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F O R O R D .

I)en venlige Modtagelse, der blev mit lille Skrift „Prinds 
Christian“ til D eel, bevæger mig til atter at henvende et P ar 
Ord til Medborgere. Hvad jeg  dengang befrygtede som en 
epidemisk Vildfarelse, den falske udanske Skandinavisme, 
synes heldigviis at være trængt reent i Baggrunden. Derimod 
have Begivenhederne nu m edført, a t „ H o l s t e e n s  U d s o n 
d r i n g “ er bleven et yndet Stikord, og, skjondt Begivenhederne 
rulle frem med ustandselig F art og jeg  selv er langt borte fra 
det Sted, hvor disse Linier agtes udgivne i T rykken, vil jeg 
dog ikke tilbageholde mine Bemærkninger, fordi jeg  klarere 
og klarere skjønner, at en rolig Betragtning, fjernet fra B e
givenheder og ledende Personligheder, seer meget i et ganske 
andet Lys end det, hvori man igjennem Journalistiken faaer 
det at see. En Politiker vil maaskee sige om dette saavelsom 
om mit foregaaende Skrift, at de ikke indeholde noget Nyt. 
Ganske vist! Men jeg  trøster mig ved den Sætning, at hvad 
der er nyt, er derfor ikke altid godt. Og noget Nyt er der 
dog ved min Frem stilling af Sagen, det er Formen. T h i, 
skjøndt jeg er mig bevidst ikke at jage efter en særegen F rem 
stilling, saa føler jeg  dog godt, hvor langt min Fremstilling 
er fra det Sædvanlige. Jeg  maa befrygte at kjede i en Tid, 
hvor selv Sandheden ikke vil høres, uden at den iklædes 
en Aandrigheds Flitterstads. Tilgiv en Mand med nogen 
Verdenserfaring dette Utaalmodighedsudbrud over vor Tid! 
Det skal blive det eneste.
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I.
Holsteens Udsondring af det tydske Forbund.

J e g  benytter denne ældre Tanke som Indledning for de to 

næste Afsnit. Overskriften indeholder det populaire Udtryk, 

men det er ikke det nøiagtige; thi strengt taget er det ikke 

Holsteen, der er en D eel af det tydske Forbund, men det er 

Hans Maj. Kongen af Danmark, der for Holsteen-Lauenborgs 

Vedkommende (wegen) er Medlem af det tydske Forbund af 

souveraine selvstændige Fyrster. Holsteen har virkelig i 9 

Aar været „udsondret“ i denne Betydning. D engang nemlig 

det hellige romerske R ige opløstes 1 8 0 6 , løste den tydske 

K eiser, som fra den Tid af antog T itel af østerrigsk Keiser, 

sine Lehnsmænd fra den gamle Lehnsforpligtelse. Og saaledes 

ophørte Holsteen at være en D eel af det hellige romerske 

R ige. D et incorporeredes i det øvrige danske Monarchie, og 

sindbilledlig borttoges dengang den bekjendte Steen over 

Rendsborgs P ort, hvorved man tidligere havde antydet, at 

Eideren var det romerske R iges Grændse imod Nord.

Man vil maaskee undres over, hvorfor Kongen af D an

mark ikke bibeholdt denne Holsteens Udsondring. Men netop 

derved røber man Mangel paa Indsigt i politiske Begivenheder, 

der ofte drage den mindre Stat imod dens V illie ind i nye 

Forbindelser.
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Hvad der paa W ienercongressen besluttedes angaaende 

europæiske Statsforhold maatte den mindre M agt tiltræde, og 

man vil erindre, at Kongerigerne Danmark og Sachsen havde 

stillet sig saaledes ligeoverfor den Personlighed, som det øvrige 

Europas fælles Magt havde knækket, at kun Kong Frederik 

den Sjettes personlige Nærværelse og Østerrigs kloge Politik 

forebyggede yderligere Ydmygelser for Danmark. Den i 1806 

iværksatte Incorporation af Holsteen i Monarchiets „Staats

körper“ maatte just ikke opgives, men det romerske Riges 

Territorium  gik over til at blive saakaldet Forbundsgebeet, 

og Kongen af Danmark tiltraadte for Holsteens (og senere for 

det nys erhvervede Lauenborgs) Vedkommende det tydske 

Fyrsteforbund.

Imidlertid vilde man give en aldeles urigtig Fremstilling 

af det dengang Passerede, hvis man alene betragtede det som 

en nødtvungen Handling af det fransksindede beklippede D an

mark. Oprettelsen af det tydske Forbund var ingen Restau

ration af det tydske R ige, men havde den politiske Hensigt 

at bevare i Europas H jerte et fredeligt E lem ent, der ydede 

gjensidig Beskyttelse mod ydre Angreb og forebyggede for 

Fremtiden de Krigsrædsler og Hærtog, der nylig havde ødelagt 

Tydskland paa Kryds og paa Tværs. A t blive medoptaget i 

denne Alliance kunde for Danmark ikke Andet end stille sig 

som en reen politisk Fordeel. Danmark havde jo  nylig 

maattet concentrere sin hele Hærstyrke ved Elben. Dette 

blev for Fremtiden overflødigt. Og dengang kunde intet, selv 

det meest fremsynede Oie, ahne, at det gode Forhold, som 

hidtil bestod imellem Danske og H olstenere, skulde kunne 

afløses af et Nationalhad imellem Danske og Tydske U ltraer, 

samt, støttet af revolutionaire Tidsbevægelser, medføre et 

aabent O prør imod den danske Konge.
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Jeg  springer herved fra W ienercongressen 1815 til Op

roret 1848, for at det ret maa springe i Øinene, at der i 

Mellemtiden er foregaaet noget aldeles Uberegneligt, hvilket 

har givet Forholdet imellem Danmark og Tydskland, eller 

rettere den danske Regjering og den tydske Forbundsdag, en 

heel anden og uventet Skikkelse.

At undersøge Schleswigholsteinismens Oprindelse ligger 

udenfor disse Betragtningers naturlige Grændser. Kun være 

det mig tilladt at bemærke, hvad der ofte oversees, at Schles

wigholsteinismen har en dobbelt Oprindelse. A t der i mange 

A ar havde dannet sig et s a n d t  Broderskab imellem disse to 

Naboprovindser — dette historiske Factum —  er man altfor 

tilbøielig til nu ganske at oversee. A t Regjeringen endog 

havde givet dette H ævd, glemmer man ligeledes; og at F o r

bundsdagen allerede i 1846 kunde tiltage sig Myndighed til 

at paatale Holsteens Ret til politisk Forbindelse med Slesvig, 

er endelig ogsaa et vigtigt Factum til Belysning af Tilstanden 

for og nu.
Men Schleswigholsteinismens egentlige Udgangspunkt er 

dog de efter Napoleons Fald allevegne vaagnende nationale 

Sym pathier, der nødvendigviis i Grændseprovindser maatte 

lede til Antipathier. Indrømmer man Nationalitetens Beret

tigelse paa det ene Punkt, maa man ogsaa indrømme den paa 

det andet; og her nytter det ikke, a t man paaviser en 

uhistorisk, uberettiget Bjælke i sin Broders Ø ie, naar man 

ikke tillige vil see den uhistoriske, krænkende Bjælke i sit 

eget. Nationaliteten kan efter sit Væsen ikke undgaae Over

greb, naar den træder frem som det Overordnede. Den er da 

snarere af aggressiv end conservativ N atur. Nationalitet som 

vor Tidsalders Drivefjeder betragter jeg  som en politisk 

Epidem ie, der vist vil kræve endnu flere Offere. Men det



Værste ved Nationalitetssygen er, at den har slaaet sig paa 

Videnskabsmændenes H jerner, og at den i de Mægtigeres 

Haand kan blive et farligt Vaaben imod den Svagere. At 

udvikle dette nærmere, kan jeg ikke indlade mig paa. Enhver 

gjore selv Anvendelsen! Kun det vil jeg  tilfoie, at er der 

Noget, der ikke behøver at fremkunstles eller bæres til Skue, 

da er det N ationaliteten, der ubevidst, og altid mere end 

nødvendigt, gjærer i vore H jerter, og bringer os oftere til 

selvsyge uretfærdige Domme.

Thi Synd og Skam er det at forvexle det fremmede Ord 

Nationalitet med Fædrelandskærlighedens skjønne Navn. E r 

Nationaliteten som oftest selvbeundrende, da er Fædrelands

kærligheden selvforsvarende, er Nationaliteten som oftest 

erobrende, da er Fædrelandskærligheden endog selvopoffrende, 

er Nationaliteten som oftest graadig efter fremmed Eiendom, 

da er Fædrelandskærligheden nøisom i sit Eget.

Og visselig har der været Fædrelandskjærlighed, før 

Nationaliteten er bleven Tidens Stikord. Og nu siger je g , at 

ved F æ d r e l a n d s k j æ r l i g h e d  er den danske Stat opretholdt 

i dens naturlige og retmæssige Heelhed og vil forhaabentlig 

fremdeles blive det. Men er der N oget, der kan sondersplitte 

vort „Statslegeme“ og forberede dets Opløsning, da er det 

den falske graadige Nationalitet.

Ikke Augustenborgernes falske Arveprætensioner, ikke 

Ridderskabets nexus socialis, ikke Nyholstenernes Demokra

tisme har været Oprørets Hovedaarsag. Men Nutidens na

tionale Fortolkning af Fortidens sociale „ungedeelt tosamen“, 

Nutidens hoitydske Overdrivelse af Fortidens troskyldige 

P la ttydsk! See, der er Spiren til, hvad der i vore Dage feires 

under den ironiske ufordoiede Eenhedsbenævnelse „Schleswig- 

Holstein“ ! Omtrent som Nordens nationale U ltraer have
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forenet sig om den unationale latinske Benævnelse „Skandi

navien“.

Ja , i den Grad ere Nationalitet og Fædrelandskærlighed 

hinanden modsatte, at nutildags er gammel dansk Fædrelands

kæ rlighed udsat for af den moderne National-Skandinavisme 

at stemples som Fædrelandsforræderi. N u fordres dansk, 

svensk og norsk Fædrelandskærlighed bragt som Offer paa 

den nye Afguds Alter.

T il Illustration af dette moderne Afgudsbillede have da 

Historikerne begyndt at vende op og ned paa Historien, givet 

Begivenhederne en ganske ny Belysning og faaet de meest 

forskjellige Resultater ud af de selvsamme Kjendsgjerninger. 

Dette er dog virkelig et Tidernes Tegn. N aar da DHrr. 

Schleswigholsteinere kunne more sig med en schleswigholsteinsk 

Forening paa samme T id , som en dansk Runesteen sydfor 

Dannevirke taler hoit imod deres nationale Overgreb, saa lad 

os deri see en Advarsel imod den nationale Forfængelighed, 

der er lige saa hæslig som et enkelt Menneskes piætensiøse 

Hovmod. A t denne nationale Afgud, der i Tydskland er et 

mangehovedet U hyre, fremfor alt har fundet Dyrkere iblandt 

Tydsklands Lærde, er desværre en ubestridelig Kjendsgjerning. 

Nationalforsamlingen i F rankfurt viste Folgerne af disse 

Sværmerier, og det lille Danmark har maattet bode haardt, 

fordi det ikke selv har holdt sig fri i denne Henseende.

Imidlertid kunde vist ingen Statsmand strax efter Be

givenhederne i 1848 vente, at det tydske Forbund skulde 

vende tilbage i sin oprindelige Skikkelse af et purt Fyrste

forbund. Og det var derfor ikke saa underligt, at en dansk 

Statsmand, en af de forste, der frit udtalte sig for Heelstaten, 

opstillede som en Nødvendighed for den danske H eelstat, at 

Holsteen - Lauenborg udsondredes af det tydske Forbund.
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Imidlertid antager jeg , at denne Statsmand ikke vilde have 

stillet denne Fordring saa kategorisk, hvis han havde seet, 

at Tydsklands Forfatningsforhold ikke stilede hen mod 

Centralisationen.

Senere er denne Fordring ikke kommen saa lydeligt til 

Orde. Men jeg  skal uforbeholden tilstaae, at netop denne 

Taushed er et mærkeligt Tidens Tegn fra dansk Side. Thi 

det bestyrker kun altfor meget den Form odning, at lige saa 

stor en Interesse der fra en vis dansk Side vises for Slesvig, 

lige saa kold er man fra samme Side, naar det gjælder 

Holsteen og dets Stilling i Staten. Hiin Fordring robede 

derfor et Sindelag, der omfattede ikke blot hele S taten, men 

a l l e  dens Bestanddele med samme Interesse og Kjærlighed.

A t denne Fordring dode bort, skyldtes ikke blot Tydsk

lands tilbagevendte Forbundsdag, men ogsaa dennes fred

sommelige Stilling ligeoverfor Danmark. T iltrods for Krigen 

imellem Danmark og R igstropperne, og tiltrods for ufrivillige 

Tilbagetog, viste Forbundsdagen sig dog imødekommende 

ligeoverfor de Skridt, den danske R egjering , som Følge af 

Fredsslutningen med Preussen og Underhandlingerne med 

Ø sterrig , gjorde med Hensyn til a tter at samle den danske 

Stat til et organisk Hele. Ogsaa Østerrig og Preussen for

manede alle Collegaer i F rankfurt til Imødekomst. (See 

„Vorlagen von Oesterreich und P reussen , das ihnen über

tragene Bundescommissorium in der Holsteinischen Angelegen

heit betreffend“, livor det hedder: „Bei der Prüfung der ein

ze ln en , der Competenz der hohen Bundesversammlung unter

lieg en d en , Bestimmungen der königl. Dänischen Bekannt

m a ch u n g  von 28. Jan. d. J . werden die deutschen Regierungen 

„—  das ist die feste Zuversicht Oesterreichs und Preussens —  

„ n i c h t  d e n  M a a s z s t a b  d e r  A u f r e g u n g ,  wie sie sich in
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„einer tief bewegten Zeit, namentlich auch in Bezug auf die 

„vorliegende F rag e , geltend gemacht, s o n d e r n  d e n  d e r  

r u h i g e n  W ü r d i g u n g  wirklicher Rechte und gegebener 

Verhältnisse anlegen“.) Den allerhøieste Kundgjorelse af 28. 

Januar 1852 fandt ingen Modstand i F rankfurt; ligesaalidt 

det danske Monarchies Toldeenhed, og det u a g t e t  en tydsk 

Toldeenhed tilstræbtes, hvad neppe vilde været billiget i 1846; 

Monarchiets eensartede Thronfolge stødte ikke paa Vanske

ligheder. J a  det første Forsøg paa en repræsentativ Fælles

forfatning efter Indvaanerantal, den kongelige Forordning af 

26de Ju li 1854, foranledigede ingen Moderindring fra F o r

bundets Side.

Hvorfor skulde Danmark da insistere paa en Fordring, 

der kunde medføre nye Udskeielser og Forviklinger? Ja , den 

orientalske K rig , der satte Ostens og Vestens M agter i Be

vægelse, bekræftede jo  netop den fredelige Betydning ved et 

Fyrsteforbund i Europas Midte, og hvad Sardinien ikke mod

stod, det lykkedes det de nordiske M agter samt det tydske 

Forbund fuldstændigt at undgaae.

A ltsaa: Holsteens Udsondring af det tydske Forbund er 

nu et Spørgsm aal, der ialfald ikke staaer paa Dagsordenen, 

og jeg  troer, at danske Statsmænd v e l  ville betænke sig, før 

de nogensinde gjenoptage denne Tanke. En dansk Minister 

i Frankfurt a. M. er det samme som en Hær paa halvhun

dredtusind Danske ved Elben.
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II.
Holsteens Udsondring af den danske Fællesstat.

Dette Spørgsm aal paatrængte sig nied et Slags bydende 

Nødvendighed, dengang Tydsklands Centralisation i 1848 teg

nede til at blive langt større end hidindtil. Imidlertid er det 

dog vist, at hverken i Øieblikkets Hede, da Danmark som 

Modsætning syntes at proclamere Eiderstaten, eller ved senere 

Eftertanke har nogen dansk Statsm and, der har havt Sæde i 

Hans Majestæt Kongens R aad , saavidt mig bekjendt, tænkt 

sig Holsteens Forbindelse med det øvrige Danmark som en 

blot Personalunion. Ligesom Grundloven af 5te Juni 1849 

ikke omfattede Slesvig, men tidligere Udtalelser lovede Sles

vig provindsiel Selvstændighed, saaledes kom man med hver 

Dag mere og mere over paa den Tanke, at gjenoptage H ol

steens for et Øieblik afbrudte Forbindelse med Staten. Og 

selv om m an, som det saakaldte Notabelproject, tænkte sig 

Holsteen i en noget løsere Statsforbindelse med Kongeriget 

end Kongeriget med Slesvig, saa skjonnes dog tydeligt igjen- 

nem det Hele en F æ l l e s s t a t ,  hvor Kongeriget, Slesvig og 

Holsteen havde endeel Fællesanliggender, og hver Landsdeel 

sine provindsielle Anliggender, af større Omfang for Holsteen, 

af mindre Omfang for de to andre Landsdele. At dette 

Project strandede, skyldes vistnok tildeels Forsamlingens egen
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Utilbøielighed til at udvide Fællesskabet for alle tre Lands

dele, og altfor store Tilbøielighed til at udvide Fællesskabet 

for Kongeriget og Slesvig, med Tilsidesættelse af Holsteen, 

og navnlig vilde ruan ikke tiltræde et Medlems Forslag om 

den a b s o l u t  nødvendige fælles Hæreenhed.

Im idlertid beroede det Hele paa en Grads-Forskjel. Og 

at den allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar 1852 fordeelte 

det Fælles og det Særlige ligeligt for samtlige tre Lands

dele, var vistnok et stort politisk Frem skridt i alle deres 

O ine, der ikke,  som Eiderpolitikerne, ville have H ol

steen ud af Statsforbindelsen, eller som Schleswigholsteinerne 

have Kongeriget i blot Personalunion med Hertugdømmerne. 

A t al p o l i t i s k  Forbindelse imellem de to H ertug

dømmer bortfaldt, var for Danmark et overordentligt Fremskridt 

ligeoverfor Forbundsbeslutningen af 1846; og at Indvaaner- 

Antallet respecteredes som Grundlag i hele Statens Repræsen

tation var meget mere, end man kunde vente, efter den tiirdeelte 

Stændertilstand, der tidligere stillede Danmark i Skygge.

At Holsteens Udsondring af Fællesstaten nu ogsaa er

kommen paa Dagsordenen, om end hverken officielt eller offi

ciø st* ), er kun en Følge af de, saa forekommer det mig,

forhastede Skridt, hvorved man foregreb den jævne Udvikling 

af den s a a  l e t  foranderlige kongelige Forordning af 26de 

Ju li 1854, der med den største Forsigtighed undgik Ind

blanding i Landsdelenes særlige Forfatningsformer. Dog er 

det ikke her min Sag at anklage Personerne. Jeg  veed kun 

altfor vel, at saa ofte er det Begivenhederne, der ere H errer 

over Personerne. Men jeg  troer ikke at sige for meget,

*) D en , hvem det overdroges at faae denne Bog trykt, tillader sig at 
sige, at havde Forf. staaet den Sag nærmere, havde han vel dømt 
anderledes.
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naar jeg udtaler, at her har man atter bragt den nationale 
Afgud et Offer paa Besindighedens Bekostning, og at den utak
nemmelige Afgud ikke har skaffet de Offrende et eneste hverken 
tilsigtet eller formeentligt Gode til Gjengjeld, men at tvært
imod Splid og Tvedragt er bleven Følgen af at tilsidesætte 
Statsklogskabens allerførste Fordringer.

E t saakaldet constitutionelt Eetkammer kom tilstede ved 
Forfatningsloven af 2den October 1855, hvilken Forfatning 
vel blev given ved Hjælp af det ved den kongelige Forordning 
af 26de Juli 1854 udnævnte Rigsraad, men derimod i k k e  
kan siges at være fremgaaet deraf med indre Nødvendighed. 
Det aftvungne apodictiske Ja  lignede langt mere en ydre 
Nødvendigheds Frugt.

I  det nye Rigsraad mødte da 80 Mænd fra Landets for- 
skjellige Egne for at raadslaae om det Fælles, om Statens 
fælles Fornødenheder. Det Ministerium, der havde consti
tueret Forfatningen af 2den October 1855, havde her af 
Universitets- og Høiskolevenner, samt disses Yenner eller 
Slægt igjen, en lille kneben Majoritet, naar nemlig Ministeriets 
egne Stemmer taltes med, t. Ex. ved den drillende Oprettelse 
af Øresundsfondet. Ligeoverfor denne Majoritet stod en Minoritet, 
dannet af høist forskjellige Bestanddele, saaledes at dog Kjærnen 
dannedes af ældre Embedsmænd, Godseiere, o. Lg. Consti- 
tutionelt kunde intet Ansvar paahvile den ministerielle Majoritet, 
og man var berettiget til især at vente Statens Interesser 
varetagne af selve Ministeriet. Saaledes blev Statsspørgsmaalet 
et aldeles personligt, saa at det ligefrem fra en vis Side yttredes, 
at Forordningen af 26de Ju li fandt man sig i, fordi den udgik 
fra a n d r e  Mænd, som man havde Tillid til; Forfatningen af 
2den October 1855 vilde man derimod ikke finde sig i netop 
af den tilsvarende modsatte Grund.
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Selve Rigsraadets Medlemmer have fra forst af aldeles 

ikke været gjennemtrængte af Foleisen for deres egentlige 

K ald, at varetage h e le  Statens Fællesinteresser. Man har 

t. Ex. med en ængstelig Paapassenhed sørget for, at der i 

ethvert Udvalg kom mindst een Holstener og een Slesviger, 

medens man burde have været saa tryg i Udøvelsen af sit 

K ald, at man ved Udvalgenes Sammensætning kun havde taget 

Hensyn til Sagens indre Beskaffenhed og Medlemmernes særlige 

Qvalificationer i saa H enseende, eller ialfald kun Hensyn til 

forskjellige Opfattelsesmaader af den foreliggende Sag. Ku 

derimod var ethvert Udvalgs Nedsættelse en Erindring om 

den danske Majoritets Overvægt af 3 mod 2, og fra Ministeriet 

viste der sig ju st ikke nogen Betragtningsm aade, der borgede 

for, at dets politiske Horizont gik videre end Majoritetens.

Denne Stilling fremkaldte de saakaldte Elleves Andragende 

til Hans Majestæt Kongen om paa en Maade at betragte F or

fatningsværket som endnu ikke afsluttet, og navnlig at gjen- 

optage de afsluttede Forhandlinger med Landsdelenes særlige 

Repræsentationer. Her berørtes det ømme P unkt; thi hvorledes 

var der at tænke paa , at de holsteenske Stænder, eller Fleer- 

tallet i de slesvigske Stænder, skulde kunne enes med den 

danske Rigsdag, der havde opgivet saa meget af den Myndighed, 

Begivenhedernes Gang naturligt havde lagt i den Forsamlings 

H aand, der i Krigsaarene havde baaret Byrden for hele Staten. 

I  Bevidstheden om, hvad Rigsdagens Samtykke havde kostet, 

veeg Ministeriet tilbage for nye Forfatningsunderhandlinger 

med de særlige Repræsentationer. Og skjondt Forfatningen 

af 2den October 1855 just ikke udmærker sig ved noget dybt 

Statsmandsblik, saa kan man dog ikke fortænke dens Forfattere 

i ,  at de have en vis tilgivelig Forkjærlighed for deres eget Værk.
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De Elleves Opposition robede imidlertid lige saa lidt 

noget Blik for at løse Knuden, tværtimod pegedes der tydeligt 

hen til en Overhugning deraf. Ingen Haand raktes til igjennem 

selve Rigsraadet at afhjælpe Forfatningens M angler, og forst 

for seent indsaae et dansk M edlem , at en fuldstændig Revision 

var nodvendig. B landt disse Elleve befandt sig alligevel Mænd, 

der i stærkeste Grad burde have følt sig opfordrede til at 

række Haanden til mindelig Overeenskomst. Jo  høiere Stilling 

i Samfundet en Mand indtager, jo  høiere Embedsstillinger i 

Staten han har beklædt, desto mere er man af ham berettiget 

til at vente det selvopoffrende H øisind, som udmærker og bør 

udmærke den fortrinligen Begunstigede; men, nei! det forblev 

skjult. Istedetfor at række Haanden til at befæste Ro og 

Samdrægtighed i det R ige, hvori deres Forfædre oftere havde 

indtaget de hoieste Stillinger, henvendte de sig med Beklagelser 

til den neppe 40aarige Institution det tydske Forbunds vigtigste 

Medlemmer og deres Ministre i Frankfurt. Istedetfor at de, 

Samfundets Begunstigede, burde have udmærket sig ved det 

fordomsfrie Blik, der overskuer og gjennemskuer selv de 

blodige Begivenheders overfladiske letopblussende Lidenskaber 

uden dybere G rund, og saaledes gjennemskuet Oprørets F o r

kastelighed, var man uforsigtig nok til at give den ultradanske 

Lidenskabelighed en A rt Berettigelse, og derved nære de 

skandinaviske Drøm m erier, der, efter flere A ars H vile, kaldtes 

til nyt Skyggeliv i forrige A ar, og bevægede mig til, skjøndt 

uvant med at sætte mine Tanker i Pennen, dog at advare 

mine Landsmænd imod den overhængende Fare.

D et er en Følge af disse skandinaviske Phantasier, af 

man, istedetfor at h æ v d e  D a n m a r k s  S t a t s r e t  og nybefæstede 

Integritet, nu har bragt i Circulation det Indfald, at udsondre 

de (urigtigt saaledes benævnede) tydske „Forbundslande“ af det
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danske Statshele eller dog af Fællesskabet imellem Lands

delene. Den hemmelige Lyst til at incorporere Hertugdommet 

Slesvig som simpel Provinds i Kongeriget, uden at noies med 

den statsretlige Incorporation i Kronen Danm ark, har bidraget 

Sit til , at m an, maaskee endog et Øieblik fra mange Sider, 

har tænkt sig en saadan Udsondring som et Gode, som en 

statsretlig Gevinst.

V ar her nu Tale om at bringe et af de Offere, en 

lille Stat ofte maa bringe, da kunde jeg  tænke m ig , at en 

dansk Statsm and, der havde V alget imellem at udsondre 

Holsteen af Fællesskabet eller retablere den sørgelige F o r

bindelse imellem Ivronlandet Slesvig og Arvelandet Holsteen, 

om end nølende greb det første Alternativ. Men jeg  kan ikke 

tænke m ig, at en dansk Statsmand selv tilbyder Holsteens 

Udsondring af Fællesskabet som en Løsning af de nuværende 

Forviklinger imellem den tydske Forbundsdag og den danske 

Regjering.

Jeg  maa her tilstaae, at Tausheden i Forordningen af 

26de Juli 1854 med Hensyn til Hans Majestæt Kongen af 

Danmarks Forbundsforpligtelser er at foretrække for den U d

talelse i Forfatningen af 2den October 1855, § 23 , at denne 

Forfatningslov ikke berører Hertugdømmerne Holsteens og 

Lauenborgs Forhold til det tydske Forbund. Især er det saa 

uheldigt, naar det i samme Paragraph fremdeles hedder, at 

enhver af dette Forhold flydende Forpligtelse danner et særligt 

Anliggende og er som saadant Rigsraadet uvedkommende. 

Derimod synes Paragraphens Slutningssætning at være inde 

paa den rette Tankegang, thi her hedder det, at det ved Lov 

nærmere skal bestemmes, hvorvidt de ved Fyldestgjørelsen af 

de militaire Forbundsforpligtelser foraarsagede Udgifter skulle
2
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godtgjøres Hertugdømmerne Holsteen og Lauenborg af de 

øvrige Landsdele.

I  sin T id , kort efter K rigen, veed jeg  nok, at man op- 

skrækkede en Mængde Danske med Tanken om den Mulighed 

at kunne komme til at tjene i den tydske Rigsarmee, vel 

endog imod Danmark. Slige Phantasier kunne jo virke paa 

skjøre Hjerner. Men at de skulde kunne bevæge danske 

Statsmænd til at bortgive Noget af den kongelige Myndighed, 

er dog utænkeligt. H ar Oprørs - Krigen dog ikke meer end 

tilstrækkeligt advaret Danmark imod at give Holsteen et selv

stændigt Hærvæsen, uden Fællesskab med de øvrige Lands

dele? Kan der ikke tænkes Tilfælde, t. Ex. fredelige Manoeuvrer, 

hvor Hans Majestæt Kongen kan ønske at stille sine bedst 

øvede Tropper som Forbundscontingent? Og skulde et Krigs

tilfælde indtræde, hvilket dog strider imod hele Forbundets 

Characteer, eftersom Aaret 1848 i enhver Henseende maa 

betragtes som en enorm Undtagelse, var det da ikke bedst, 

at Hans Majestæt Kongen med fuld Frihed kunde sende dertil 

hvilke Tropper han vilde, og maaskee i et saadant Øiemeed 

faae dem paa den hensigtsmæssigste Maade, nemlig enten ved 

Frivillighed, eller, hvis dette selv ikke engang iblandt troe 

Holstenere kunne lykkes, da ved dertil at betale Mand for 

Mand. Nogen betydelig Udskrivning vilde dette da ikke blive, 

og naturligst var det, at hele Staten bar denne Byrde, ligesom 

jo hele Staten i Fredstid har saa væsentligt Gavn af sin Actie 

i den mellemeuropæiske Neutralitet.

A t gjøre Forbundsanliggenderne til noget for Holsteen- 

Lauenborg særligt, er just at indtage det cujonagtige Stand

punkt af Frygt for fremmed Indblanding og Brud paa Statens 

Selvstændighed, der netop maaskee har fristet en af den tydske 

Journalistik ellers uafhængig Forsamling af kyndige Statsmænd
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til a t plukke af det nationale L aurbæ rtræ . E n dansk S ta ts

m and, som overskuede hele S tatens politiske S tilling , vilde 

ikke have fryg te t, men endogsaa ved vores G esandt maaskee 

frem kaldt en Forhandling  af det omtvistede Sporgsm aal. H avde 

D anm arks R egjering streng t holdt sig sine indgaaede F o r

p lig telser efterrettelig  ved O rdningen af Forfatn ingsvæ rket, 

eller dog kun boiet sig for praktiske H indringer i den ro lige 

U dvik ling , da skulde vistnok m angt et Ø re i F rank fu rt være 

forbleven aabent for H ans M ajestæts grundede K lager over, a t 

hoitstaaende M ænd i Ilo lsteen  og L auenborg brag te  deres 

M edundersaatter i et spæ ndt Forho ld  til en i hoi G rad  mild 

R eg jering , hvis A m nestiedecret vistnok soger sin Mage.

D ette  m it T ankeexperim ent lider vel af flere M angler; 

th i, hvis R egjeringen havde handlet noget m ere sindigt og 

med stø rre  politisk O m sig t, saa vilde sikkert de E lleves 

O pposition , sam t alle deraf flydende F o lg e r , være udeblevne. 

Men fordi en R egjering af yn g re , i S tatslivet tildeels uerfarne 

Mænd gaaer lidt vel frisk tilvæ rks , derfor burde dog ældre, 

erfarne , politiske Mænd paa Sam fundets hoieste D annelsestrin  

dog ikke have glem t deres undersaatlige P lig t. O g , hvor 

behageligt det e r, a t en K onges Fam ilieforhold ingen Ind 

flydelse udøve paa R egjeringens G an g , saa er dog altid en 

K onge en K onge, og det er vel Sam fundets bedste Mænd, 

af hvem  man under vanskelige Forhold  to r vente den m eest 

discrete V aersom hed. Selv om man da kun attraaede  et 

personlig t M inisterskifte, saa burde V edkom m ende dog have 

indseet, hvad jeg  som U denforstaaende ikke noget O ieblik 

h a r tvivlet om , at H ans M ajestæ t Kongen efter det foregaaende 

M inisterskifte i Decem ber 1854 vilde have den storste V anskelig

hed ved paany a t samle det dengang aftraad te  M inisterium s 

bedste K ræ fter om sig. O g je g  for min Deel h a r for gode
2 *
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Tanker om Oppositionen, til at jeg  kan troe dens Mænd i 

Stand til at ville overhugge Knuden ved at tilraade et af de 

farligste Brud paa det arvelige Kongedommes P rinc ip , Re- 

gjeringsfratrædelsen. Hvor mangt et H jerte i hele Landet 

vilde desuden ikke derved saares og med Rette! Den under- 

saatlige Hengivenhed, der er bleven Hans Majestæt Kongen 

saa ofte tilkjendegivet af F olket, og som er bleven ham be

varet ogsaa efter hans morganatiske Æ gteskab, maa dog altid 

være af saadan Betydning for enhver virkelig Statsmand og 

Fædrelandsven, at han ikke sætter Kjærligheden til hele Konge

huset paa den haarde Prøve, at skulle anstille Sammenligning 

imellem en F ra traad t, der var i Besiddelse af Hengivenhed, og 

en Tiltræ dende, der endnu ikke havde havt Ledighed til at 

erhverve den. A ltsaa kan de Elleves Opposition aldrig for

svares, hverken fra Statsklogskabens eller Fæ drelandskæ rlig

hedens, hverken fra Hovedets eller H jertets Side.

A t Regjeringens Notevexel ikke har kunnet aabne D an

mark et eneste velvilligt Ø re, ligger i Regjeringens hele frygt

agtige Optræden. De danske Noter have mere Characteren 

af vedkommende Ministres private Forsvarsskrifter for deres 

ministerielle Handlinger, end Staten Danmarks Regjerings- 

udtalelser i Hans Majestæt Kongens N avn, end et Ord fra 

et ældgammelt Kongehuus til Repræsentanter for Fyrstehuse, 

til hvis Ansvar der maatte appelleres. I  Notevexler falder 

ethvert P rocuratorkneb, enhver Omgaaelse af Hovedsporgsmaalet 

tilbage paa Udstederen, og, man sige om Diplomatien hvad 

man vil, saa er dens Sprog ligesaa meget Foleisens* som 

Forstandens, lige saa meget den humane Billigheds som den 

uboielige Retfærdigheds og logiske Skarpsindigheds Sprog. 

D er maa igjennem en Depeche aande en vis S t e m n i n g ,  der 

gjor samme Virkning som et hjerteligt trofast Haandtryk,
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og det er ikke blot udiplomatisk, men et Tegn paa de sig 

løsnende Forhold, naar denne Tone savnes.

Saaledes kan det da forklares, at den diplomatiske Bue 

imellem det lille Danmark og Forbundsdagen er bleven spændt 

paa det H oieste, saa at Ord som Inhibitorium og Execution 

lyde igjennem Beretningerne om de videre Skridt, der skulle 

ledsage Forbundsbeslutningen af I l t e  Februar dette Aar. Og 

saaledes kan da ogsaa forklares den Kjendsgjerning, at der 

saavel fra Frankrig som fra F rankfurt har været ymtet om 

Tilbud fra Danmark i Retning af Holsteens Udsondring. Ja  

den „praktiske Skandinavismes“ F orfatter-N avn er langtfra 

uden G rund bleven bragt i Forbindelse med disse Rygter, 

der heldigviis dog samtidigt dermed maae neutraliseres ved 

Hans Høihed Prinds Christians Nærværelse i P aris og faste 

Interesse for Bevarelsen af det danske Monarchies Integritet.

Jeg  tør endog antage, a t denne Personligheds Tilstede

værelse i det danske Statsraad er tilstrækkelig til at fjerne 

enhver Tanke om fra dansk Side at tilbyde Holsteens Udsondring 

af Fællesstaten som en Udvei af Forviklingerne. Jeg  holder 

mig overbeviist om, at denne Fyrste har den fulde Erkj^pdelse 

af, at det tydske Forbund ikke blev til i sin T id for at krænke 

dets Participanters Ro og fredelige Udvikling, samt at han 

ikke vil kunne tilraade, at Holsteens F o r h o l d  til Forbundet 

bliver et for dette Hertugdømme særligt Anliggende, hvilket 

maaskee tilnød kan gjelde om de deraf flydende F o r p l i g t e l s e r .  

Holsteen bør udelukkende betragte sig som en Deel af den 

danske S tat, ikke som en Deel af det ubestemte, ustatsretlige 

Tydskland. Derimod skal den danske Regjering betragte sig 

som den, der nyder godt af et f a s t  S æ d e  paa den tydske 

Forbundsdag, og som lader tilflyde sine Landsdele Holsteen 

og Lauenborg al den Frihed og sociale Fordeel, der kan be-



staae med den tydske Forbundslovgivning, uden at den dog 

faaer nogensomhelst Indflydelse paa Forfatningsformerne i 

Monarchiets øvrige Landsdele. A t saaledes en fri dansk 

Presse vilde kunne bestaae i Slesvig paa Grund af det danske 

Sprogs europæiske Beskaffenhed, er en Selvfølge, medens 

naturligviis den tydske Presse saavel der som i Holsteen- 

Lauenborg maa rette sig efter Forbundslovene. M en, for saa 

vidt baade Holstenere og tydsktalende Slesvigere jo  som danske 

U ndersaatter, og ved Samqvem ialfald med Embedsmændene, 

der jo  alle bør kunne, om ikke tale begge Sprog, saa dog 

forstaae det af dem, der ikke er deres Talesprog, staae det 

danske Sprog nærmere, end det øvrige Tydskland g jør, faae 

jo  ogsaa disse danske Undersaatter Godt af den danske Presses 

F rihed , for saa vidt da denne Presse bedre end hidtil vil 

benytte sin store Frihed. —

Ialfald antager jeg det for afgjort, at danske Statsmænd, 

der selv rakte Haanden til Holsteens Udsondring af Fælles

staten , burde staae til Regnskab for en saa dumdristig Hand

ling , hvis uudeblivelige Følge vilde være:



Holsteens Udsondring af selve Statsforbindelsen.

En Personalunion imellem to nogenlunde lige store 

Statslegemer, selv med beslægtet Nationalitet, frembyder alle

rede Vanskeligheder nok, som vi see i stigende Grad imellem 

Sverrig og Norge. For Holsteen-Lauenborg vilde Forbindelsen 

med Danmark-Slesvig blive næsten utaalelig; thi P artie t var 

altfor ulige. Alle de gamle Forbindelser og Tilknytnings

punkter vilde tabe sig, og den nationale Drøm om et Schleswig- 

liolstein vilde tilsidst udarte til abnorme Feberphantasier, hvis 

Paroxysmer vilde blive af uberegnelige, men for Danmark 

hoist sørgelige Følger. Hvor mange Mennesker have dog 

ikke deres L iv, deres Tilværelse i en Slags Drøm! Hvor

ledes skulde man ellers forstaae, at mange Mennesker bort

ødsle dette kun altfor korte Liv paa at udbrede Kiv og Tve

dragt, udstrøe en Fordærvelsens Sæd, som der skal Slægtfølger 

til at opluge.

Men det maa Danmark være forberedt paa , at naar det 

stedbroderligt udstøder Holsteen, da faaer det aldrig mere 

Fred paa sin Sydgrændse, da kommer Ledet for stedse af 

L ave, da hjælper ikke meer noget Dannevirke; da maatte 

hele det frugtbare Land, der ligger imellem Slien og Eideren 

lægges ode for at blive ligesom et bredt Hede-Bælte imellem to
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fjendtlige Grændser, og endda vilde dette Urimelige ikke 

kunne forebygge evig Strid.

T roer man endelig, at det roligt og afsides beliggende 

Sverrig-Norge vil optage som Trediemand en Stat, hvis Syd- 

grændse er udsat for idelige Erobringsforsøg, saa tager man 

storligen feil. Men skal der fores en evigtvarende N ational- 

Feide imellem Dansk og T ydsk, ja  da er dog Sandsynlig

heden altfor stor for, at deD Lille trækker det korteste Straa.

Den første Folge af Holsteens Udsondring af S tats

forbindelsen maatte tidligt eller seent blive: Slesvigs Deling. 

Selv ikke det bedst meente Kongeord kan forhindre, at det 

skete. Og skjøndt jo  de, der hykle en Moders Kjærlighed 

for Danmark, have med tørre Øine seet denne Salomons Dom 

imøde, saa har dog den bedre Deel af det danske Folk ved 

at tiljuble Kongeordet: Det skal ei skee! følt sig paa det

Smerteligste berørt ved at tænke sig denne gamle Landsdeel 

overhugget. T h i, hvor er Grændsen? V ilkaarlig bliver den 

altid. Og, selv om man tænkte sig en Grændse varig , saa 

taber man jo  for stedse den opgivne P a rt uden Haab om 

derved at knytte den tilbageblevne fastere til sig.

Slesvigs Deling er den schleswigholsteinske Drøms Gaaen 

i Opfyldelse. E t D anm ark-Sønderjylland, intet Danm ark - 

Slesvig, vilde staae ligeoverfor. Og hvor blev Tyngdepunktet 

i Slesvig, naar Delingen ikke skal være efter dansk Troskab, 

men efter dansk Sprog? Mon da ikke Slesvigs folkerigeste 

B y, tiltrods for sine nordsøiske Handelsforbindelser, snart 

vilde drages hen til den Side, hvorhen ikke dens sociale 

Interesser, men den nationale Afgudsdyrkelse vinkede den?

Nu for Tiden grændse D anm ark og Tydskland ikke op 

til hinanden som to skarpe uforsonlige Modsætninger. Længe 

har Holsteens Befolkning hørt til Kongens troeste Under-



25

saatter. To tydsktalende Hertugdømmer af heel forskjellig 

national, social og historisk Udvikling nyde godt af det gamle 

danske Kongehuses milde Regjering. Næst disse folger det 

danske Kronland Slesvig, med halv tydsk, halv dansk Be

folkning, begge Sprog med lovhjemlet Ligeberettigelse, men 

hvor Tractater forbyde Indførelsen af Kongerigets frie sociale 

Forfatningsformer; endelig følger selve det danske Hovedland 

med sin mægtigt fremadskridende Cultur, sin blomstrende 

L iteratur og K unst, Europas frieste Land. Denne jævne 

O vergang, som den historiske Udvikling har medført, fore

bygger, at det egentlige Tydskland kommer til at misunde 

Kongeriget Danmark dets lovhjemlede Friheder eller derved 

udsætter Danmarks Regjering for Reclamationer i social Retning.

Men lad os nu tænke os Slesvigs D eling, altsaa et 

Schleswigholstein for sig og et Nordslesvig fuldstændig in- 

corporeret i Danmark —  troer saa D anm ark, under Tydsk- 

lands nuværende Forhold, at kunne bevare den Folkefrihed, 

der har givet dets materielle Udvikling et saa mægtigt Stød 

fremad? Nei, lad der imellem os og det egentlige Tydskland 

ligge to imod os velstemte, vel regjerede, heelt tydske H ertug

dømmer, dernæst et provindsielt selvstændigt dansk Hertug

dømme, med Ligeberettigelse for Tydsk og Dansk samt egen 

Lovgivning og selvstyret Embedspersonale —  saa kan først 

Kongeriget Danmarks sociale Frihed tage sin Begyndelse. 

Kan man ikke grave et svælgende D^b imellem Tydskland 

og D anm ark, saa seer idetmindste jeg  ingen anden Udvei til 

at undgaae de ellers uudeblivelige Følger af at etablere N a

tionalerobringskrigen som permanent.

Jeg  har her fremstillet den nationale Indskrumpning af 

Danmark som en N aturproces, lig den, hvorved Vesterhavet 

umærkeligt bortslikker Jyllands Fastland. Men Afgjørelsen
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kan ogsaa komme som et Lyn fra klar Himmel. De P ro 

jecter, som Danmark eller dets blinde Ledere kaste sig ind i, 

kunne ikke blot blive farlige for Sydgrændsen; det kan lede 

til, at Danmarks Rige beklippes østenfra, og det er i denne 

Maaned kun 200 Aar siden, a t det danske Rige mistede en 

af sine allerældste og bedste Provindser mod Øst. N aar da 

Uveiret bryder løs, og Projectmagerne gyse over de Elendig

heder, deres fanatiske Kortsynethed har draget over Staten, 

da skal man dog ikke sige, at der ikke blev advaret om at 

see sig vel for. Ikke blot er det farligt for en lille Stat at 

lade en indgaaet Forpligtelse uændset; men at opstille nye 

selvstændige Statsprojecter, der t. Ex. kunde give en tydsk 

Magt Ledighed til at udvide sit Gebeet, er endnu farligere 

for et Lem i den europæiske Statsforbindelse. Exempla sunt 

odiosa, men de ligge kun altfor nær i Tiden —  Pennen 

vægrer sig ved at betegne nærmere de Forbilleder, der ere 

satte Danmark til Advarsel.

Slutn in g .
Hvor let er det derimod ikke at bevare det os fra 

Fædrene Overleverede ved en klog besindig Statsstyrelse?

Hvilken Magt kan da ville krænke vor lovlige Ret? Hvis■ «
alle de intelligente Kræfter, der nu have givet sig hen til at 

tjene skandinavisk eller schleswigholsteinsk Nationalisme, 

tværtimod havde forenet sig om at tjene Fødelandet med 

Raad og Daad, mon vi da havde oplevet, hvad de sidste A ar 

have bragt over Danmark?

Men, saavidt jeg  kan skjønne, finder der i Danmark nu 

for Tiden et ganske eiendommeligt Forhold S ted, et Misfor-
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hold, hvortil ingen anden Stat kan opvise Magen. Skjøndt 

Statsheelheden er Regjeringens officielle Program , saa er det 

alligevel en farlig Sag at være Statsheelheden hengiven. Vil 

man befordres, siges der, maa man helst have en lille Streg 

henimod en af Siderne; saa har man Venner eller Forsørgere. 

Det er maaskee intet U nder; thi dengang Danmark i 1851 

udgik heelt og udeelt af Revolutionens og Krigens Omvælt

ninger, var det endog en Forbrydelse at n æ v n e  Ordet „Heel- 

sta t“. Og iblandt de Mænd, der nu staae ved Statens Roer, 

er der jo dem , der i en tidligere Periode selv have hyldet 

enten Skandinavismen, Eiderstaten eller Slesvigs Deling, ja  

modsat sig Statsheelhedens Gjenreisning. Saadanne Mænd 

have atter Venner, men netop ikke iblandt dem, der frimodigt 

og aabent have udtalt sig for det, som nu er det Officielle, 

tværtimod iblandt dem, der have offret til Øieblikkets Afguder 

saavel Syd som Nord for Slien.

Dette er en D o b b e l t h e d  i S t i l l i n g e n ,  som forøger 

Vanskelighederne, og maatte gjøre En aldeles trøstesløs, hvis 

ikke det Fornuftige og Retfærdige netop her paa det meest 

Glimrende havde viist sin seirende Magt. T h i, skjøndt 

Mængden, ikke blot af de Stakler, der juble uden at tænke, 

men ogsaa af dem, for hvem Sandheden kunde have viist sig, 

om de havde søgt den, har deeltaget i de politiske Orgier i 

den grundigen blodbesudlede Afguds Tempel og der afsvoret 

al gammeldansk Fædrelandskærlighed, saa har dog en høiere 

Styrelse af Begivenhederne lempet det Fornuftige igjennem, 

ja  g jo rt de afgudiske Tempeltjenere til sine Redskaber, saa 

at de idetmindste med Munden maae anerkjende det Sande, 

om de end i H jertet beholde en K rog, hvor de skjule det 

Falske.
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Seer det end morkt ud. giver end Danmark nu for Tiden 

det Skue for en Udenforstaaende, at dets Presses Ledere hud

flette ikke blot hinanden og hinandens Personligheder ind

byrdes, men aabenbart raader til Rigets Sondersplittelse, 

giver endog Regjeringsmænd selv det sørgelige Skue af Saa- 

danne, der benytte deres overordnede Stilling til smaalige 

Partibevægelser og navnlig ikke vise mindste Tegn til at 

omfatte de tydske Landsdeles m aterielle, sociale og politiske 

Forhold med den Deeltagelse, der sømmer sig en nidkjær 

R egjering, saa vil jeg  dog ikke mistvivle, men haabe, at det 

Sande vil bryde sig sin videre Bane nu som hidtil tiltrods 

for alle Hindringer.

F or en M and, hvis Ungdom ligger hiinsides den ulyk

salige Schleswigholsteinisme, er det saa naturligt at betragte 

dette politiske Nonsens som noget forbigaaende, uden Rod 

hverken i Fortid , Nutid eller Fremtid. For den, der har op

levet en T id , da t. Ex. tydske Digtere kunde finde deres 

tidligste og bedste Paaskjønnelse i Danmark og danske Dig

tere vandt Borgerret i Tydskland, er det vanskeligt at for

sone sig med den Tanke, at et vedvarende Nationalhad skulde 

afløse den gode Forstaaelse. Ikke længe før vor T id var det 

Danmarks tydskoprundne Undersaatter, der talte Borgerfrihedens 

og Culturens Sag ligeoverfor de mere stagnerende danske 

Stormænd. Hvorledes vilde det være gaaet t. Ex. med Stavns- 

baandets Løsning og Bondens F rihed , hvis ikke tydsktalende 

Statsmænd i Kongens Raad havde deeltaget med Nordmanden 

Colbjørnsen oin a t bryde Protesten fra danske Godseieres 

Side? Man er saa glemsom, eller, det som værre er, man 

bortforklarer de af Historiens V idnesbyrd, der ikke passe for 

Øieblikkets Afgud, medens man omforklarer Historiens klareste
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Kjendsgjerninger til bedste for en forbigaaende Modesyges 
Phantasier.

Og man er utaknemmelig. Thi n u , da Danmark skulde 

gjengjelde sine tydske M edundersaatter de Frihedens Goder, 

det i sin Tid fik ved Bistand fra den Side, er der et P arti i 

D anm ark, der haanligt støder Holsteen bort som en udtrykt 

F ru g t, man ikke meer har Brug for. Ligeoverfor en saadan 

Tænkemaade af danske M edundersaatter maa man ikke undres 

over, at mangen Holstener bliver kold og stridig. Og allige

vel er det dog vist og sandt, at der i Holsteen ikke er den 

Tilboielighed til at skilles fra D anm ark, som der i visse 

danske eller rettere skandinaviske Blade har været Tale om 

Holsteens Udsondring som et absolut Gode. Disse Blade 

skulde betænke den T id , da Danmark maatte kjæmpe med 

Sverrig, som var forenet med det hertugelige Holsteen-Gottorp.

E r der derfor N oget, som staaer fast, da er det den 

uafviselige Nødvendighed for to landfast tilgrændsende Folk 

at fordrage hinanden og befordre godt Nabovenskab. Saaledes 

med Tydsk og Dansk. Frygten for det Danskes Undergang 

er ugrundet, thi naar undtages enkelte ubetænksomme For- 

tydskningsforsøg af den danske Regjering selv, har selv Sles

vig bevaret sin danske Eiendommelighed under langt ugun

stigere Forhold end de nuværende. Og er man engang 

bleven opmærksom paa M isbrug, kunne de jo  hæves, hvad 

ogsaa er skeet. Men gavnligt er det for begge P arte r, at 

Grændseskjællet udgjores af en heel Provinds, hvor Dansk og 

Tydsk ere ligeberettigede. Men da denne blandede Provinds 

tilhører den d a n s k e  Krone (og altsaa ikke er et Fælles- 

gebeet imellem Dansk og T ydsk), maa til Ligevægtens Be

varelse den danske Stat opretholde sit lovlige Herredømme
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lige indtil Elben. Saaledes maa det blive under de nær

værende Statsforhold. En Revision af Europas Statskort 

efter Nationaliteter ligger udenfor de Nulevendes Horizont 

og kan ialfald ikke forberedes ved patriotiske Elegier eller 

halve Forholdsregler.
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