 
de sidste, om end ingenlunde af de ringeste Konse
kvenser af Fordringen paa de almindelige M enneske
rettigheder, som for fOO Aar siden traadte ind i 
den historiske Udvikling for aldrig mere a t kunne 
skydes helt til Side. Retten til fri Religionsøvelse, 
til frit at ytre sine Tanker, til frit at leve af sine 
Hænders Gjerning, til frit at færdes hvor hver en
kelt finder for godt, til uden Standsforskjel a t ud
vikle og bruge sine medfødte Evner, — alt dette er 
jo forlængst godkjendt i de moderne Samfund, om 
end efter mange Kampe og under megen Modstand. 
Er det da for dristigt at tro , at det Øjeblik vil 
komme, da Staten ogsaa opgiver sit Form ynder
skab og sin Tvang overfor sine Undersaatters Na
tionalitet og det Sprog, hvori deres aandelige Liv 
rører sig; da den nøjes med at kræve hvad der er 
dens naturlige Ret ogsaa i disse Forhold og iøv- 
rigt giver den enkelte sin Frihed tilbage? Hvorfor 
skal vi mistvivle om at ogsaa dette Fremskridt vil 
blive gjort i en overskuelig Fremtid og at selv de 
stærkeste Magter vil komme til at bøje sig for de 
Krav i Menneskelighedens Navn, som de svagere, — 
saaledes som Østrig — alt nu har m aattet efterkomme.

En saadan Opfattelse nærer ikke blot vi, der 
maa kæmpe for vor Danskhed, men ogsaa vor 
mægtige Modstander. Han véd meget vel, a t der 
vil komme en Dag, da han maa gjøre Ret og Skjel
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mod de fremmede Nationaliteter, selv om han kan 
bevare dem indenfor sine Statsgrænser. Da gjælder 
det om at staa med »rent L and«, at have sejret 
over de modstræbende, saa ingen mere stiller noget 
Krav. Deraf kommer den feberagtige Iver, hvor
med nu de simpleste Billigheds Krav tilsidesættes, 
ofte vistnok med et trykket Sind og med en levende 
Følelse af den Uret, som begaas mod en sages
løs Befolkning. Men det gjælder om snarest mulig 
at komme over Brydningstiden og faa udslettet alle 
Sporene af den bitre Kamp og den haarde For
urettelse. —

Saaledes er Kampen staaende; Tyskerne kæm
per for Sejren, de danske kæmper for Livet. Ved 
nu a t udelukke dansk fra Børneskolen, efterat det 
forlængst har været udelukket fra den højere Under
visning, udæsker de vore Landsmænd til det efter 
deres Mening sidste og afgjørende Sammenstød. 
Vi véd at de udæskede vil møde paa Valpladsen, 
— skal de da staa ene overfor deres skaanselsløse 
Fjende? Skal det blive Alvor for Sønderjyden, 
hvad den norske Digter for tidlig spaaede hele det 
danske Folk, at han bukker under for Overmagten 
og det kommer til at lyde for vore Børn derovre f ra :

Jeg stred en L ivsens Strid for Nord: 
mit Hjemland blev en Grav; — 
jeg spejded’ over Bælt og Fjord 
forgjæves d i n e  Snekkers Spor: 
min Bror, hvor blev du af!

Maa ikke det Fællesskab i Sprog og Aandsliv, 
som er Kampens Forudsætning, drive os til at yde vore

2*
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Landsmænd den Hjælp, som er mulig og som de frem 
for alt trænger til: et forøget Samliv og en rigere 
Delagtiggjørelse i hvad godt vor Nationalitet frem
bringer. Der kan og der skal kun kæmpes med 
aandelige Vaaben, men vil det ikke for en stor Del 
bero paa, om disse til enhver Tid holdes blanke 
og skarpe, hvorvidt Stormen kan rides af? —

Der er nu dem, som hertil vil sige: »Selv om 
alt det anførte forholder sig rigtigt, og selv om vi 
vil indrømme Sandsynligheden af at der engang vil 
oprinde lysere Tider for de undertrykte Nationali
teter, saa maa vi dog fraraade enhver Deltagelse i 
denne nationale Kamp, ja  endog ønske, at den 
snart m aatte være forbi eller endnu hellere slet 
ikke blive ført af vore Landsmænd i det tyske Rige. 
Vi har nemlig ikke Tid til at vente; det er os i 
højeste Maade magtpaaliggende at komme i et 
venskabeligt Forhold til denne store Nabomagt 
og det vil ikke kunne ske, før Staternes Grænse 
falder sammen med Folkenes; da nu hin ikke kan 
flyttes, maa denne forandres. Det er jo ingen Skam 
for den svage at bøje sig for den stærkere og ind
rømme sin Svaghed, og jo før det sker, des bedre, 
des snarere kan et oprigtigt Venskab sluttes. Vi 
har ikke Raad til at føre denne Kamp i de Aar, 
som maa gaa, før vi vil kunne naa en Indrøm
melse af vor Ret; vi kan ikke bære Omkostnin
gerne ved denne Ventetid, vi vilde forsømme det 
nødvendige for det ønskelige. Da Skaane var gaaet 
tabt, blev de østlige Vinduer paa Kronborg murede 
til; lad os gjøre noget lignende. Politikken er nu
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engang ingen Følelsessag, den er et Resultat af 
Interesser.«

Overfor denne Tale vil det være nødvendigt 
at undersøge, hvori da et Folks Interesser bestaar. 
Det vil da snart vise sig, at disse Interesser er af 
meget forskjellig Art, nogle materielle, andre poli
tiske , atter andre af en mere aandelig Natur. 
Hvilke er nu de højeste, de varigste og de stærkeste? 
Umiddelbart paatvinger de materielle sig stærkest, 
og dog viser Historien tilstrækkelig, at det ingen
lunde er dem , der sætter Folkenes Lidenskaber i 
den dybeste Bevægelse. Det er Kampen om poli
tiske Rettigheder, om religiøse Modsætninger, om 
nationale Stridsspørgsmaal, som har bragt Riger og 
Lande til at bringe de største Ofre og sætte det 
største Maal af Lidenskab og Energi ind i Kampen. 
Saadanne Kjendsgjerninger kan det ikke nytte at 
lade haant om; de viser, at det er Interesser, der 
ligger over det daglige Livs umiddelbare Krav, som 
griber stærkest ind i den store Politik, og at det alt- 
saa for dem, som vil forstaa dennes Gang, er nød
vendigt at gjøre sig fortrolig med disse Interessers 
indre Berettigelse.

Hvad er det da for Interesser, som de danske 
i Nordslesvig kæmper for?

Der er for det førsteden n a t i o n a l e  Interesse, 
Det er ikke let at give en udtømmende Forklaring 
af, hvori den bestaar, men det behøves heller ikke, 
Enhver vil snart være paa det rene med hvad det 
betyder, at det offenlige Liv, Forhandlingerne for 
Retten, med Øvrigheden, i de kommunale Forsam -
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linger osv. er fuldt tilgængeligt og forstaaeligt for 
hver enkelt Borger. Og det bliver det ikke, med 
mindre det føres i Modersmaalet. Det drejer sig 
ikke her om en Følelsessag; det har tværtimod sin 
haandgribelige Betydning for hver enkelt, baade for 
hans private og de fælles Sager. Man kan vel til 
en vis Grad tilegne sig det fremmede Sprog, men 
der skal overordenlig meget til blot a t forstaa det 
tilfulde, endsige selv at bruge det med nogenlunde 
Lethed. Dette vil i alle Tilfælde kun kunne blive 
Tilfældet med et lille Mindretal, medens Flertallet 
maa blive udenfor enhver direkte Deltagelse i det 
offenlige Liv og Drøftelsen af sine nærmest liggende 
Interesser.

Saa er der U n d e r v i s n i n g s s p r o g e t ;  Staten 
søger gjennem Skolen at drage i alle Tilfælde de 
mere begavede og de heldigt stillede i Samfundet 
ind i det herskende Folks aandelige Liv, dets Hi
storie og Litteratur. Men om dette lykkes, da øves 
der en dobbelt Uret og en dobbelt Interesse for 
det underkuede Folk krænkes. For det første vil 
den danske Dreng eller Pige, som skal modtage sin 
aandelige Næring i et fremmed Sprog, derved 
komme i en D ob belts tillig, som hindrer enhver 
dybere Udvikling. Den fremmede Litteratur vil 
ikke tilfredsstille hans personlige Trang til Dannelse, 
saaledes som Modersmaalet vilde have kunnet; 
den staar i mange Maader i Modsætning til det 
Syn paa Livet og det Tænkesæt, som lever i hans 
Hjem og i hans Folk og som han selv fra Barn
dommen af er gjennemtrængt af. Og det samme
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er Tilfældet med det fremmede Folks Historie. 
Han tvinges til at tilegne sig en Fortid , som staar 
i den skarpeste Modsætning til hans eget Folks, 
medens dette til Gjengjæld kommer til at staa fjernt 
og fremmed for ham, hvormeget han end føler sig 
knyttet til det. Var det nu saa, at dette Folk selv 
var gaaet til Grunde, da var der jo ikke andet for 
end at glemme det eller mindes det som noget 
uoprettelig tabt og forbigangent; men naar det nu 
her er et lyslevende og udviklingsdygtigt Nabofolk, 
der lever i umiddelbar Fortsættelse af sin tusind- 
aarige Historie, da bliver denne tvungne Tilegnelse 
af det fremmede uudholdelig og nedbrydende for 
en personlig Udvikling. Den begavede danske Dreng 
stilles mellem to modsatte Paavirkninger; den ene 
støttet af Hjemmet og Modersmaalet, den anden af 
Skolen og den herskende Stat, og i de fleste Til
fælde vil hverken den ene eller den anden kunne 
komme til sin fulde Ret.

Men den Uret, som i dette Tilfælde øves, er 
ikke indskrænket til denne enkelte Person, som 
kommer ind under en virkelig Paavirkning af det 
fremmede; den breder sig over hele det Samfund 
han tilhører. Der er ingen større Ulykke for en 
Befolkning end den at miste sine mest begavede 
Mænd, ikke saaledes a t de forlader deres Hjem, 
men saaledes at de skiller deres Sag fra deres 
Landsmænds og bliver boende iblandt dem som 
fremmede. Hvor det derfor lykkes at vinde netop 
de mere fremmelige, de særlig begavede for en 
fremmed Kultur og Tankegang, hilde dem i Beun-
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dringen for det tyske Aandsliv og det tyske Folks 
Historie, der vil det snart gaa tilbage for den danske 
Befolkning i sin Helhed, dens aandelige Liv vil 
kues og efterhaanden synke ned til et lavt Almue- 
m aal, istedenfor at følge Tidens Udvikling og ved
ligeholde Forbindelsen med lykkeligere stillede 
Landsmænd.

Det er først og fremmest denne Interesse, som 
gjør det nødvendigt at føre den nationale Kamp i 
Nordslesvig. Den enkelte kan opgive sin Natio
nalitet, naar han forlader sit Hjem og tager Ophold 
paa et fremmed Sted; det er da naturligt at hans 
Børn finder sig tilrette i de Forhold, de er stillede 
under. Tager jeg Ophold i England, er det natur
ligt efterhaanden at blive engelsk i Sprog, Tanke
gang og Følelser; thi alle Omgivelser, alle Minder, 
selve den Luft jeg færdes i, er engelsk og kan 
umulig vække min Modstand; thi det er jo mig 
der her er den fremmede, som begjærer Optagelse 
og Hjemstedsret. Kommer derimod det fremmede 
til os, da forholder det sig ganske anderledes. 
Ingen kan give det Land, vi bor i, en anden For
tid; alt hvad der er af Minder, lige fra de store 
Tildragelser i Fortiden til de mindste Sagn og Over
leveringer, der knytter sig til Byer og Steder om
kring os, Folkesange og Eventyr, selve Stedernes 
Navne, — alt taler om denne Fortid og gjør det 
Land, vi lever i, til et Hjem i fuldeste Betydning. 
Det fremmede er fremmed paa dette Sted; det har 
ingen Tilknytninger, intet umiddelbart Liv i disse 
Egne. Skal det trænge ind, da dør der en Verden



af folkelige Overleveringer, af Skæmt og Alvor, af 
alt det, som giver Menneskelivet sit Værd. Vi be
høver kun at kjende lidt til de fortyskede Egne i 
Sønderjylland for at have et levende Billed af, hvad 
dette Tab betyder for et Samfund og for de enkelte.

Og naar denne nationale Interesse alt er til
strækkelig til at drive Folket i Nordslesvig til at 
kæmpe for Livet, saa staar den endda ikke ene. 
Der er ved Siden af den en anden, ikke mindre 
væsenlig Interesse for enhver ædlere menneskelig 
Tilværelse, den a t  k æ m p e  f o r  s i n  g o d e  Ret .  
Det er med Føje bleven fremhævet som en lige
frem Forpligtelse for den enkelte ikke at taale 
nogen Uret, saalænge der er en menneskelig Mu
lighed for at hævde sin Ret. Det er ikke nok, at 
afveje Ulemperne ved det ene mod dem ved det 
andet, for da at vælge det mindste Onde; drejer 
det sig om en væsenlig Ret, da har den enkelte 
en Æresforpligtelse til at gjøre sit yderste for at 
den kan ske Fyldest. Hvem der i slige Tilfælde 
taaler Uretten uden Indsigelse, prisgiver og forraa- 
der selve Rettens Højhed og Hellighed ogsaa i alle 
andre Forhold.

Ingen Mand med nogen Selvfølelse vil lade sig 
tvinge til mod sin Vilje, paa Trods af sin Ret, at 
udføre Handlinger, at deltage i Meningsytringer eller 
at finde sig i personlige Ydmygelser. Han vil sætte 
sig til Modværge, selv om hans Modstand paafører 
ham langt større Ulemper eller Lidelser end Efter
givenheden vilde have gjort. Men paa selvsamme 
Maade gaar det med et helt Folk. Det kan tvinges



og dets Modstand kan brydes; men det vil aldrig 
høre op med at sætte sig til Modværge og det vil 
ikke kysse den Haand, som mishandler det. Og 
naar det da er erkjendt som Menneskets naturlige 
Ret at holde fast ved sit Modersmaal og leve sit
aandelige Liv frit og i Samfund med sit Folk, da
m aa det blive følt som en Retskrænkelse, naar en
Regering vil gribe ind i dette Forhold; det vil
blive opfattet som et Forsøg paa at gjøre danske 
Mænd til Mindremænd i deres eget Hjem, til Ror
gere med en ringere Ret end alle andre, til en 
erobret Befolkning, hvem man intet Hensyn skylder. 
Enhver, som blot har noget Fjendskab til Forholdene 
i Sønderjylland, vil vide, hvilken overordenlig Be
tydning denne Følelse har og i tidligere Tider har 
havt. Endog forud for den nationale Gjenopvæk- 
kelse henimod Midten af Aarhundredet rejste der 
sig en levende Harme mod den fremmede hovmo
dige Dannelse, — dengang baaren af den danske 
Konges Fmbedsmænd, — og efter Landets Erobring 
vil det være vanskeligt at afgjøre, hvilken Interesse 
der til syvende og sidst har de dybeste Rødder hos 
det store Flertal af Befolkningen: den at bevare 
Modersmaalets og Mindernes Magt i Sindet, eller 
den at hævde danske Mænds og Kvinders fribaarne 
Ret og Jævnbyrdighed overfor de fremmede Erob
rere. Hos nogle kan det ene, hos andre det andet 
være fremherskende; men hvor mægtig en Faktor 
Harmen og Retsfølelsen kan være, ses bedst af 
den stærke Danskhed, som har holdt sig i Flens-
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borg til Trods for at vort Sprog her desværre 
næsten helt er forstummet.

Men er det store og dyrebare Interesser, som 
holder den nationale Kamp oppe i Sønderjylland, saa 
har vi h e r  i K o n g e r i g e t  en ikke mindre haand- 
gribelig Interesse i, at den fortsættes og føres til 
det yderste. Et Rige kan deles og sønderlemmes 
med Sværdet; men et Folk kan ikke deles, ikke i 
vor Tid. Det danske Folk blev ej heller delt i 
1864; det er endnu en levende Helhed, lige saa 
fuldt og nok saa fuldt som dengang det var samlet 
under den samme Krone. Derfor er det umuligt, 
at vore Landsmænd i Nordslesvig kan fortyskes 
uden vor ubodelige Skade. Naar de gjøres til 
Mindremænd paa Grund af deres Danskhed, da 
nedværdiges hele det danske Folk, dets Sprog og 
Aandsliv, dets Historie og dets Fremtid underkjen- 
des og angribes. Opgiver vi frivillig vort Folk syd 
for Aaen, da opgivér vi ogsaa det nord for den; 
vi indrømmer, at man kan byde os Uret og Op
løsning uden at vi sætter os til Modværge.

Det er en stor Fejltagelse, hvis nogen tror, at 
Fortyskningen i saa Tilfælde vil stanse ved Kol
ding; den vil æde sig frem mod nord og mod øst 
og inden vi ser os om, vil den kvæle vort selvstæn
dige Liv. Hvis vi staar sammen i Kampen, da vil 
vi kunne gjøre Modstand i Aarhundreder ved den 
nuværende Sproggrænse og det skulde gaa under
ligt til, om der ikke længe før den Tid kom bedre 
Kaar ’for Folkenes Selvbestemmelsesret. Den Del 
af Folket, som nu staar i Tiden, er bedre udrustet
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til Kampen end nogen anden Del; den er den mest 
selvbevidste, den dybest grebne og den mest ud
viklede i alt hvad der vedrører vor Danskhed. Vi 
andre maa efterhaanden oplæres og opøves til det 
sam m e; men det kan kun ske derved, at vi er 
med i Brydningen, at vi hjælpes ad med at bære 
deres Byrde og giver de kæmpende Vished for, at 
deres Sag ogsaa er vor. »Der fortælles, sagde en 
nordslesvigsk Bonde kort efter 1864, at Dronning 
Thyra rejste Dannevirke ved hele Folkets fælles Ar
bejde; kun Sønderjyderne var ikke med paa Volden, 
de skulde skaffe Føde til Hæren. Hvad der nu 
sker, er lige det modsatte: Sønderjyden har faaet 
den farlige Vagt og det tunge Arbejde; men nu 
maa I andre føre Levnedsmidler sammen til Strids- 
mændene«. »Mellem Vaabene tier M userne«; hvor 
der kæmpes haardt, kan det aandelige Liv kun 
vanskelig trives ved sit eget Arbejde.

Saaledes maa det i disse Trængsels Aar gaa i 
Nordslesvig; der vil neppe fremstaa Videnskabs- 
mænd eller Konstnere af selve de kæmpendes Ræk
ker; des mere er det fornødent, at det rige aande
lige Liv hos os faar sin uhindrede Gang over den 
konstige Grænse og at der aldrig kommer til at 
mangle vore Landsmænd rigelige Midler til at til
fredsstille deres Trang til dansk Oplysning, i det 
Maal og det Omfang, som enhver evner og ønsker.

Og lad os saa først og sidst huske paa, at 
intet er saa rigt og saa frugtbart i et Folks Tilvæ
relse som selve Samlivet mellem dets Børn. Der 
bør være en Alfarvej mellem Sønderjylland og det



29

øvrige Danmark; vi maa have Venner og Kjen- 
clinge derovre og ikke forsømme at give dem Del 
i alt hvad godt vi selv lever i, ofte nok uden ret 
at skjønne paa det. Ingen vil have større Udbytte 
af dette Samliv end vi selv. Thi er vor egen Ud
vikling rig og mangeartet, saa staar den tillige Fare 
for at splittes i tusinde Smaating, at dele sig i 
Særinteresser og forvirre ofte de simpleste Forhold. 
I Sønderjylland vil vi blive Vidne til det modsatte. 
Hvad der dér kæmpes for, er en enkelt Sag, stor 
og enfoldig, let fattelig og dog rig og omfattende 
som ingen anden. De Mænd, der staar i Kampen, 
har arvet den fra deres Fædre og de véd, at den 
vil gaa i Arv til deres Børn. Det er velgjørende 
at dvæle ved en saadan Sag, der er Hvile for Sin
det i den, en Styrkelse for Iiaabet og for vor For
trøstning til det danske Folks Fremtid. Særlig kan 
den blive en uvurderlig Læremester for de unge; 
den kan lære dem at skjelne det væsenlige fra 
det uvæsenlige og give dem Respekt for en stor 
Gjerning, udført i smaa Forhold. Lad de unge 
drage derover og lære vore Valpladse at kjende; 
de vil tillige lære danske Mænd og Kvinder at 
kjende, hvis Billed vil følge dem gjennem Livet. 
Og de vil uden at vide af det, blot ved at færdes 
der og for en Stund leve sammen med disse 
Landsmænd, bringe dem nogle af de Levnedsmidler 
og af de Vaaben, med hvilke den lange ufortrødne 
Kamp skal kæmpes til Ende.
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