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jMaar jeg med Fornøjelse opfylder Forfatterens ønske 
om, at nogle Ord fra min Haand maatte ledsage denne 
lille Bog, saa er det ikke blot, fordi jeg altid med Glæde 
hilser ethvert Bidrag til at udvide vort Folks Kjendskab 
til Sønderjydernes dygtige og ihærdige Forsvarskamp for 
Modersmaalet, men det er væsentligt af den Grund, at det 
Bidrag, som her kommer frem, i høj Grad har tiltalt mig. 
Den unge Forfatter, som selv er Sønderjyde, har med Om
hyggelighed fra mange Kilder samlet alt, hvad der kunde 
fuldstændiggjøre Skildringen af Junggreens ædle og til
trækkende Personlighed, og med lige saa stor Nøjagtighed 
meddelt det karakteristiske Hovedindhold af hans Blad
artikler og Rigsdagstaler. Der aander gjennem hele Bogen 
en saa levende Kjærlighed baade til den store og gode 
Sag, for hvilken Junggreen ridderligt kæmpede til sin 
sidste Stund, og til den saa tidlig bortkaldte Forkæmper, 
at Læsningen nødvendigt maa vække alle deres Sympathi, 
som have et sundt dansk Hjerte i Brystet.

Vistnok er det saa, at vi i Blade og Smaaskrifter 
baade før og efter Junggreens Død have kunnet læse en 
stor Del af, hvad Pastor Kaus Bog indeholder — ogsaa 
jeg har jo dertil ydet nogle Bidrag —, men det har sin 
store Betydning, at alt her af en kyndig og kjærlig Haand 
er samlet paa ét Sted, og da det ikke vil kunne nægtes, 



at denne min kjære, mangeaarige Vens Udtalelser i en 
ganske særegen Grad bare Præget af grundige Kundskaber, 
ren Sandhedskjærlighed og høj Aandsdannelse, ville de 
altid beholde deres Værd som Mønstere for alle Stridsmænd 
paa samme Kampplads.

Man faar ved Læsningen, navnlig af hans Taler i den 
tyske Rigsdag, det bestemte Indtryk, at naar hverken de 
tyske Magthavere eller de tyske Rigsdagsmænd have villet 
yde det undertrykte danske Folk i Sønderjylland nogen 
Retfærdighed, endsige nogen Medfølelse eller Højmodighed, 
saa er det ikke, fordi de have manglet Lejlighed til at 
oplyses om de virkelige Forhold.

Men Junggreens Ord i Skrift og Tale tjene dog ogsaa 
til at styrke Haabet om, at naar blot Folket vil som hidtil 
holde ud i Troen paa Ham, der bøjer Menneskenes Hjerter 
som Vandbække i sin Haand, saa vil ogsaa Sejren komme 
paa den Tid og Maade, som Sandhedens Gud finder be
kvem. Ogsaa derfor ønsker jeg denne gode Bog ret mange 
Læsere.

Vonsild i November 1893.

M. Mørk-Hansen.



Forord.

Efterfølgende Skildring af J. P. Junggreens Liv og Virk
somhed for den danske Sag i Sønderjylland er i alt væsentligt 
skrevet i den nærmeste Tid efter hans Bød, medens jeg endnu 
var Student. Forskjellige Omstændigheder forhindrede imid
lertid, at Bogen dengang blev trykt. Nu har Manuscriptet 
ligget i min Skuffe i flere Aar, indtil jeg i denne Sommer 
har taget det frem paany og til Dels omarbejdet det med 
Benyttelse af de Kilder, der senere vare komne frem. Det 
glædelige Opsving, som Interessen for den sonderjydske Sag 
igjen synes at have taget i de senere Aar herhjemme, og 
Navnet «Junggreen»s fortræffelige Klang i Sønderjylland giver 
mig Haab om, at Bogen vil kunne finde Læsere paa begge 
Sider af Grænsen. At Junggreen har gjort sig fortjent til 
et Eftermæle i den danske Literatur, er jeg ikke i mindste 
Tvivl om; men om det er lykkedes mig at sætte ham det paa 
en nogenlunde værdig Maade, faar den gunstige Læser at be
dømme. — Viljen har i alt Fald været god.

Gadbjerg Præstegaard pr. Jellinge, lo/io 93.

Hans Kw.
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1.

Omrids af Junggreens Liv1).

Jens Peter Junggreen blev født i Aabenraa den 
14de August 1827. Hans Fader Lorents Hansen Junggreen, 
der ligeledes var født i Aabenraa, var Skibsfører og Selv
ejer af et Skib. Hans Moder Henriette Thomsen var 
født paa Als; men hendes Forældre havde senere boet i 
Egnen vest for Aabenraa.

Familien Junggreen stammer oprindelig fra Sverrig. 
Jens Junggreen, Bedstefaderen til vor Junggreen, der lige
som Sønnen var Sømand, var indvandret fra Sverrig og, 
saa vidt vides, født i Kalmar. Herfra stammer da ogsaa 
Navnet Junggreen. Det er nemlig ikke, som man kunde 
være tilbøjelig til at tro, af tysk Oprindelse. Det træffes 
hyppigt i Sverrig under Formen Ljunggreen (Lynggren), 
men udtales Junggreen, hvorfor «L»et altsaa naturligt nok 
er falden bort ved Navnets Omplantning paa dansk Grund.

Knap 1 Aar gammel mistede Junggreen sin Fader. 
Da denne i Foraaret 1828 tog ud paa en Tur til Riga, 
tolkede han ved Bortrejsen sin Livsglæde i følgende Ord: 
«Jeg er det lykkeligste Menneske paa Jorden. Jeg har en

*) Som Hovedkilder til dette Afsnit ere benyttede «Dannevirkes» 
og «Flensborg Avis »s Biografier af Junggreen i de nærmeste 
Dage efter hans Død (19de Juli 1886), men særlig Redaktør 
Jessens fortrinlige Levnetstegning af Junggreen i «Nordsles
vigsk Søndagsblad» 1889, Nr. 36—42.

1



smuk Kone, en sod lille Dreng i Vuggen og et nyt Skib 
at føre» *). Men desværre saa han aldrig mere sit Hjem. 
Undervejs blev han bortreven af Kolera og blev begravet i 
Riga. Det var derfor med tungt Hjerte, at hans unge 
Hustru fra sit Vindue henad Efteraaret saa Skibet glide 
ind i Aabenraa Fjord igjen uden at have ham ombord.

1 3 Aar sad Junggreens Moder Enke; men derpaa 
ægtede hun den endnu levende højt bedagede Tobaks
fabrikant, Agent Middelheus i Aabenraa, i hvem Junggreen 
fandt en kj ærlig og trofast Stedfader. Hun døde én af de 
første Dage i Aaret 1873 og opnaaede saaledes den Glæde 
at se sin Søn i forreste Række blandt Forkæmperne for 
den danske Sag i Sønderjylland, som hun selv følte saa 
varmt for.

Sin Børnelærdom modtog Junggreen i den saakaldte 
Rektor- eller Cantorskole i Aabenraa. Det var den bedste 
Skole, som fandtes i Byen, og maaske den ogsaa kan have 
været god nok i sit Slags, men paa en saare unaturlig 
Maade meddelte den sine Elever deres Undervisning. Thi 
skjønt under Kongen af Danmarks Regjering, og skjønt 
Dansk var det almindelige Hus- og Omgangssprog i 
Aabenraa, foregik Undervisningen dog udelukkende i det 
tyske Sprog. Saaledes havde Forholdet været saa langt 
tilbage, som der overhovedet havde været Tale om nogen 
Skoleundervisning, og hvor oprørende en saadan Tilstand 
end kunde synes at være, var der dog dengang faa eller 
ingen, som tænkte paa, at det kunde, være anderledes.

Junggreen skildres som en begavet og opvakt Dreng 
med mange Interesser. Men hvad Udbytte han iøvrigt kan 
have haft af sin Skolegang, saa er det indlysende, at den 
maa have været alt andet end skikket til at udvikle hans 
Nationalfølelse, og naar han alligevel senere blev en saa 
dygtig og varm Talsmand for Modersmaal og Folkeejen- 
dommelighed og en saa ypperlig dansk Stilist, kan dette 
ikke skyldes Skolens Paavirkning. Snarere maa man for-

n «Nordslesvigsk Søndagsblad» 1889, Nr. 36, Pag. 210. 
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bavses over, at hans Begreber om disse Ting ikke ere 
bievne fuldstændig forvirrede. Men Skolen er heldigvis 
ikke ene om Børneopdragelsen, I saa Tilfælde vilde det 
se sørgeligt ud i Sønderjylland ogsaa nu tildags. Hjemmets 
Paavirkning er dog den, der faar størst Indflydelse paa 
Barnet, og den skyldes det i Forening med den medfødte 
danske Natur, at ikke blot Junggreen, men saa mange 
andre Nordslesvigere, der have gjennemgaaet en lignende 
Skole, ere bievne ret vendte i Forholdet til deres Fædreland.

Engang i Junggreens Skoletid var han og hans Kam
merater en Tur i Hjælm Skov, som ligger lige udenfor 
Aabenraa, og marscherede dér med Dannebrog i Spidsen. 
Forholdene vare allerede dengang saaledes, at det vakte 
Opsigt, at Drengene turde gaa offentlig med Landets eget 
Flag. Men det var den unge Junggreen, der førte Kam
meraterne an med Dannebrogsfanen i Haanden. Dette lille 
Træk, der endnu mindes i hans Familie, viser, at hans 
Hjerte allerede tidlig var vendt mod Danmark, og det var 
et Varsel om, hvad han senere skulde blive.

Dog ikke alene i Hjemmet, men ogsaa udenfor var 
der rig Lejlighed for Junggreen til at blive paavirket i 
dansk Retning. Det var jo i det hele en for Sønderjyllaad 
bevæget Tid, i hvilken hans Barndom og Ungdom faldt. 
Landfogden paa Sild Uwe Lornsen havde ved sit i 1830 
udgivne Flyveskrift: «Ueber das Verfassungswerk in Schles- 
wigholstein» rejst den statsfjendtlige saakaldte slesvighol- 
stenske Bevægelse, der i faa Aar greb om sig med en 
voldsom Fart, særlig blandt Hertugdømmernes Embeds
stand. Men ogsaa det danske Element i Sønderjylland var 
vaagnet til Bevidsthed. Bønderne i Nordslesvig havde 
med den brave Hans Nissen fra Hammelev i Spidsen 
dannet en «slesvigsk Forening» til Værn mod de sydfra 
kommende mod Fædrelandet og Modersmaalet fjendtlige 
Ideer. Danske Blade havde begyndt at udkomme i Haderslev 
(«Dannevirke») og Flensborg («Flensburger-Zeitung» i det 
tyske Sprog, men i dansk Aand), og den lille By Aabenraa 
fik ogsaa sit dansksindede Organ. Det var en U hr mager 

1*
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Frederik Fischer, hvem dette skyldtes, og hvem det i det 
hele blev givet at lede det gjenvaagnende nationale Liv i 
Aabenraa, og vi kunne i nærværende Sammenhæng ikke 
undlade at omtale ham og hans Arbejde for Danskheden 
og den Kreds, han i den Henseende samlede omkring sig, 
noget nærmere, da Junggreen herigjennem har faaet en 
Paavirkning, som har haft en afgjørende Betydning for 
hans senere Liv.

Frederik Fischer *) var født i Aabenraa den 7de Februar 
1809 og døde sammesteds den 4de Juni 1871. Som Barn 
havde han i en haard Sygdom mistet Brugen af begge 
sine Been og kunde kun siddende paa en Skammel vrikke 
sig frem ad Gulvet og med megen Besvær op og ned ad 
en Trappe. Hans egentlige Levevej var, som sagt, Uhr- 
magerprofessionen; men han gav sig ogsaa af med at for
færdige og istandsætte optiske Instrumenter, og i sin Fri
tid dyrkede han Naturvidenskaberne, navnlig Astronomi, 
hvori han ved Selvstudium havde bragt det saa vidt, at 
han kunde blive antaget af det kgl. astronomiske Obser
vatorium i Altona som dettes korresponderende Medlem. 
I den Hensigt havde han nøjagtig udregnet, paa hvilket 
Punkt af Jordkloden hans eget Hus laa i Forhold til 
Himmellegemerne, og fra det lille Observatorium, som var 
anbragt paa Husets Tag, sad han mangen Nat og stirrede 
ud i Stjernerummet.

Fischer havde iøvrigt som en Følge af de unaturlige 
Sprogforhold i hans Fødeby ligesom senere Junggreen kun 
nydt tysk Skoleundervisning. Men han havde tidlig faaet 
en Følelse af, at dette Sprogforhold var falsk, og ved at 
granske nøjere efter i Slesvigs og Danmarks Historie gik 
det ham som Luther, da han første Gang læste i Bibelen: 
det faldt som Skjel fra hans øjne, og den slesvigholstenske 
Løgn stod for ham i hele sin Nøgenhed. Fra nu af var

L. V. G. Hasselrus: Frederik Fischer (lUustreret Tidende 1869, 
Nr. 509) og P. C. Koch: Bidrag til Skildring af Flors Virk
somhed i Sønderjylland (Fædrelandet 1875, Nr. 235—41). 
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det ham klart, hvor han horte hjemme, og da «Danne
virke» oprettedes, sluttede han sig straks til det og udtalte 
heri sine Anskuelser, indtil der aabnede sig en Lejlighed 
for ham til selv at faa et Blad igang.

Aabenraa havde ligesom de andre slesvigske Kjøb- 
stæder paa den Tid sit «Wochenblatt». Det udgaves og 
redigeredes af en slesvigholstensksindet Kjøbmand Kopper
holdt, som imidlertid gik saa vidt i sin Slesvigholstenisme, 
at selv det tyske Cancelli efter gjentagne Advarsler saa 
sig nødsaget til at fratage ham Privilegiet. Byen var nu 
en Tid lang uden eget Blad, og alle Bekjendtgjørelser 
maatte udraabes paa Gaden af en Trommeslager, der ind
ledede og sluttede Udraabet med den traditionelle Hvirvel. 
Af denne mangelfulde Tilstand benyttede Fischer sig og 
ansøgte om Tilladelse til at fortsætte det indgaaede Blad, 
og ved Hjælp af Byens tysksindede Borgmester, til hvem 
Fischer var bleven varmt anbefalet af Observatoriedirektøren 
i Altona, og som ansaa Fischer for at være en «stille, 
loyal tysk Borger»1), og ved den bekjendte Professor Flors 
Hjælp lykkedes det ham at faa Privilegiet.

I Oktober 1839 begyndte Fischer da Udgivelsen af 
«Apenrader-Wochenblatt» paa Tysk. Hans Mlngel paa 
Kjendskab til det danske Skriftsprog afholdt ham foreløbig 
fra at benytte dette. Men da det viste sig, at Bladet, 
skrevet paa Tysk, ikke vilde vinde Indgang hos Landbe
folkningen, kastede Fischer alle Betænkeligheder over Bord 
og begyndte fra 1ste April 1840 at kalde sit Blad «Aabenraa- 
Ugeblad» og at skrive det paa Dansk samt for Alvor at 
kæmpe for Sønderjydernes Sprog og Ret og for Slesvigs 
evige Forbindelse med Danmark.

Slesvigholstenernes Forbitrelse blev stor. Borgmesteren 
der havde ment, at Fischer, der beskjæftigede sig saa 
meget med de himmelske Ting, nok vilde lade ham og 
hans Meningsfæller raade for de jordiske, og som i den 
Formening havde anbefalet Fischers Ansøgning til Cancelliet

Fædrelandet 1875, Nr. 241.
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og staaet ham bi med Raad og Daad, indsaa for silde sin 
Fejltagelse. Ved Trusler. Smiger og Penge søgte man at 
bevæge Fischer til. at afstaa fra sit Forehavende; men den 
lille Mand, der bogstavelig — som Fjenderne spottende 
sagde — «ikke kunde staa paa sine egne Been»x), lod sig 
ikke rokke. Skjønt han havde Hustru og ni uforsørgede 
Børn og var saa fattig, at han ofte ikke havde Penge til 
det tørre Brød, veg han ikke et Haarsbred fra, hvad han 
ansaa for Sandhed og .Ret, og Hertugens nidkjære Tjener, 
Præsten Jørgen Brag i Adsbøl, kunde med en vis Ret 
skrive om ham: «Han er en rasende Dansker, og naar 
Domsbasunen paa den yderste Dag ikke blæser paa Dansk 
— staar han ikke op af Graven»2).

Men Fischers Arbeide var ikke forgjæves. Den By, 
der var bleven kaldet «Slesvigholstens Perle»3), viste sig 
at være alt andet end ægte. Medens Sies vigholstenerne 
anspændte deres Kræfter til det yderste for at ødelægge 
«den danske Pjalt»4), havde han den Glæde at se en Flok 
af sin Fødebys bedste Borgere flokkes omkring sig til 
Kamp for Slesvigs Danskhed. Hans lille beskedne Daglig
stue i Skibbrogaden blev Samlingspladsen for. og han selv 
Sjælen i én Kreds af Mænd, der blev deres Fædreland og 
Modersmaal tro. Henad Aften, naar Fischer havde for
ladt sit Værksted, samledes Vennerne hos ham og drøftede 
Begivenhedernes Gang samt trøstede og opmuntrede hver
andre. Det kunde nok gjøres nødig; thi de nærmeste 
Aar før Oprørskrigen var «en sand Skjærsild»- for dem. 
der nægtede at følge den statsopløsende Strøm5).

1 denne Kreds fik Junggreen sin politiske Daab. 
Han var tidlig kommen i Forbindelse med Fischer. Alen

-Freja' 1859, Nr. 1 ^Fischers Levnet;.
2) Brags Brev til Hertugen findes hos Wegener: Om Hertugen 

af Augustenborgs Forhold til det holstenske Opror «', Pag. 133 
(Antislesvigholstenske Fragmenter, Ilte HefteV

3) «Freja» 1859, Nr. 1.
*) Illustreret Tidende» 1869, Nr. 509.
5) «Freja» 1859, Nr. 1318 (Fisehers Afsked med sine Læsere). 



det var nok fra først af ikke saa meget de politiske som 
de videnskabelige Interesser, der bragte dem sammen. 
Fischer var jo, som vi have hørt, en Autoritet i den 
astronomiske Videnskab, og for denne narrede Junggreen 
allerede som Barn stor Interesse. Han kjendte de fleste 
Stjerner og tegnede selv Kort over Stjernehimlen. En Dag 
kom hans Stedfader ind til ham og saa ham sidde med et 
Ark Papir, som han havde skrevet fuldt af Tal. «Hvad 
er det Du dér har?» spurgte Faderen ham. «Det er alle 
Stjernerne, Fader», svarede Drengen1). Og om Aftenen 
sad han paa Trappen udenfor sine Forældres Hus og lærte 
sine Halvsøskende at kjende Stjernerne. Det var altsaa 
naturligt, at den videbegjærlige Dreng søgte Fischers Vej
ledning. Men fra Videnskaben gled Talen let over paa 
Politikken. Fischer, der ved Siden af sine videnskabelige 
Studier var saa optaget af sit Fædrelands Anliggender, 
kunde selvfølgelig ikke undgaa at paavirke sin unge Lær
ling ogsaa i den Retning, saa meget mere som det maa 
antages, efter hvad vi have hørt om Junggreen, at han i 
denne har haft en villig Tilhører. Det varede da heller 
ikke længe, før Junggreen var blandt dem, der stadig 
samledes i Fischers Stue, hvor han beskedent bad om «en 
Krog for at høre, hvad de danske Mænd talte» -). Og han 
var ikke nogen unyttig Gjæst. Belæst som han var og i 
Besiddelse af en mageløs Hukommelse, blev han et Slags 
levende Conversationsleksikon for Forsamlingen, der sjældent 
spurgte ham førgjæves, naar man under Samtalens Løb 
savnede én eller anden Oplysning. Snart var han af fuldt 
Hjerte med i den danske Bevægelse. Fischers Venner 
bleve hans Venner, og det fejler næppe, at man jo alle
rede den Gang har haft en Anelse om, at der vilde blive 
noget stort af ham. I al Fald skal Fischer oftere have 
ytret: «Han bliver nok min Afløser».

Blandt de mange, Junggreen kom i Forhold til i

«Nordslesvigsk Søndagsblad > 1889, Nr. 36, Pag. 211. 
«Illustreret Tidende» Nr. 509, 1869.
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Fischers Hus, skulk vi særlig nævne Farver (senere Raad- 
mand og Stænderdeputeret) Martin Bahnsen1). Han var 
født i Aabenraa samme Aar som Fischer og horte til en 
Slægt, der i de sidste to Aarhundreder har indtaget en 
hæderlig og anset Stilling i deres Fodeby. Som Yngling 
havde han en Tidlang faret til Sos, men havde derefter 
overtaget sin Faders Farveri i Aabenraa. Bahnsen var en 
Mand, der ligesom Fischer ved Selvstudium havde samlet 
sig betydelige Kundskaber og skal navnlig have været en 
dygtig Botaniker. Med et klart Hoved forenede han et 
varmt Hjerte for alt-, hvad der er ædelt og godt, men 
fremfor noget elskede han sit Fædreland og dets Sprog. 
En stærk Beskedenhedsfolelse hindrede ham i Reglen fra 
at træde offentlig frem i Livet, og han gjorde det kun, 
naar han følte, at han havde et særligt Lod at lægge i 
Vægtskaalen, saaledes som under Sprogkampen i Stænder
forsamlingen 1858. Men underhaanden havde han altid 
stor Indflydelse i sin Kreds, og hans Venner lyttede gjerne 
til hans Raad; thi de vidste, at han var «tro som Guld, 
dansk til Liv og Sjæl og varm for Sandhed og Ret»2).

Bahnsen var en Mand, der i alle Maader maatte til
tale den unge Junggreen, og de to sluttede da ogsaa et 
trofast Venskab, der varede lige til den førstes Dod (1875). 
Junggreen satte overordentlig Pris paa Bahnsens klare 
Forstand og varme Hjerte og glædede sig stedse ved hans 
Omgang, og det er vel vanskeligt at afgjøre, hvem der 
har haft størst Indflydelse paa ham, Bahnsen eller Fischer. 
Men sikkert er det derimod, at begge disse Mænd fortjene 
at nævnes som dem, der have givet deres store Bidrag til 
at udvikle Junggreen til den Førerstilling, han kom til at 
indtage blandt sit Folk.

Efter sin Confirmation lærte Junggreen Tobaksfabri-

J) «Dannevirke» 1875, Nr. 62 (en Artikel af Junggreen om Martin 
Bahnsen) og «Fædrelandet 1875, Nr. 73 (M. Mørk Hansen om 
Martin Bahnsen).

2) Fædrelandet» 1875, Nr. 73.
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kationen i sin Stedfaders Forretning i Aabenraa. Op
rindelig stod hans Hu til Soen. Baade hans Fader og 
Bedstefader havde jo været Somænd, saa Somandslysten 
har vel ligget ham i Blodet. Desuden er Aabenraa med 
sin smukke, dybe Fjord, hvor talrige Sejlere hver Dag gaa 
ud og ind, og med sine Skibsbyggerier og sin livlige 
Færdsel paa Skibsbroen særlig skikket til at sætte Smaa- 
drenges Fantasi i Bevægelse og fremkalde Lyst til So
mandslivet. Hvilken Dreng, der er fodt paa et saadant 
Sted, har vel ikke dromt om at blive Somand? Junggreens 
Forældre boede i hans Barndom i Skibbrogaden, der den
gang afgav den eneste Adgang fra Byens Hovedgade til 
Skibsbroen. Her saa han alle de mange fremmede Sofolk 
passere forbi og færdedes iovrigt ligesom Byens andre 
Drenge idelig iblandt dem paa Skibsbroen og i Havnen, 
og alt dette maatte selvfølgelig faa stor Indflydelse paa 
hans Tankegang. Han fik herigjennem tidlig Kjendskab 
til andre Landes Folk og Skikke og i det hele til Soman
dens raske Liv og Færd. I Hjemmet tegnede han Land
kort over de fremmede Lande og Have, som han horte 
Tale om, og hans Lyst blev det at ploje Soen og se sig 
om i den vide Verden.

Men Junggreens Forældre og navnlig hans Moder, som 
havde gjort saa sorgelige Erfaringer med Hensyn til So
mandslivet, havde en anden Opfattelse af Tingene. «Har
Du ikke Lyst til at studere», sagde hans Stedfader til
ham, «Du sidder jo saa meget ved Bogerne». «Nej»,
svarede Drengen, «jeg vil allerhelst til Sos»x). To Gange
var der bestilt Plads til ham som Skibsdreng; Skibskisten 
var lavet, og Skibsklæderne laa færdige: men begge Gange 
kom der Afbud fra Kaptejnen, der havde lovet at tage 
ham med. Saaledes gik der en Tid hen, og Junggreen 
fattede nu til stor Glæde for Forældrene selv den Beslut
ning at blive hjemme. En Morgen kom han ind fra 
Fabrikken til Faderen, der sad ved Frokostbordet, og sagde:

«Nordslesvigsk Søndagsblad 1889, Nr. 37, Pag. 217.
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«Fader, nu har jeg Lyst til at være Tobaksspinder»1). 
Saa bleve alle Sømandsplanerne lagte til Side, og Jung- 
green tog med Iver fat paa at lære Tobakspinderiet. Og 
skjønt baade han og Faderen vare enige om, at det var 
heldigst for hans Uddannelse, at han kom i Lære i en 
fremmed Forretning, saa blev dette dog aldrig til noget. 
Alt gik saa godt i Hjemmet. Der opstod ingen af de 
Vanskeligheder, som ellers saa let kan og som oftest frem
komme, hvor en Søn er Lærling hos sin Fader. Junggreen 
var stilfærdig og passede sit Arbejde, og Forældrene holdt 
meget af ham. Sin Fritid tilbragte han for det meste i 
Hjemmet, beskjæftiget med Læsning, og læste ofte højt 
for Familien af de Bøger, han selv syslede med.

Imidlertid fik Opholdet i Hjemmet en brat Ende. Da 
Oprørerne i 1848 begyndte at udskrive Ungdommen til 
«den sies vigholstenske» Armé, stod Junggreen ogsaa for 
Tur. Men var der noget, han ikke vilde, saa var det at 
tjene under Slesvigholstenernes oprørske Banner. «Jeg vil 
hellere lade mig skyde end trække i Insurgenternes Trøje»2), 
var hans Ord, og for at undgaa deres Efterstræbelser, flyg
tede han en tidlig Morgenstund fra Aabenraa sammen med 
to andre unge Mænd, der befandt sig i samme. Stilling. 
Tilfods gik de over Løjtland og lod sig færge over til den 
lille O Barsø, som ligger i Lillebælt lige ud for Gjenner- 
bugt. Her kunde de være i Fred; thi Barsø var under 
Beskyttelse af danske Skibe, og her samledes da efter- 
haanden alle de brave danske Mænd fra Aabenraa som 
Fischer, Bahnsen, Dr. Graner og flere, der paa Grund af 
deres danske Sindelag efterstræbtes af Fjenden, og ind
kvarterede sig hos Bønderne, indtil der igjen blev roligere 
Tilstande i Hjemmet.

Junggreen blev flere Gange efterspurgt af den tyske 
øvrighed, som savnede ham til Oprørshæren, og af de 
fremmede Officerer. Men borte var og blev han. Fra

Sammesteds.
2 j Sammesteds.
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Barsø, hvor der intet var at gjøre for ham, kom han med 
et af de danske Skibe til Assens, hvor han tog Arbejde 
som Tobakspindersvend. Et Fjerdingaar senere rejste han 
til Kjøbenhavn, hvor han blandt andet arbejdede hos den 
bekjendte Tobaksfabrikant Nobel. Først da Svenskerne i 
1849 havde besat Slesvig, og han kunde vende hjem uden 
Frygt, gjensaa han sin Fødeby. «Med aabent øje og varmt 
Hjerte»» gjennemlevede han de 3 Krigsaar1), og den brutale 
Overlast, som Fischer, Bahnsen og flere af hans Venner 
bleve gjorte til Gjenstand for, samt i det hele de Indtryk, 
som denne bevægede Periode har bragt ham, have sikkert 
kun bidraget til at styrke hans Fædrelandskærlighed endnu 
mere. Selv kom Junggreen ikke til at deltage i Krigen, 
idet han først blev udskreven til dansk Soldat i 1850, og 
kom ikke til at møde ved Dannevirke, førend de egentlige 
Fjendtligheder vare ophørte, og Freden snart sluttedes.

Paa samme Tid som Krigens Gang beskjæftigede 
Sindene herhjemme, indtraf der en Begivenhed ovre paa 
den vestlige Halvkugle, der snart skulde vække hele 
Europas Opmærksomhed. Det var Opdagelsen af de store 
Guldlejer i Californien (1848). Som en Løbeild for Rygtet 
om denne Begivenhed ud over Landene, og de overdrevne 
Beretninger om Minernes Rigdom og en Guldgravers For
tjeneste bragte store Skarer, navnlig unge og uafhængige 
Mænd, til at forlade den fædrene Arne og søge Lykken i 
det fjerne Vesten. Et Par Aar senere (1851) blev der lige
ledes opdaget rige Miner i Australien, og Valfarterne til 
disse Steder var i en Aarrække overordentlig. Man troede, 
at det bogstavelig forholdt sig, som Christian Winther 
skildrer det i sit bekjendte Digt: «Flugten til Amerika», at

«Guldet det ligger Dig for Din Fod, 
Du bukker Dig kun for at faa’et».

Ogsaa i vort Fædreland blev denne Guldgraver-Ud
vandring almindelig, og Junggreen var blandt dem, som

«J. P. Junggreen » af M. Mørk Hansen i Journalistforeningens 
Kalender: «Danmark- 1887, Pag. 126.
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herfra fulgte Strømmen. Han havde siden sin Hjemkomst 
fra Militærtjenesten opholdt sig hjemme i Aabenraa; men 
den gamle Lyst til at rejse og se sig om i Verden sad 
ham i Blodet, og det var kuri hans Forældres Modstræben, 
som holdt ham tilbage. Imidlertid føjede Forholdene sig 
saaledes, at han kom afsted.

I Foraaret 1853 var der i Enemark vest for Aabenraa 
en Karl ved Navn Christensen, der ikke kunde faa den 
Pige, han var forlovet med, fordi hendes Forældre vare 
derimod. Han besluttede da at forlade sin Hjemstavn og 
drage til Australien. En Aften kom han ind i Damms 
Butik paa Storetorv i Aabenraa og fremlagde sin Plan for 
en herværende Commis P. H. Callesen, og denne fik Lyst 
til at følge ham. Søndagen efter var Callesen tilfældig i 
Junggreens Hjem, og da han vilde gaa, fulgte Junggreen 
ham til Dørs og spurgte ham, om det var sandt, han 
havde hørt, at han vilde rejse til Australien; thi i be
kræftende Fald havde Junggreen Lyst til at rejse med, 
hvis da ikke hans Forældre vare formeget imod det. 
Samme Dags Eftermiddag blev der gjort fuld Aftale, idet 
Junggreens Forældre gav deres Samtykke, og straks skrev 
Callesen til Hamborg om 3 Billetter ti] sig og Rejse
fæller.

Først i Maj Maaned (1853) afgik Sejlskibet «Wilhelms
burg» med omtrent 500 Passagerer, hvoriblandt de 3 
Aabenraaere, fra Hamborg til Melbourne. Rejsen varede 
100 Dage,* og undervejs øjnede man øen Madeira, ellers 
saa man ikke Land, før man gik fra Borde i Nyholland. 
Junggreen og hans Kammerater havde i Hamborg kjøbt 
sig noget Sejldug, hvoraf de under Overrejsen lavede sig 
et Telt, som de vilde bo i, naar de kom til Australien. 
Forresten talte de naturligvis om deres Fremtidsudsigter. 
De vare unge og raske, havde Lyst til at se sig om i 
Verden, erhverve sig Kundskaber og — selvfølgelig — 
tjene Penge.

Overrejsen gik iøvrigt ikke af uden Eventyr. Blandt 
de 500 Passagerer var der 90 Danskere, mest fra Sønder-
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jylland, et Par Nordmænd, og Resten var Tyskere. En 
Dag holdt en Sjællænder Fødselsdag. Han indbød i den 
Anledning sine Kammerater til et lille Gilde, som de holdt 
oppe paa Ruffet, og Traktementet bestod i Punch, som de 
lavede af en Flaske Rom. Det var paa en Tid, hvor 
Modet sad højt hos de Danske. Treaarskrigen var nylig 
tilendebragt med Held og Glans, og de gode Sjællændere 
har maaske nok talt store Ord og ikke taget sig i Agt for, 
at de vare omgivrie af Fjender. De sang følgelig Viser og 
Fædrelandssange og blandt andet «Holmens faste Stok», 
hvori der jo som bekjendt forekommer noget om «Tyskens 
Rævestreger». Nu blev der Røre i Lejren. Adskillige af 
Passagererne vare gamle Soldater fra den slesvigholstenske 
Oprørshær, og der var ogsaa nogle Officerer fra samme 
Hær. Med en daarlig Samvittighed er man ikke oplagt 
til at taale Stiklerier ,e i Særdeleshed saa kort efter et til- 
intetgjørende Nederlag. Slesvigholstenernes Raseri for
plantede sig til de øvrige Tyskere, og man gjorde sig rede 
til at angribe Sjællænderne og kaste dem overbord. Søn
derjyderne traadte imidlertid til som Mellemmænd og for
hindrede Katastrofen.

Saa var der Fred til Aften; men om Aftenen blev der 
igjen Uro i Forsamlingen. Alle Danskere skulde kastes 
overbord, besluttede Tyskerne. Baade Danskerne og 
Tyskerne, der vare fire Gange saa mandstærke, bevæbnede 
sig nu hver paa sin Side med Kufnagler, Haandspager og 
hvad man kunde faa fat i. Uden Held forsøgte nogle at 
bringe en Forsoning tilveje. Skibets Besætning var for 
største Delen Tyskere, saaledes Sejlmageren, der var fra 
Altona. Tømmermanden og Kokken, som havde Lukaf 
sammen, vare Danskere, den første fra Fredericia, den 
anden fra Sønderborg, og de to holdt paa, at Skibets Be
sætning skulde holde sig uden for Passagerernes Stridig
heder, og den stærke Tømmermand smed Sejlmageren til 
Side med Trusel om at slaa til Jorden hver den, som 
vovede at angribe de Danske. Samtidig kom Kaptejnen 
til Stede, og det lykkedes ham foreløbig at skaffe Ro.
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Næste Dag kom man overens om at gjøre en Ende 
paa Stridighederne ved et Forlig. Fire Mænd udnævntes 
til Forligsdommere, 2 Danskere og 2 Tyskere, og de voterede, 
at Sjællænderne burde idømmes en lille Straf, fordi de 
havde givet Anledning til Striden. Saaledes skete det, og 
dermed endte Fejden.

Af de to danske Forligsdommere var den ene en 
gammel Passager, der tidligere havde været Styrmand, og 
den anden var Junggreen. Det er saare betegnende for 
denne sidste, at han trods sit stille, fordringsløse Væsen 
og uanselige Ydre dog havde formaaet at vinde en saadan 
Anseelse blandt sine Rejsefæller, at de udnævnte ham 
selvanden blandt omtrent 100 Landsmænd til den omtalte 
Post, og denne Begivenhed bør derfor ikke forbigaas i en 
Levnetsskildring af ham.

Ved Afrejsen fra Aabenraa havde de 3 Kammerater 
forsynet sig med hver en stor Kasse, hvori de havde 
pakket deres Tøj. Junggreen medførte desuden en For
syning af Tobak, som han drev Forretning med undervejs. 
I det fremmede Land gjaldt det imidlertid om ikke at 
have for megen Bagage, og de bleve derfor enige om at 
pakke alt det af deres Tøj, som de ikke behøvede til 
daglig Brug, i én Kasse og kaste de to andre overbord. 
Ved Ankomsten til Melbourne tingede de saa den fælles 
Kasse ind et Sted mod en maanedlig Afgift.

Dagen efter Ankomsten begav de sig tidlig om 
Morgenen paa Vej til Guldminerne i Følge med 40 andre, 
paa et Par Tyskere nær alle Danske. Hver Mand havde 
sin Bylt Tøj paa Nakken, og Junggreen og hans to Rejse
fæller havde desuden deres Telt. Rejsen derud gik igjennem 
en Skov, og da der nylig havde fundet et Overfald Sted 
paa en Guldeskorte, fandt man det raadeligst at bevæbne 
sig mod Røveri. Nogle førte Bøsser og Pistoler, andre 
Sabler og Dolke med sig, og den første Nat udstilledes 
der Vagtposter omkring Nattekvarteret. Junggreen og 
hans Kammeraters Telt blev opstillet, og de optog saa 
mange af Flokken, som de kunde; men de fleste maatte
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alligevel bivouakere under aaben Himmel, da ingen andre 
havde været saa forsynlige som vore Rejsefæller fra 
Aabenraa.

Marschen var streng, og allerede den anden Dag be
gyndte mange at sakke bag ud og kunde ikke følge med. 
Den lange Sørejse med daarlig Forplejning og for manges 
Vedkommende sagtens tilendebragt under Søsyge havde 
taget paa Kræfterne. Om Natten var det koldt, og man 
maatte samle Kvas til et Baal, der kunde varme lidt; men 
nu var man bleven saa dristig, at man turde gaa til Hvile 
uden Vagtposter.

Tredje Dagen slap de medbragte Beskøjter op. Det 
blev overdraget Callesen at skaffe en Forsyning af Brød 
fra et Udsalgssted i Skoven, og ved denne Lejlighed fik 
man et Begreb om, hvad det kostede at leve i Australien. 
Et Brød betaltes med 5 Shillings1), en Kop sort Kaffe 
uden Fløde og Sukker kostede 1 Shilling, og lignende høje 
Priser gav man for Æg, Svovlstikker, Kridtpiber o. s. v., 
saa man kunde indse, at der maatte tjenes noget, naar 
man skulde holde dette ud ret længe.

For hver Dag, der gik, tabte man fremdeles nogle af 
Rejsefællerne, og da Minerne endelig naaedes, var Selskabet 
svundet ind til en halv Snes Stykker. Junggreen havde 
faaet Saar paa Fødderne af den lange Vandring, og spinkel 
og lille som han var, har den vel været ham besværlig 
nok; men hans Viljekraft og Udholdenhed bødede paa de 
smaa Kræfter, saa han alligevel blev blandt de første, der 
naaede Guldminerne.

De første Mennesker, man traf paa ved Ankomsten 
til Minerne, var et Par Karle i Uldskjorte og Engelsk
læders Bukser, som kom ud fra et Krat og indjog de ny
ankomne Skræk ved deres røveriske Udseende. Forresten 
var de nok ikke saa slemme endda. De tog sig blot en 
hjertelig Latter over de forskrækkede «Nymænd».

Samme Dag rykkede Selskabet frem i Minedistriktet,

1 Shilling = c. 91 Øre.
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og de aabenraaske Rejsefæller samt en Fjerdemand, som 
de havde faaet optaget i deres Kammeratskab, en nørre- 
jydsk Karl, der havde haft Tjeneste i Aabenraa, nedslog 
sig i Nærheden af en lille By, hvor der fandtes en Politi
station. Teltet stilledes op, og Guldgraveriet begyndte. 
«Godt begyndt er halv fuldendt», siger et gammelt Ord
sprog, men særlig gunstig og modindgydende var Begyn
delsen just ikke for Junggreen og hans Kammerater. 
Christensen blev, sagtens paa Grund af Overanstrængelse 
paa Rejsen, syg af Blodgang og kunde slet ikke arbejde, 
og én af de 3 andre maatte skiftevis blive hjemme hos 
ham i Teltet for at pleje ham, medens de 2 andre gik paa 
Arbejde. Ved samme Lejlighed gjorde man den Erfaring, 
at et Raad hos en australsk Læge kostede et Pund 
Sterling l).

Det var et strengt Arbejde at grave efter Guld. Hver 
Morgen, naar de toge fat, sprang der Vand og Blod ud 
mellem Fingrene paa dem, saa medtagne vare de. En af 
dem trillede paa en Bor Ler eller Jord ned fra en Bakke, 
den anden vaskede det ud. Stort Udbytte vandt de ikke; 
men de tjente dog til Opholdet, medens Christensen laa 
syg, og saa forresten maatte de jo se at holde Modet oppe, 
det bedste de kunde.

Da man under Arbejdet manglede et Kar til at vaske 
Leret ud i, blev Nørrejyden en Dag sendt ud for at skaffe 
et saadant tilveje. Man havde lagt Mærke til, at der 
udenfor et Telt ikke ret langt fra deres eget stod to saa- 
danne Kar, og Jyden gik da hen for at leje eller laane et 
af dem. En stor Bindehund gjorde en frygtelig Støj, og 
en Mand i det blotte Linned kom hurtig ud af Teltet: 
«Hvad ønsker De?» spurgte han paa Engelsk, og senere: 
«Hvad Landsmand er De?» Da Jyden svarede, at han 
var Dansker, fik han et venligt: «Kom ind»2). Det viste 
sig nu, at Manden i Teltet ogsaa var en Dansker, hans

r) Et Pund Sterling = 18 Kroner 16 Øre.
2) «Nordslesvigsk Søndagsblad» 1889, Nr. 38, Pag. 222.
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Navn var Jansen, og han stammede fra Fredericia. Han havde 
opholdt sig i Australien i 2G Aar, havde ført et meget be
væget Liv, havde snart været det ene og snart det andet og 
havde da blandt andet ogsaa en Tidlang været Faarehyrde. 
Somme Tider havde Lykken været ham gunstig, og han 
havde tjent store Penge, men lige saa hurtig havde han 
sat det fortjente overstyr igjen. I en Fart fik han sig, paa
klædt og fulgte med Norrejyden til de andres Telt og vilde 
endelig have Lov til at arbejde sammen med dem, hvad 
man da ogsaa gik ind paa. Sit Modersmaal havde han 
omtrent glemt, og det var ham meget om at gjøre, at de 
vilde tale Dansk med ham, for at han kunde lære det 
igjen, hvad de ligeledes gik ind paa, skjønt de hellere 
vilde have talt Engelsk med ham for at lære dette Sprog.

Junggreen skrev hjem til sine Forældre om det inter
essante Bekjendtskab og Compagniskab, de havde indgaaet 
med den gamle Austral-Jyde, og anmodede sin Fader om 
at lade indrykke i Bladene, at Jansen, som i mange Aar 
ikke havde staaet i Forbindelse med Slægt eller Venner i 
Fædrelandet, levede endnu. Det oplystes da, at han havde 
baade Søstre og Søskendes Børn i Fredericia, som gjerne 
vilde have ham hjem. Men Jansen foretrak at blive i 
Australien og fortsætte sit gamle Eventyrliv.

Det blev nu nærmest Jansen, der var kjendt med 
Forholdene, som herefter kom til at styre Selskabets 
Fællesanliggender. Efter hans Forslag gjorde et Par af 
Kammeraterne en Rejse til Byen for at sælge Guld og 
kjobe Varer. Deres Føde bestod hovedsagelig af Boeuf, 
som de spiste 3 Gange om Dagen, og deres Drik var i 
Almindelighed The. Vandet kunde overhovedet ikke nydes 
uden i kogt Tilstand. I det hele levede de her under de 
tarveligste Forhold og Omgivelser, og Opholdet paa dette 
Sted varede da heller ikke ret længe.

Paa Rejsen fra Aabenraa til Hamborg havde Junggreen 
og hans Kammerater stiftet Bekjendtskab med et Par 
andre Sønderjyder, som ligeledes vilde til Australien. De 
havde imidlertid ikke kunnet komme med «Wilhelmsburg»

2
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og vare derfor tagne over England, hvorved de havde 
vundet et Forspring paa 14 Dage. De arbejdede i de 
samme Miner som Junggreen, men en 3 engelske Mil der
fra og havde været saare heldige, idet de allerede i det 
andet Hul, de gravede, havde fundet en Guldklump til en 
Vægt af 16 Pd. Efter dette Fund rejste de bort igjen, 
den ene til Kaplandet i Afrika og den anden til sit Hjem 
i Klovtoft ved Aabenraa, hvorfra han senere kom tilbage 
med en Broder. Rygtet om det store Fund spredte sig 
naturligvis hurtigst over hele Minedistriktet og kom ogsaa 
Junggreen og hans Fæller for øre, og de besluttede straks 
at rejse hen til den paagjældende Plads.

Alen alle ere ikke i lige Grad Lykkens Skjødebørn. 
Junggreen fandt ingen Guldklumper paa 16 Pd. Snarere 
kneb det nok med at tjene det nødvendige til Livets Op
hold. Jansen forelagde da et nyt Projekt. Callesen og 
han skulde fælde Træer, Christensen kjøre dem til Byen, 
og derinde skulde Junggreen saa agere en Slags Tømmer
grosserer, medens 3 andre af Selskabet, der efterhaanden 
var bleven forøget til 7 Personer, skulde grave efter Guld. 
En Hest og en Vogn til Transporten blev anskaffet; men 
Hesten var stædig, som saa mange Heste blev det under 
Guldgravernes raa Behandling, og vilde ikke trække. Det 
hele gik kort sagt noget trægt, og Junggreen blev træt og 
kjed af Livet derude og rejste sammen med Christensen 
og en anden ned til Alelbourne. Naar der her tilbød sig 
noget, skulde han skrive det til Callesen, at de kunde slaa 
sig sammen igjen.

I Alelbourne læste Junggreen i en Avis, at der blev 
fundet en Alængde Guld i Alinerne i Peru, og da der 
netop i Havnen ved Alelbourne laa et Skib sejlklar til 
Callao, besluttede han at gaa ombord og forsøge sin Lykke 
i Sydamerika. I Callao, hvorfra han sendte Brev til 
Callesen, fik han imidlertid at høre, at der nok ikke saa 
meget var Guld som gul Feber i Peru, og han fattede da 
igjen en rask Beslutning og tog med et Dampskib til 
Californien. At de overdrevne Rygter om Guldfundene i
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Peru nok væsentligst hidrørte fra selve det Skib, lian havde 
sejlet med, og som havde trængt til Passagerer, var for
siide gaaet op for ham.

I Californien tog Junggreen straks fat paa Guld
graveriet; men her var han lige saa lidt heldig som i 
Australien. Han fandt dog efterhaanden noget Guld og 
skrev hjem til sine Forældre, at naar han havde tjent lidt 
mere, vilde han komme hjem. Det urolige og vilde Liv, 
som føres paa saadanne Steder, kunde ikke tiltale en 
Natur som Junggreens.

Imidlertid vilde Junggreen ikke betræde Europas Jord
bund igjen, før han havde set sig lidt mere omkring i 
Amerika. Han var jo Tobakspinder af Profession, og det 
var hans Hensigt at tjene sit Brød ved dette Haandværk 
i Fremtiden. Amerika er Tobakkens Hjem , og ingen 
Steder kunde der vel derfor bedre være noget at lære med 
Hensyn til Tobaksfabrikation end netop her. Fra Californien 
rejste han altsaa til Panamatangen og derfra til de nord
amerikanske Sydstater, særlig Virginien, hvor han arbejdede 
i Tobaksfabrikker og i det hele taget indsamlede Erfaringer 
paa Tobaksavlens og Tobaksfabrikationens Omraade.

I omtrent 3 Aar havde Junggreen saaledes flakket om 
og udstaaet mange Savn og mange Besværligheder, da han 
igjen landede i Aabenraa. «Formue vandt han vel ikke, 
men desmere Erfaring og Menneskekundskab, og jo længere 
han færdedes i de fremmede Egne, desto dybere og inder
ligere blev hans Kjærlighed til det lille Danmark»x).

Da Junggreen kom tilbage fra Amerika, var han en 
Mand paa henved 30 Aar, og det var rimeligt, at han 
følte Lyst til at faa en selvstændig Virksomhed. Ved sin 
Stedfaders Hjælp fik han kjøbt en Gaard paa Nørretorv i 
Aabenraa og oprettet et Tobakspinderi. Samme Aar (1856) 
hjemførte han sin Brud, Katrine Otte, der var født i

x) M. Mork-Hansen i Journalistforeningens Kalender: «Danmark».
1887, Pag. 126.

2*
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Flensborg, men var kommen til Aabenraa som Plejedatter 
af Præsten Jakob Holdt.

Ved Siden af Tobakspinderiet drev Junggreen i de 
forste Aar en lille Urtekramhandel, som han senere opgav, 
da hans Tobaksforretning var kommen rigtig igang. Han 
arbejdede flittigt i sit Spinderi, men drev det aldrig til 
nogen særlig stor Omsætning, skjont det vistnok kunde 
have ladet sig gjore, hvis han havde været i Besiddelse af 
det Forretningstalent, som horer til, og Lyst til at tjene 
Penge ud over det nodvendige til Livets Ophold. Da han 
var bleven bekjendt blandt sine Landsmænd som én af 
den danske Sags varmeste Forkæmpere, blev hans Tobak 
en efterspurgt Vare, og havde han villet benytte sig af 
Lejligheden, kunde han maaske have svunget sig op til at 
blive en rig Mand. En Bekjendt raadede ham til at be
nytte det gunstige øjeblik og udvide og drive Forretningen 
i stor Stil; men Junggreen harmedes ved Tanken om, at 
han skulde slaa Mont af den danske Sag paa en saadan 
Maade.

I sit huslige Liv var Junggreen særdeles lykkelig. 
Hans Hustru skjænkede ham 5 Born, 4 Dotre og 1 Son, 
som fortsatte Faderens Forretning, men som for nylig 
(1893) er dod i en ung Alder. Han levede for sin Familie, 
talte og sang med sine Born, og da de bleve saa store, at 
de skulde gaa i Skole, hjalp han dem med deres Lektier 
og kunde, belæst som han var og med Kundskab til de 
forskjelligste Ting, fortælle for dem og give dem langt 
bedre Besked end deres Læreboger. «Hvor véd Fader alt 
det fra?» spurgte de med Forundring1).

Sin Fritid anvendte Junggreen iovrigt mest til Læs
ning og Tilegnelse af Kundskaber. Heri støttedes han af 
en enestaaende Hukommelse. Han har selv fortalt, at han 
efter at have læst en Spalte i en Avis én Gang nojagtig 
kunde gjengive hele Indholdet, og naar han havde læst 
den to Gange, kunde han gjengive Fremstillingen ordret.

l) «Nordslesvigsk Søndagsblad» 1889, Nr. 36 Pag. 211.
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Sin Ungdomskærlighed til Astronomien bevarede han hele 
Livet igjennem. Han fulgte stadig med i den astrono
miske Literatur og skal have besiddet udstrakte Kund
skaber i denne Videnskab. Men med lige saa stor Interesse 
dyrkede han Historien. Gjennem sin Ven Fischer, der 
havde talrige Forbindelser baade i Syd og Nord, kunde 
han skaffe sig de fornødne Hjælpemidler, og han undlod 
ikke at benytte sig deraf. Han havde læst baade Livius 
og Herodot, og der var vist ikke mange Egne i Historien, 
hvor han ikke var nogenlunde hjemme; men dybest strakte 
hans Kjendskab sig følgelig til Fædrelandets Historie. Af 
fremmede Sprog talte og skrev han Engelsk ligesaa godt 
som Tysk, og han var saaledes helt igjennem vel udrustet 
til den Gjerning, som ventede paa ham.

Efter 9 Aars lykkeligt Ægteskab fristede Junggreen 
(1865) den tunge Sorg at miste sin kjærlige og brave 
Hustru. Hans melankolske Temperament, som allerede 
tidligere stundom havde kunnet overvælde ham, fik ved 
denne Lejlighed som ved Sorgen over Fædrelandets Ulykke 
Aaret i Forvejen nye Holdepunkter. Ved sin Hustrus Død 
sad han ene i Hjemmet med 4 smaa Børn; men hans 
Halvsøster kom i Huset hos ham og hjalp ham trofast at 
bære Byrden.

Da Junggreen i nogle Aar havde været Enkemand, 
blev han gift igjen med en Præstedatter Thora Klihne, 
som imidlertid kun levede et Aar. Et tredje Ægteskab 
med Anna Algreen-Ussing, Datter af den bekjendte Jurist 
Tage Algreen-Ussing i Kjøbenhavn, varede ogsaa kun kort, 
men forøgede Junggreens Børneflok med en Datter. Disse 
Slag ramte Junggreen saa meget haar der e, som han stedse 
havde haft Lykke til at finde Forstaaelse hos en kjærlig 
og ædelsindet Hustru, hvilket lige saa fuldt gjaldt om 
hans sidste Ægteskab med Enkefru Anna Callesen, der 
overlever ham med en lille Datter.

Under alle de Sorger og Prøvelser, der ramte Jung
green baade som Familiefader og Fædrelandets trofaste 
Søn, og som efterhaanden gav hele hans Væsen et Præg
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af Vemod, havde han den bedste Trøst i sit gudfrygtige 
Sind. Der blev vidnet om ham ved hans Baare1), at han 
var en alvorlig Kristen, der havde skattet Kirkens Naade- 
midler, og som ventede at blive salig alene af Guds Naade 
ved Jesus Kristus. Og dette var visselig Sandhed. Hans 
kristne Tro var den bærende Grundmagt i hans Liv, og 
den prægede hele hans Færd baade privat og offentlig. 
Allerede fra Barndommen af havde Junggreens Sjæl været 
præget af Alvor. Det er saaledes betegnende for ham, at 
han som Barn kun holdt lidt af Leg og Morskab, og at 
han, da Forældrene havde sendt ham og hans ældste Halv
søster i Danseskole, indstændigen bad om at blive fri, 
hvorfor han kun deltog i øvelserne det første Par Gange. 
Senere hen i Livet udviklede dette hans alvorlige Sindelag, 
paavirket af en levende Ordets Forkyndelse og et levende 
Menighedsliv, sig til en dyb og inderlig Kristentro. 
Aabenraa havde nemlig i Halvtredserne en begavet og nid- 
kjær yngre Præst Andreas Peter Martin Leth (senere i 
Ulsø og Vesteregede, nu i Middelfart), der ved sin varme 
Kristendomsforkyndelse samlede en stor Menighed. Til 
denne Menighed sluttede ogsaa Junggreen sig, og han 
vedblev lige til sin Død at være en stadig Deltager i den 
danske Gudstjeneste, der under det nye Regimente maatte 
finde sig i at blive degraderet til at holdes tidlig om 
Morgenen eller sent paa Eftermiddagen, medens den tyske, 
der samler højst en Snes Mennesker, pranger i Højsædet 
midt paa Dagen.

Junggreen elskede vore smukke danske Salmer, som 
han for største Delen kunde udenad fra Ende til anden, 
og han sang dem ofte til Trøst og Opmuntring for sig 
selv ligesom vore bedste Fædrelandssange. Og som han 
med sin rige aandelige Begavelse bestræbte sig for at ud
vide sine Kundskaber og sit Kjendskab til Menneskelivets 
mange forskjellige Forhold, saa søgte han ogsaa i sine 
Tanker at bearbejde og uddybe sin Kristendom. Wexels*

J) Jfr. «Dannevirke» 1886, Nr. 169.
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bekjendte Salme: «Tænk, naar engang den Taage er for
svunden, som her sig sænker over Livet ned», var hans 
Yndlingssalme, og dette var naturligt; thi han forskede 
og granskede og søgte Klarhed i alt og glædede sig inderlig 
til den Dag, da enhver Taage er forsvunden, og «Lys om- 
straaler hvert af vore Fjed».

Da Junggreen blev Borger i Aabenraa, var der vel 
ingen og mindst han selv, som tænkte paa, at han nogen
sinde skulde komme til at spille en fremtrædende politisk 
Rolle, endsige at hans Navn som Politiker skulde blive 
nævnet med Hæder langt ud over hans Fædrelands Grænser. 
Al offentlig Fremtræden var ham af Naturen imod. Meget 
mere var han, som vi have set, anlagt for Hjemmets stille 
Gjerning. Men Forholdenes Udvikling maatte nødvendig
vis i sin Tid tvinge en Mand med den Kjærlighed til 
Fædreland og Modersmaal og den Evne til at tale Folkets 
Sag baade med Pen og Mund, som Junggreen havde, frem 
til eri Førerpost.

Det var i en for Fædrelandet lykkelig Periode, at 
Junggreen satte Bo i Aabenraa. Det sidste Decennium 
havde frembragt en Forandring til det bedre i de slesvigske 
Forhold, som ingen, selv den dristigste Fantasi, før Krigen 
havde turdet ane. Den danske Hær havde underkuet «det 
skammeligste Oprør, der nogensinde har fundet Sted i 
nogetsomhelst Land»l), en loyal Embedsstand havde afløst 
den tidligere illoyale, og Modersmaalet var blevet gjenind- 
sat i sine Rettigheder.

Fischer levede endnu, og hans Hus var fremdeles 
Samlingspladsen for Aabenraa’s danske Borgere. Men 
hvor ganske anderledes vare dog ikke Forholdene! Medens 
tidligere enhver Ytring af Danskhed var bleven set paa 
med de mistænksomste Ojne af de fanatiske slesvighol- 
stenske Embedsmænd, saa søgte deres Afløsere deres 
kjæreste Selskab hos de før saa foragtede Danskere og

J) Karl Moltkes Ord om det sies vigholstenske Oprør 1848. Jfr. 
C. Rosenberg: «Danmark i Aaret 1848», Pag. 57, Anm.
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fandt her Opmuntring og Støtte til Udøvelsen af deres 
ofte vanskelige Gjerning.

Selvfølgelig søgte Junggreen sine gamle Venner og 
var en flittig Deltager i deres Sammenkomster. «Med sin 
livlige Aand, med Sjæl og Hjerte fulgte han den Kamp 
for Modersmaalet og for Statens Bevarelse, som i Stænder
salen og i Pressen daglig maatte føres imod de tyske 
Erobringsplaner»1), saa vel som alt andet, der angik Fædre
landets Vel, ligesom han levende interesserede sig for sin 
Fødebys kommunale Anliggender. Men iøvrigt førte han 
en stille og ubemærket Tilværelse. Beskeden og tilbage
holdende, som han af Naturen var, vogtede han sig vel 
for at træde offentlig frem i nogen Henseende. Der var 
jo i det hele, som Forholdene nu stillede sig, ingen An
ledning til større Skridt i national Retning, og skulde der 
endelig gjøres noget, var der Mænd nok blandt hans Om
gangskreds, som i Alder og Erfaring stod over ham. 
«Flensborg Avis» har Ret, naar den skriver: «Før 1864 
var Junggreen en velagtet Borger, en stilfærdig Haand- 
værker i en lille By. Hans Navn var neppe kjendt udenfor 
Aabenraa og nærmeste Omegn»2).

Saaledes gik Tiden. Da kom det skjæbnesvangre Aar 
1864 og gjorde en brat Ende paa den fredelige og lykke
lige Udvikling, som var begyndt i Sønderjylland. Danmark 
maatte ved Freden i Wien afstaa alle sine Rettigheder 
over Sønderjylland til Preussen og Gsterrig, og efterat 
disse to Magter igjen (1866) havde kæmpet om det 
fælles Bytte, og Preussen havde sejret, blev Sønderjylland 
som bekjendt indlemmet i Kongeriget Preussen.

Nu viste det sig ret, hvad Sandhed der havde været i 
de tyske Statsmænds og Forfatteres ømme Omsorg for 
begge Nationaliteters Ligeberettigelse i Slesvig. Thi aldrig 
saasnart havde Preusserne faaet Magten, før de begyndte

M. Mørk-Hansen i Journalistforeningens Kalender: «Danmark 
1887, Pag. 127.

2) «Flensborg Avis» 21de Juli 1886.
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paa den ubarmhjertige Udryddelseskrig af dansk Sprog og 
Folkeejendommelighed i Sønderjylland, som de have fortsat 
indtil denne Dag under stedse stigende Former. Og skjønt 
§ 5 i Pragfreden mellem Preussen og Osterrig efter Fran
krigs Mellemkomst forpligtede Preussen til «efter en fri 
Folkeafstemning at tilbagegive de nordligste Distrikter til 
Danmark»», saa blev ikke blot denne Forpligtelse ikke ud
ført, men, da Tidspunktet dertil syntes gunstigt, endogsaa 
ved et Pennestrøg skaffet helt af Vejen, skjønt den var 
indgaaet i den hellige Treenigheds Navn.

Alt dette kunde Junggreen ikke se paa, uden at han 
maatte træde i Skranken for sit Folks Rettigheder. Slig 
Troløshed overfor indgaaede Forpligtelser og hele den for
færdelige Udryddelseskrig mod alt, hvad der var ham dyre
bart og helligt, oprørte hans varme danske Hjerte. Og da 
Danskhedens Talsmænd blandt Embedsstanden vare bievne 
forjagede og for en stor Del erstattede af mensvorne Sles- 
vigholstenere eller andre Tyskere, og da de gamle, som 
tidligere havde været den danske Sags Støtter, efterhaanden 
døde, maatte han følge den stærke indre Røst, som tvang 
ham til at tage Ordet. Allerede i 1864 maatte han ud- 
staa flere Fængslinger paa Grund af sin danske Optræden 
og navnlig paa Grund af sin Deltagelse i Udbredelsen af 
Adresser i dansk Retning; men det var dog først et Par 
Aar senere, at hans Navn ret kom frem for Offentligheden. 
Og den opofrende Kamp i den danske Sags Tjeneste, som 
han derefter førte lige til sin Død, skulle de følgende 
Blade give en Skildring af.
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9.

„Junggreens Artikler“.

De to første Aar efter Freden i Wien var en sand 
Rædselsperiode for den danske Befolkning i Nordslesvig. 
Erobrerne havde foreløbig fuldt op at gjøre med at ordne 
Delingen af Byttet, og imidlertid var dette prisgivet en 
vilkaarlig Embedsstand, der skaltede og valtede med deres 
ulykkelige Undergivne efter Behag. Da Sønderjylland 
endelig (1867) blev indlemmet i det preussiske Rige og 
underkastet dettes Love, blev Tilstanden dog meget bedre, 
ihvorvel Preusserne ganske godt forstaa at omgaa deres 
egne Lovparagraffer, naar det er den dansk-slesvigske Be
folknings Interesser, det drejer sig om. Blandt de utallige 
Vilkaarligheder, som i denne Periode fandt Sted, var da 
ogsaa den, at de i Sønderjylland udkommende dansksindede 
Blade bleve forbudte. Mærkværdig nok ramte dette For
bud dog ikke det af Frederik Fischer i Aabenraa i sin Tid 
oprettede Blad «Freya», der i 1859 var gaaet over til hans 
Svoger Bogtrykker Sørensen, og det opnaaede derfor et 
Abonnent-Antal saa stort, som det ingensinde har haft 
hverken før eller senere.

Som Medarbejder af dette Blad havde Junggreen sin 
første politiske Virksomhed, og skjønt han dækkede sig 
under Anonymitetens Kaabe, synes denne hans Virksomhed 
dog at have været almindelig bekjendt. Det hedder saa- 
ledes i Pastor Mørk-Hansens Bog: «Sønderjydernes Kamp 
for Modersmaalet»: «Under det ny Regimente 1864—66
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fik Bladet («Freya») atter stor Betydning som Organ fol
de Danske, navnlig for den dygtige og kjække Tobaks
fabrikør J. P. Junggreen»1). Hvorvidt hans Delagtighed i 
«Freyas» Udarbejdelse i disse Aar har strakt sig, vil det 
nu være vanskelig at danne sig nogen Mening om; men 
det gjør ogsaa mindre til Sagen; thi det er i hvert Fald 
først fra 1888, at den Forfattervirksomhed begynder, som 
har gjort hans Navn saa agtet i Nordslesvig.

Det var en Udtalelse, som var fremkommen i «Flens
burger Norddeutsche Zeitung» og derfra var gaaet over i 
Nordslesvigs andre tyske Blade, der først bragte Junggreen 
til at bringe sit Navn frem for Offentligheden. «FL Nordd. 
Zt.» blev paa den Tid daglig bragt ind i alle Husene i 
Aabenraa uden Hensyn til, om Beboerne havde abonneret 
eller ej, og det indeholdt saa en Dag en Artikel, hvori 
den Paastand var fremsat, at Preussen havde i Sinde ikke 
at ville opfylde det i § 5 givne Løfte om en fri Folkeaf
stemning i Nordslesvig, en Paastand som desværre senere 
har vist sig at være fuldt berettiget, men som den Gang- 
selvfølgelig var greben ud af Luften og vel nærmest var 
beregnet paa at svække Nordslesvigernes nationale Haab 
og derved lamme dem i deres Kamp for Modersmaal og 
Folkeejendommelighed. Junggreen besluttede, at den Slags 
Paastande ikke skulde have Lov at staa uimodsagte, og 
lod indrykke en Modartikel i det nylig gjenoprettede 
«Dannevirke» for 19de Juni 1868. Selve Paastanden af
viste han som et løgnagtigt Paafund og lod «FL Nordd. 
Zt.» vide, at det var en Krænkelse af den preussiske Re- 
gjerings Retsfølelse at tillægge den slige Tanker, og hvad 
Hensigten med den opdigtede Paastand angik, da lod han 
ligeledes det tyske Organ vide, at den ganske vilde for
fejle sin Virkning paa Nordslesvigerne.

«Det er» — skrev han iøvrigt — «ikke vanskeligt at 
indse, hvorfor disse Historier og disse Paastande stadig

M. Mørk-Hansen: «Sønderjydernes Kamp for Modersmaalet» 
Pag. 145.
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komme igjen. Man synes at tro, at naar man først kunde 
bringe Folket til at tvivle om en snarlig Afgjørelse af 
denne Sag, vilde det af sig selv nedsynke i en Sløvhed og 
Usselhed, der vilde gjøre det uskikket til at værne om sin 
Nationalitet og stride for, hvad der efter dets Overbevis
ning er Ret. Man tager dog fejl i den Henseende. Nord
slesvigerne ere ikke af saa blødt et Stof, som de Herrer 
synes at antage. Den Sejghed, der har sat dem i Stand 
til at bevare deres Ejendommelighed og deres danske Sinde
lag til Trods for alle de Paavirkninger, de i Aarhundreder 
have været udsatte for, er endnu ikke ganske forsvunden. 
Og selv om det lykkedes at bibringe vort Folk den Mening, 
at Preussen ikke vil opfylde den Forpligtelse, det har over
taget, vilde det derfor ikke opgive Haabet om en Foran
dring. Følgen af, at en saadan Anskuelse blev almindelig, 
vilde kun være den, at hele den Del af vort Folk, i hvilken 
der er nogen Kjærne, med endnu større Inderlighed slut
tede sig til, med endnu større Skinsyge vaagede over det, 
den har taget i Arv fra Fædrene, og som ingen ydre Magt 
formaar at fratage det: sin Nationalitet og sit Sprog. Thi 
de store Begivenheder, der i det sidste Decennium have 
fuldbyrdet sig i Europa, have ogsaa lært vort Folk at 
kjende den Magt, der ligger i Nationalitetsideen. I dens 
Navn er det, at Italien og Tyskland have antaget deres 
nuværende Skikkelse, og er end vort Folk kun lille og 
svagt, saa have vi dog før set, at ogsaa den svage har 
naaet sit Maal, naar han kun ikke opgav sig selv, men 
stolede trygt paa Gud og sin retfærdige Sag. Intet euro
pæisk Folk har været dybere bøjet, for intet have Udsig
terne til at rejse sig været ringere end de i 1807 vare det 
for Preussen, og idag staar det paa Magtens og Lykkens 
Tinde. Men Verdenshistorien blev ikke afsluttet 1866. 
Lykkens Hjul vil endnu gjøre mange Omdrejninger. Og i 
den Trængselstid, der under saadanne Omstændigheder 
forestod vort Folk, vilde det blive opretholdt ved Bevidst
heden, at det havde Retten paa sin Side. Thi den preus
siske Regjering har højtidelig forpligtet sig til at lade
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foretage en fri Afstemning i Slesvigs nordlige Distrikter 
og at give dem tilbage til Danmark, naar de ved en saa- 
dan Afstemning udtale sig derfor, og naar den ikke op
fylder denne Forpligtelse, saa begaar den en Uret, der 
tidlig eller silde vil hævne sig. Thi en saadan Fremgangs- 
maade vilde staa i Modsigelse ikke alene med den skrevne 
Ret og med Billigheden mod den Konge, om hvem man 
nu har anerkjendt, at han ved Frederik den 7des Død var 
den retmæssige Arving til Hertugdømmerne, men ogsaa 
med den hele Retning, i hvilken Europas politiske Forhold 
have udviklet sig, og som jo netop gaar ud paa at samle 
det, der er udsprunget af samme Rod, og som ønsker at 
være sammen, til en Statsenhed. Og vort Folk vilde ogsaa 
vide, hvad det under saadanne Omstændigheder havde at 
forsvare, paa hvilket Punkt det havde at samle hele sin 
Modstandskraft. Thi overalt hvor vi se et Folk kæmpe 
for sin Tilværelse, se vi det med yderste Haardnakkethed 
holde fast ved sit Sprog som det fyldigste Udtryk for den 
Ejendommelighed, der giver det en Berettigelse til en selv
stændig Tilværelse. Magyarer og Slaver, Tyskere og 
Italienere, alle stride de eller have de stridt for deres 
Sprog som for det Palladium, med hvis Tab alt var tabt. 
De vekslende Tider kunne forandre meget i et Folks ydre 
Vilkaar; men hvor haardt end det Tryk monne være, der 
hviler paa det, det vil dog aldrig være ganske fortabt, saa- 
længe det ikke opgiver det, hvori netop dets Ejendomme
lighed bestaar: sin Nationalitet og sit Sprog. Thi dette 
er Folkenes Sjæl og ogsaa om disse Forhold gjælder Ordet: 
Frygter ikke for dem, der kun kunne dræbe Legemet, men 
vel for dem, der kunne ødelægge Sjælen»). — «Men» — 
sluttede han — «skulde Sagen alligevel trække i Lang
drag, saa kunne de, der stadig søge at indbilde sig selv 
og andre, at Nordslesvigerne ere et usselt, sløvt og udue
ligt Folk, der skjælde os for «Tudser» og «Idioter», have 
godt af at vide, at vi ingensinde ville slippe Haabet eller 
opgive Kampen for vor Nationalitet, og for det, vi anse 
for Ret».



30

Artiklen indbragte Junggreen en Hob af Grovheder 
og Forhaanelser fra Modstanderne. De troede sandsynligvis, 
at de ved Haan og Spot skulde bringe «den politiserende 
Haandværker», som de spottende kaldte ham, til at tie 
med, hvad de saa nødig vilde høre1). Men heri toge de 
fejl. Junggreen lod sig ikke forknytte. Han følte, at han 
her havde en Gjerning at gjøre. Kort efter kom der en 
ny Artikel fra ham, og saaledes har han fremdeles lige til 
sin .Død stadig forsynet den danske Presse2) i Nordslesvig 
med sine Indlæg i den nationale Kamp.

Hvad iøvrigt Junggreens Artikler angaar, der, hvis de 
bleve samlede, vilde udgjøre en anselig Bog, da vilde det 
selvfølgelig føre for vidt her at gaa i Enkeltheder. Vi 
have allerede ovenfor gjort Bekjendtskab med én af dem. 
Det var hans første navngivne Artikel, og hvis man ikke 
vidste det, vilde man ikke falde paa at tro andet, end at 
det virkelig var den første Artikel, han nogensinde havde 
skrevet; thi betragtet i Sammenhæng med hans øvrige 
Artikler danner den ligesom et Program for disse. Han 
har her i Korthed fremstillet hele sin nationale Livs
anskuelse, den han blev tro til det sidste, og som var 
Grundlaget for og Drivfj edren til al hans politiske Virk
sombed. Alle hans øvrige Artikler ere i Grunden kun en 
nærmere Udvikling og Begrundelse af de Tanker, som her 
alt ere antydede. Det var ikke lærde historiske og stats
retslige Undersøgelser, Junggreen underholdt sine Læsere 
med. Hans Artikler vare udelukkende af praktisk Natur. 
Ofte var det, som ovenfor, en ydre Foranledning, der bragte 
ham til at gribe Pennen — hvad enten det nu var en 
Udtalelse i et tysk Blad, et Overgreb fra Myndighedernes 
Side, et forestaaende Rigsdagsvalg eller lignende —, og 
Artiklen havde da fornemmelig til Hensigt at vejlede 
Læseren med Hensyn til det foreliggende Spørgsmaal; men

J) «Nordslesvigsk Søndagsblad» 1889, Nr. 39, Pag. 230.
2) Junggreens Artikler, hvis Originaler have staaet dels i «Freya», 

og dels i «Dannevirke», bleve sædvanligvis aftrykte i alle Nord
slesvigs danske Blade.
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ligesaa ofte var det en blot indre Trang, der drev ham til 
at udtale sig, og hvad enten det var det ene eller det 
andet, gik hans Ord altid ud paa at opmuntre og dygtig
gøre hans Landsmænd til at holde ud i den haarde Kamp. 
Det var korte og klare Paavisninger af Nordslesvigernes 
juridiske og moralske Ret til at gjenforenes med Danmark. 
Paavisninger af den gruelige Uret, som Tyskerne øvede 
mod det lille, værgeløse, nordslesvigske Folk ved at paa
tvinge det en Kultur, som det hverken ønskede eller 
trængte til. Det var varme og indtrængende Opmuntringer 
til dette Folk om ikke at opgive Haabet og Kampen, men 
paa enhver lovlig Maade at gjore deres Ret gjældende, 
Formaninger til at bevare Modersmaalet som det væsent
ligste Udtryk for Folkeejendommeligheden og trøsterige 
Henvisninger til historiske Kjendsgjerninger og til den 
almægtige Gud som Borgen for en sejrrig Udgang af 
Striden for en retfærdig Sag. Særlig forstod han ved sit 
Kjendskab til Tysklands nyere Historie at fremdrage saa- 
danne Kjendsgjerninger, som baade kunde vise, hvor inkon
sekvent og skammelig Preussernes Færd mod de danske 
Slesvigere var og tillige, hvor vekslende et Folks Skjæbne 
kan være, saa at det Folk, der til en given Tid synes 
ganske fortabt, dog atter kan rejse sig, naar det kun ikke 
opgiver Haabet og værner om det, der er ejendommeligt 
for det som Folk. — Disse Emner var det, der idelig og 
altid vare Gjenstand for Junggreens Udviklinger, men 
«med en beundringsværdig Virtuositet forstod han at be
handle det samme Thema paa saa forskjellig Maade og at 
belyse det fra saa forskj ellige Sider, at hans Artikler altid 
bleve læste med Glæde og overvejede med Opmærksomhed»x).

Lad efterfølgende Stykker staa som Eksempler paa 
Junggreens Skrivemaade 2):

*) M. Mørk-Hansen: «J. P. Junggreen» i Joumalistforeningens 
illustrerede Kalender «Danmark» for 1887, Pag. 129—30.

a) Stykkerne ere valgte blandt de Uddrag af Junggreens Artikler, 
som «Dannevirke» aftrykte i de nærmeste Dage efter Jung
greens Død (Juli 1886).
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Den 17de August 1868 skriver han: «Det er tilvisse 
muligt at tænke sig et Folk, der i den Grad havde vist 
sig uimodtageligt for hele den nyere Kultur, at det maatte 
anses for en Velgjerning for dets Medlemmer at blive op
taget i et andet, paa et højere Trin staaende Samfund, 
for ved den aandelige Paavirkning, der derved vilde blive 
det til Del, at drives ind paa nye Baner og saaledes blive 
sat i Stand til at komme det Maal nærmere, som det ikke 
mægtede at naa ved egen Kraft. Men hvor ingen saa- 
danne Forhold ere tilstede, der er det visselig det rette at 
lytte til den Røst, der lyder i Menneskehjertet om Kjær- 
lighed til Fædreland og Modersmaal og til alt det, der 
giver ens Folk sit ejendommelige Præg. Og vort Folk er 
ikke i dette Tilfælde. Vel er det danske Folk kun lille, 
men det behøver ikke at slaa sine øjne ned, naar der er 
Tale om, paa hvilket Trin de forskj ellige europæiske 
Nationer staa. Det har føjet sine Sten ind i den store 
europæiske Kulturbygning og staar, hvad aandelig Begavelse, 
Dannelse og Dannelsesmidler angaar, ikke tilbage for noget 
andet Folk. Og Erfaringen lærer ogsaa tydelig nok, at 
det ikke er andet end Indbildning, naar der stadig tales 
om den højere Dannelse og Intelligents, der skulde være 
tilstede hos en lille Brøkdel af vort Folk, der har vendt 
sig bort fra sit eget og forsøgt paa at tilegne sig et andet 
Folks Aandsretning. Thi medens den dansksindede nord
slesvigske Befolkning altid har haft let ved at finde Mænd 
ud af sin egen Midte til at føre sin Sag, har det Parti, 
der stadig taler om sin egen Intelligents, altid maattet 
hente sine Talsmænd syd fra. P. H. Lorenzen og Laurids 
Skau, Krüger og Ahlmann, for at tale om Mænd som en
hver kjender i den Egn, hvor jeg boer: Fr. Fischer, 
M. Bahnsen og H. C. Møller til Skovgaard, ere Navne mod 
hvilke det tyske Parti endnu ikke kan opstille et eneste, 
skjønt lige indtil 1850 saa godt som alle de højere Under
visningsanstalter have været i deres Hænder. Netop den 
absolute Forkastelighed af de Principper, der ligge til 
Grund for vore Modstanderes Optræden, kan vel tjene til
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at styrke vort Haab om et endelig godt Udfald af vor Sag. 
Vi tro dog alle paa en evig retfærdig Verdensstyrelse, og 
er vort Folk Frelsen værd, saa vil alt det, af hvilket vore 
Modstandere vente en nedslaaende, sløvende Virkning, kun 
tjene til at fylde det med den rette Alvor, til at vende 
dets Sind og Tanker ind ad mod sit eget Væsen og op 
imod det Høje, og derfra at hente Kraft til at holde ud, 
indtil Korsets Banner, der jo nu i en dobbelt Forstand er 
blevet et Frelsens Tegn for os, atter udfolder sig over 
Nordslesvig».

Den 7^e Oktober 1868: «Vi have haft vort 1806; men 
opgive vi kun ikke os selv, saa kommer der, naar alt andet 
brister, ogsaa nok en Frelsens Dag for os. Vi gjøre os 
ingen Illusioner om vort Folks Magt; vi vide, at det kun 
er lille og svagt, men vi vide ogsaa, at der er en Magt, 
der kan bøje den stærkeste som et Rør. Der var en 
Haand, stærkere end Jordens Konger, der greb ind i 1812, 
der da skrev sit «hertil og ikke videre», og uden denne 
Indgriben vilde Begivenhederne i 1813 have været lige saa 
umulige, som det nu er, at de Danske paa egen Haand 
kunne drive Preusserne ud af Nordslesvig. Men hvad han 
har gjort, kan han gjøre igjen; han er endnu den, han var. 
Det er dette Haab, der vil opretholde Nordslesvigs Befolk
ning, naar alt andet skulde briste, og hvad vi ville have 
at gjøre i Ventetiden, det vide vi. Gjensidig trøste, styrke 
og opmuntre hverandre, værne om vort Sprog med alle de 
til vor Raadighed staaende Midler og paa enhver lovlig 
Maade vise, at vi holde fast ved vort Haab; det vil være 
Opgaven».

Den 4<le Februar 1869: «Hvad Nordslesvigerne for
lange, er intet andet end at faa Lov til at gjøre det samme, 
som alle andre Folk have gjort eller ønske at gjøre, nemlig 
at slutte sig sammen til en Statsenhed med det Folk, med 
hvilket de have Sprog og Sympathier til fælles. Kun den 
ene Forskjel er der, at medens i næsten alle andre Lande 
denne Sammenslutning kun har kunnet finde Sted derved, 
at bestaaeiide Overenskomster og utvivlsomme Rettigheder, 
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kuldkastedes, saa kan den for vort Vedkommende gjennem- 
føres i den fuldkomneste Overensstemmelse med disse; og 
i Stedet for at den ellers overalt har været ledsaget af de 
voldsomste Rystelser og kun har ladet sig fuldbyrde ved 
Anvendelsen af «Jærn og Blod», vil dens Gjennemførelse 
hos os netop være et Middel til at befæste Freden, der jo 
af alle Europas Regjeringer betegnes som Formaalet for 
deres ivrigste Bestræbelser».

Den 13de Marts 1869: «Naar de Anskuelser, til hvilke 
et Folk bekjender sig, ere fremgaaede af og saaledes sam- 
menvoxede med hele dets indre Væsen, at det føler, at 
med dem skal det tillige opgive alt det, der har givet den 
enkelte som hele Folket sit ejendommelige Præg, da vil 
det forsvare dem til det yderste, og der vil hengaa et langt 
Tidsrum, forinden det ny, der skal paatvinges det, saaledes 
kan blive til et med Folkebevidstheden, at det aldeles kan 
tilbagetrænge Mindet om det gamle og staa saaledes for 
Folket, som det maa staa, naar almindeligt Velvære og 
oprigtig Tilslutning til det bestaaende skulle være Resul
taterne. — Og netop fordi vor Danskhed ikke er et saa- 
dant ydre Paahæng, men paa det naj este er sammenknyttet 
med hele vort aandelige Væsen, er det, at vi ikke kunne 
gjøre, hvad der er gaaet saa glat for største Parten af 
vore Modstandere. Ere Tiderne end trange, saa holde vi 
dog fast ved den og opgive ikke Haabet om Gjenforening 
med det Folk, hvis Sprog vi tale, og hvis Følelser vi dele. 
Og vi ere overbeviste om, at vi ikke ville andet end hvad 
der er ret og godt».

Den 2<len Juli 1869: «Men der ligger noget uendelig 
styrkende og fortrøstningsfuldt i den Tanke, at det, vi 
stride for, er ret, hvad enten man saa betragter det fra det 
juridiske eller fra et rent menneskeligt Standpunkt, og at 
det staar i den fuldkomneste Overensstemmelse med den 
Aand, der nu .rører sig hos Folkene. Thi hvor dette er 
Tilfældet, der vil en gunstig Løsning ikke udeblive, kan 
den end forhales nogen Tid».

Den 4de Oktober 1869: «Retten, den rent formelle
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Ret, kan vel undertiden undertrykkes, men hvor den og 
Folkenes naturlige Ret i den Grad falde sammen som i 
vor Sag, der vil der tidlig eller sent komme en Dag, da 
Retten sker Fyldest. Men en ufravigelig Betingelse for, 
at denne Dag kan komme, er, at Folket staar fast og ikke 
viger et Haarsbred tilbage fra det, det anser for Ret. 
Ingen kan tvinge os dertil. Vi maa adlyde de preussiske 
Love og finde os i, at vort Land bestyres af en tysk Re- 
gjering, men naar og hvor som helst der bydes os en 
Lejlighed dertil, der kunne vi give Udtryk til den Tanke: 
«1 have overtaget vort Land paa den Betingelse, at vi 
atter skulle afstaas til Danmark, naar vi selv udtale os 
derfor. Velan, vi have intet højere ønske, saa holder nu 
Eders Ord». Dette kunne vi gjøre, og vi kunne endnu 
gjore mere. Enhver dansk Fader og Moder kan indprente 
sine Børn Kjærlighed til Modersmaal og Fædreskik og til 
det gamle Land, fra hvilket ikke vort eget ønske, men 
fremmed Overmagt har løsrevet os. Og gaa vi frem paa 
denne Vej, uden Trods, men ogsaa uden Frygt, da holde 
vi nok vor Sag oppe, til der en Gang kommer en Dag, 
da Ret og Magt atter stilles hver paa sin Plads. — — 
Og lader os derfor kun staa fast. Lader os holde os strengt 
indenfor de af Loven foreskrevne Grændser, men lad os 
tillige ved enhver Lejlighed vise Regjeringen, at vort første 
ønske er atter at vorde forenede med vort gamle Fædre
land, og vore Modstandere, at Drivfjedren til vore Hand
linger ikke er Had og Hævntørst, men Kjærlighed til det 
sande og gode. Da skal det med Guds Hjælp nok endnu 
en Gang dages for os».

Den 22de December 1869: «Naar et Folk er blevet 
ramt af en saadan Ulykke som den, der for Tiden ruger 
over Nordslesvig, naar det ene Aar gaar efter det andet, 
uden at Frelsen synes at være kommen nærmere, da vil 
det aldrig mangle paa Fristere, der raade Folket til at op
give den tilsyneladende frugtesløse Kamp, til at bøje sit 
Hoved, og idet det opgiver enhver Tanke om det, der giver 
saa vel den enkeltes som hele Folkets Liv et højere og 
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ædlere Indhold, kun at rette alle sine Bestræbelser paa at 
gjøre sig de bestaaende Forhold saa lidet trykkende som 
mulig. Og lytter saa Folket til disse Røster, da er dets 
Skjæbne afgjort. Det vil maaske i mange Retninger kunne 
skaffe sig en behageligere Stilling ved Lettelser og Begun
stigelser fra oven af; — men med Haabet om at kunne 
tilbagevinde sin Selvstændighed er det forbi. Thi dette er 
kun muligt, saalænge Folket vedbliver at sætte denne 
Tanke saa højt, at det for dens Skyld er villigt til at bære 
alle de Ulæmper, som Kampen for dens Virkeliggørelse 
fører med sig. Ogsaa iblandt os lyde disse Røster, og det 
er en af de Bebrejdelser, der gjøres de Mænd, der i Skrift 
og Tale søge at opmuntre Folket til at holde ud i Kampen 
for Gjenforeningen med det gamle Fædreland, at de fylde 
Folkets Hoveder med sværmeriske og fantastiske Ideer, i 
Stedet for at opfordre det til at finde sig i, hvad der ikke 
kan forandres, og indrette sig saa bekvemt som mulig 
under de nye Forhold.-------Men jeg har den faste For
trøstning, at Nordslesvigs danske Folk ikke vil lytte til 
disse Røster, men uden Hensyn til, om dets ydre Stilling 
derved bliver mere eller mindre behagelig, vedblive at for- 
svare sin Ret til Gjenforening med det gamle Fædreland. 
Det er tilvisse haarde Vilkaar, under hvilke vi have at for
svare denne Ret. Vi staa ene i Kampen og have vel 
næppe nogen Udsigt til at naa vore ønskers Maal, for
inden Forandringer i Europas politiske Stilling have lært 
det tyske Folk ogsaa at respektere andre Folks retfærdige 
ønsker og Krav».

Den 2den Februar 1870: «Os tilkommer det at staa 
fast i den Ulykke, der er kommen over os. Vor Sag er 
god nok; hvad det kommer an paa, er kun, om vi ere i 
Besiddelse af saa megen Kraft, saa megen Dygtighed og 
saa megen Tro paa Sandhedens og Retfærdighedens ende
lige Sejr, at vi ikke trættes, men kunne vedblive at holde 
den oppe, indtil der en Gang kommer bedre Tider. Og 
det er ikke lidet, der fordres af os. Thi der hører maaske 
et større Fond af Kraft til at modstaa den dræbende og
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sløvende Indflydelse, som en saadan i lang Tid fortsat 
aandelig Kamp mod Overmagten forer med sig, end til 
Udførelsen af en enkelt stor Gjerning. Men lever den 
rette Aand i os, da maa vi kunne fuldføre den Opgave, 
der er os stillet».

Den 16de Marts 1870: «Men vi tør ikke sky Møjen, 
thi det er meget, ja vi kunne, som Folk betragtet, sige, 
det er alt, der staar paa Spil for os. Paa den ene Side 
staar Udsigten til Gjenforening med vort eget Folk, til at 
kunne udvikle os overensstemmende med vor Natur og vor 
nationale Ejendommelighed, og paa den anden Side Folke- 
døden, Opgivelsen af alt det, der er os kjært og dyrebart, 
og Nødvendigheden af at optage i os Ideer og Anskuelser, 
der ere os fremmede, og som efter den Maade, hvorpaa 
de ere komne til os, ikke kunne andet end være os for
hadte. Men just derfor er vor Vej ren og klar, vi kunne 
ikke gaa paa Akkord med vore Modstandere, og der kan 
ikke være Tale om nogen Tilnærmelse mellem det store 
Flertal af Nordslesvigs Befolkning, der forlanger, at den 
preussiske Regjering skal opfylde, hvad den har forpligtet 
sig til, og det lille Mindretal, der har kastet sig i de 
fremmedes Arme. — Det Maal, vi forfølge, og det, vore 
Modstandere eftertragte, ere hinanden diametralt modsatte. 
Enten de eller vi maa bukke under».

Den 1ste August 1871: «Elsas og Lothringen skulle 
gjenforenes med Tyskland, fordi de oprindelig ere tyske 
Landsdele, og til Trods for den 200-aarige Adskillelse fra 
Moderlandet haaber mar^ at Befolkningen endnu skal have 
bevaret saa meget af tysk Sprog og tyske Skikke, at det, 
naar de behandles rigtig, skal blive muligt atter at gjøre 
dem til gode Tyskere. Nordslesvig vil man ligeledes be
holde, uagtet det aldrig tilforn har udgjort en Del af det 
tyske Rige, og uagtet det kun er afstaaet til Preussen 
under en Betingelse, der henstiller det til Befolkningens 
egen Afgjørelse, om den vil høre til Danmark eller til 
Tyskland. Medens man i Elsas tillægger Nationaliteten 
stor Betydning og lydelig udtaler sin Glæde over det store
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Omfang, i hvilket tysk Sprog og tyske Sæder have ved
ligeholdt sig under det 200-aarige Fremmedherredømme, 
frakjender man de samme Ting enhversomhelst Betydning 
i Nordslesvig. Hist er det en Dyd, her en Latterlighed 
og Daarskab, naar Folket holder fast ved, hvad det har 
arvet fra Fædrene. Hist indfører man Modersmaalet i 
Skolerne, her søger man at fortrænge det derfra, og naar 
Befolkningen selv gjør Anstrængelser for at forskaffe sine 
Børn den videregaaende Dannelse i Modersmaalet, som 
Staten nægter dem, saa søger man at tilintetgjøre disse 
Bestræbelser ved Forbud og mange Slags Trakasserier. 
Saaledes handler det tyske Folk mod os; det billiger denne 
fuldstændig modsigende Behandling af den selvsamme Ting, 
til samme Tid som det uafladelig vindicerer sig selv Sand
druhed, Ærlighed og alle mulige andre Dyder samt Evnen 
til at kunne tænke klart og logisk i højere Grad end nogen 
anden Nation. Men staa vi end for Øjeblikket værgeløse 
lige overfor det, saa vil jeg dog, som jeg har gjort det saa 
tit, tilraabe mine Landsmænd at holde fast ved deres Over
bevisning om Ret og Uret, ved Modersmaalet og ved alt 
det, der anviser vort Folk sin Plads, ikke blandt Tysk
lands, men iblandt Nordens Folkestammer».

Den 28de Oktober 1871: «Hvad Enden skal blive paa 
den Kamp, vi kæmpe, om vi skulle naa vort Maal, eller 
om vi skulle synke i Graven efter en frugtesløs Kamp 
mod Vold og Uretfærdighed, — det véd kun Gud. Men 
et kunne vi selv vide, thi det er kun afhængigt af vor egen 
faste Beslutning, og det er det ,* at vi aldrig ville gjøre 
noget, der gjør et Skaar i vor Selvagtelse. Med denne 
kunne vi endnu altid bevare en aandelig Frihed, hvor 
haarde saa end de ydre Tilskikkelser ere, der træffe os; 
med dens Tab er alt tabt, hvor høj saa end den Betaling- 
var, man gav os derfor».

Den 21de Marts 1872: «Men har end Tvivl og Mis
mod undertiden kunnet fremkalde en saadan Tanke (om 
at opgive Kampen), saa vil dog enhver Mand, i hvis Bryst 
der slaar et dansk Hjerte, have erfaret, at han ikke kan
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opgive Haabet om en Gjenforening med det gamle Fædre
land. Vor Danskhed, vor Følelse for Modersmaal, Fædre
land og det Folk, der har disse Ting tilfælles med os, er 
jo ikke noget, der udefra er bragt ind i vort Væsen; det 
er vor egen medfødte Natur, der skal gjøres Vold paa, 
naar de skulle rives ud af vort Hjerte. Vort danske Sprog 
have vi ikke lært paa Skolebænken, det er i Ordets aller- 
egentligste Forstand vort Modersmaal; vort Land frem
træder lige fra Historiens første Gry som en Del af det 
danske Rige, og har det end for en Tid været behersket 
af egne Hertuger under den danske Krones Overhøjhed, 
saa betragte vi denne Udstykning af Riget aldeles paa 
samme Maade, som den patriotiske Tysker betragter Ud
stykningen af sit Fædreland i en talløs Mængde Smaa- 
stater, som en sørgelig Følge af Middelalderens Statsfor
hold og af svage Regenters kortsynede Politik. Men kunne 
vi saaledes ikke opgive vor Sag, saa er det jo klart, hvilken 
Vej vi have at gaa. Vi have intet stort Folk at falde til
bage paa, vi kunne aldrig vente, at vort eget Folk ved en 
Gang at rejse sig kan udfri os af vor nuværende ulykke
lige Tilstand, og kunne altsaa kun vente Frelsen enten 
derved, at det tyske Folk en Gang faar øjnene op for den 
Uret, det begaar mod os, eller ved» at der indtræder Om
stændigheder, der nøde det til at gjøre, hvad det ikke vil. 
Men i begge Tilfælde er det klart, at Muligheden for 
Frelsen er betinget af, at vi urokkelig fastholde det Stand
punkt, vi en Gang have indtaget, at vi, naar og hvorsom
helst der gives os en Lejlighed, udtale vort -Ønske om 
Gjenforening med Danmark, og at, vi efter Evne søge at 
værne om vort Sprog og vor Nationalitet samt ved gjen- 
sidig at støtte og opmuntre hverandre søge at opretholde 
Modet under de nuværende sørgelige Forhold. — Lad os 
huske paa, at andre Folk have befundet sig i en lige saa 
ulykkelig Stilling som vi og dog ere bievne frelste, naar 
de kun ikke have opgivet sig selv»».

Den 12te Juli 1872: «Men det kan ikke siges for tit: 
Muligheden for Frelsen for atter en Gang at vorde for-
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enet med vort eget Folk kan ingen andre end vi selv 
holde aaben for os; thi den er med Nødvendighed betinget 
af at holde Hjerterne varme og Mindet levende og af, at 
vi efter Evne værne om vort Sprog, vor Folkeejendomme- 
lighed og vor Ret».

Den 22de Maj 1873: «Aldrig nogensinde har et Folk 
stridt for en retfærdigere Sag end den, vi kæmpe for. Thi 
det er ret og godt og hæderligt at værne om sit Moders- 
maal og at værge sig mod dem, der ville dræbe det Folke
liv, der har udviklet sig af de henfarne Slægters Arbejde 
og af de Betingelser, under, og de Forbindelser, i hvilke 
et Folk har levet fra Arilds Tid af. — Og det er ret og 
godt og en hellig Kamp at værne om sit Folks Interesser, 
naar disse hvile paa Sandhedens og Retfærdighedens evige 
Love. Men det gjør vore. — Vor Kamp gjælder alt, hvad 
der næst efter Tanken om Gud giver Menneskelivet dets 
højere Præg. Thi det kan ene Tanken om Fædrelandet 
og Modersmaalet og Følelsen for Folkets Lykke eller 
Ulykke gjøre. Kun disse Tanker og denne Følelse kunne 
bevare et Folk fra at synke ned i Egoismens og Materia
lismens Sump. — Vor Sag er at sørge for, at det ikke 
lykkes Tyskerne at — dræbe det Sprog, der nu lever paa 
Folkets Tunge. Det vide de ogsaa godt, og derfor se vi 
nu disse fortvivlede Anstrængelser for at fortrænge vort 
Sprog af Skolerne, fra Retsplejen og hele det offentlige Liv. 
Men netop saa meget stærkere bør Opfordringen lyde til 
os om at værne om det og om al vor Folkeejendommelig- 
hed; thi deraf er Muligheden for vor Frelse betinget. Er 
først vort Sprog udryddet og den kraftige danske Aand, 
der nu lever i Folket, forvandlet til Sløvhed og Ligegyl
dighed, da er vort Folk hjemfaldet til «Udslettelsens Dom». 
Men jeg har det faste Haab, at Nordslesvigs Folk aldrig 
vil lade det komme dertil, at det vil vide at holde sin 
Sag oppe, til der igjen kommer en Tid, hvor ogsaa Retten 
gjælder noget. Og naar den kommer, ere vi frie».

Den 25de Juni 1873: «Det er muligt, at man med 
Tiden, hvis man beholder Landet længe nok, kan opdrage
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en Slægt, der er sløv for alle aandelige Interesser, og for 
hvem Talen om saadanne Ting som Modersmaal og For
tidsminder lyder som Daarskab. — Men os, denne Slægts 
Fædre, bør det at gjøre alt, hvad vi kunne, for at afvende 
denne Ulykke fra vore Børn. Vi bør, saavidt enhvers 
Kræfter strække, overtage den Opgave, som Skolen hidtil 
har udført, men som den ikke mere maa udføre; vi maa 
tale med dem om Fædrelandet og om, hvordan det var 
her i fordums Tid; vi maa vise dem, at et Folks Liv kan 
faa et højere og ædlere Indhold. Dette er ganske vist 
ikke let for mange af os. Men vi maa hjælpes ad og be
nytte enhver Lejlighed, enhver Sammenkomst til at styrke 
og oplive hverandre. Gjøre vi det, da skal der nok endnu 
en Gang komme en lysere Dag for os, en Dag, hvor og- 
saa Tysklands Folk vil faa at se, at ikke vi vare dets 
Fjender, men de, der tilskyndede det til at gjøre Uret».

Den 8de August 1873: «De danske Slesvigeres Stil
ling er tilvisse i mange Henseender sørgelig og fortrykt 
nok, men jeg tvivler dog om, at der findes en eneste 
dansk Mand i Nordslesvig, der vilde bytte Kaar med vore 
Modstandere. Vort Standpunkt er rent og klart. Ingen 
af de mange Doktorer eller Professorer, der have prøvet 
derpaa, have endnu formaaet at bevise, at det, vi forlange, 
er andet end ret og billigt. Og hvor ganske anderledes 
er dog ikke vor Stilling end de Staklers, der forsøge at 
indbilde sig selv og andre, at de ere Tyskere, medens deres 
hele Væsen er saaledes, at de kun behøve at lade sig se 
og lukke Munden op, for at enhver kan se, at det ikke er 
sandt. — Vi behøve kun at lytte til Naturens Røst for at 
vide, at vi ere danske Folk. Danmarks Konge var vor 
Konge og vore Fædres. Det danske Sprog har lydt i dette 
Land, saa langt vi kunne forfølge dets Historie tilbage i 
Tiden, og det er lige saa unaturligt at hade sit Sprog og 
arbejde for sin egen Nationalitets Udryddelse, som det 
vilde være at hade sin egen Fader og Moder. Og vi vide 
ogsaa, hvad vi kæmpe for. Vi vide, at det ikke, naar vi 
en Gang have naaet Maalet, vil opløse sig i Dunst og
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Taage. Det er Naturens Røst, der byder os at kæmpe. 
Sandhed og Ret er vort Banner. Lad os da lyde denne 
Røst og følge dette Banner. De føre os nok til Sejr».

Den 12te Marts 1874: o Hvad enten vor Frelse skal 
komme derved, at Tyskland bliver ved at vandre paa den 
samme Vej som alle Fortidens Erobrere og ender paa 
samme Maade som de, eller derved, at billigere og ret
færdigere Grundsætninger tilsidst vinde Indgang hos Folket, 
saa er det en bydende Nødvendighed for os, at vi opbyde 
alle vore Kræfter for at værne om vor Ret og vor Folke- 
ejendommelighed, og at vi med trofast og broderlig Sam
menslutning støtte hverandre i den ulige Kamp, vi have 
at fore».

Den 23de April 1874: «Intet Folk, der kæmper for 
en Sag, som hviler paa en retfærdig Grundvold, og er i 
Overensstemmelse med Tidens Ideer, behøver at tabe 
Modet, fordi den rent fysiske Magt til en given Tid er 
det imod. Og den Sag, vi kæmpe for, er god og ret
færdig. Vort Land har ingensinde før hørt til Tyskland. 
Vi ere et dansktalende og dansktænkende Folk, og vort 
ønske om atter at vorde forenede med det Folk, fra 
hvilket Overmagten har løsrevet os, er ikke en Ting, der 
svæver holdningsløs i Luften».

Den 7de Maj 1874: «Den Ret, paa Grund af hvilken 
et Folk gjør Fordring paa at besidde en Landstrækning, 
kan have to forskjellige Oprindelsesmaader. Det kan enten 
være en ligefrem skreven Ret, grundet paa Traktater og 
Overenskomster, eller en moralsk Ret, begrundet deri, at 
Landet er beboet af vedkommende Folks egen Stamme, 
der føler sig ulykkelig under et fremmed Herredømme. 
Hvor den først nævnte Ret er tilstede, der kan ingen for
tænke et Folk i, at det hævder den, naar det sker uden 
unødvendig Haardhed og Grusomhed, og den sidstnævnte 
Ret skal jeg være den sidste til at frakjende Gyldighed 
indenfor rimelige Grundsætninger; thi jeg staar med det 
overvejende Flertal af Nordslesvigs Beboere paa det natio
nale Standpunkt og mener, at det er bedst, at det kommer
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sammen, der vil være sammen og føler sig som Enhed. 
Men hverken i den ene eller den anden Betydning af 
Ordet har det tyske Folk en Ret til at besidde Nord
slesvig».

Den 6te Oktober 1874: «Naar Tyskerne sige: «Vi ere 
de stærkeste og give derfor ikke en Stump tilbage af det, 
vi have i vor Magt», saa er dette et Argument, imod 
hvilket den svage intet andet har at sætte end Bevidst
heden om sin gode Ret og den faste Beslutning aldrig at 
opgive denne. Men er kun denne Bevidsthed klar og 
stærk og levende i et Folk, da kan den ogsaa give en 
vidunderlig Styrke; thi om man end gaar til de yderste 
Grændser af at forbyde og befale, saa er der dog et stort 
Omraade i Folkenes Liv, med Hensyn til hvilket selv den 
mægtigste Regjering er magtesløs. Hjærtets og Tankens 
Bevægelser unddrage sig alle Politiforanstaltninger. — 
Kunde man overbevise os om, at vor Sag var uretfærdig, 
ja, da var den tabt. Men om man saa sender os tusinde 
tyske Doctorer og Professorer paa Halsen, saa kan man 
ikke overtyde os om — at et Folk ikke handler priseligt, 
naar det forsvarer sit Modersmaal, værner om sine Fortids
minder og søger at frelse sin Folkeejendommelighed». <

Den 24de November 1874: «Et Folkeliv, der er stedt 
under saadanne Forhold, som for Tiden det danske her i 
Nordslesvig, har værre Modstandere end dem, der kun kunne 
angribe det ved Forbud og Befalinger, ved Fængslinger, 
Processer og Udvisninger. Der ligger i en Tilstand som 
den, under hvilken vi leve, noget nedtrykkende og knugende, 
noget, der let kan friste Folket til at kaste alle højere og 
ædlere Følelser over Bord og til kun at søge sin Lykke i 
Nydelsen af de materielle Goder og i den Fred og Ro og 
Velvillie fra de Herskendes Side, der jo er let at vinde, 
naar man blot holder op med at opponere og frivillig 
underkaster sig. — Den lyder jo saa fristende, denne 
Sirenesang om Fred og gode Dage; men lad os alle, alle 
de, der kunne, atter og atter gj en tage for vort Folk, at 
det ikke skal lytte til den, at det sælger sin Førstefødsels-
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ret for en Ret Linser, naar det gjor det. Thi det er det 
usleste, der kan times et Folk, naar det bortkaster alle 
høje og ædle Tanker om Fædreland og Frihed, om sin 
Fortid og sin Fremtid som en Udvikling af hin. Det kan 
da tilvisse have Fred, det kan faa Lov til i Ro at «æde, 
drikke og dø», men andre ere da Herrer i dets Hus; hvad 
der af Fortidens Minder har været det helligt og dyrebart, 
skal synke hen i Glemsel, og i et fremmed Sprog maa det 
modtage Befalinger af fremmede Herrer. Og hvad vi have 
at værne om af Minder, der kunne varme Hjærtet og faa 
Blodet til at rulle raskere igjennem Aarerne, er nok en 
Kamp værd. — Thi vi have Retten paa vor Side, og det 
skulle vi aldrig glemme, men idelig minde hverandre om».

Den 22de Juni 1875: «Men holde vi ud, saa er det 
min faste Overbevisning, at det Maal, for hvilket vi 
kæmpe, vil naaes. Der kan komme en Tid, da retfærdige 
og billige Følelser atter faa Overhaand hos det tyske. Folk, 
og sker det ikke, saa skal der nok komme en Tid, der vil 
lære det, at det er en daarlig Politik, ikke at anerkjende 
nogen anden Ret end den stærkeres».

Den 2den December 1875: «Fordi vi anse vort Lands 
statsretslige Stilling for uafgjort og holde os for berettigede 
til at haabe, at den kan blive forandret paa lovlig Maade, 
— — er det, at vi søge at værne om vort Sprog og vore 
Fortidsminder, er det, at vi bebrejde det tyske Folk i 
denne Sag, der staar i den mest skrigende Modsætning 
til den Opfattelse af Nationalitetsforholdet, som det gjør 
gjældende for sit eget Vedkommende. Men hvilke For
holdsregler man saa end tager imod os, saa ville disse 
Bestræbelser aldrig blive opgivne; thi de have deres Rod, 
ikke som vore Modstandere gjerne vilde indbilde det tyske 
Folk, og som man maaske troer i Regjeringskredsene, i 
Indflydelse udefra, men i vor egen danske Natur. Fra 
den stammer ønsket om at leve i statsretslig Forbindelse 
med det Folk, med hvilket vi have Fortidsminder, Sprog 
og alle de Ejendommeligheder til fælles, der give Na
tionerne deres Særpræg, og dette ønske er fuldstændig
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lige saa berettiget som Tyskernes og Italienernes ønske 
om at udfri deres Stammefrænder fra de Fremmedes Herre
dømme og samle dem til et Rige. Thi der kan ikke være 
to Slags Ret: en for den Stærke og en anden for den Svage. 
Og derfor vil jeg bede alle mine Landsmænd om, ogsaa 
under den Storm, der for Tiden raser over os, at holde 
fast ved den Sag, for hvilken vi have kæmpet i saa mange 
Aar, og paa enhver som helst lovlig Maade at give dette 
til Kjende. Jeg vil bede dem om i Hjemmene at ind- 
prænte Børnene Kj ærlighed til vort Sprog, og, saavidt de 
kunne, at oplyse dem om vort Tolks Fortid og om de 
Omstændigheder, der have bragt os i vor nuværende Stil
ling. Holde vi saaledes ud, saa skal der nok komme 
bedre Tider; thi det skulle vi altid huske paa, at om end 
den enkelte i Kampens Hede kan komme til at forse sig 
mod den skrevne Lov, saa er dog vor Sag i sin Helhed i 
den fuldstændigste Overensstemmelse med Loven, saa vel 
med den, Menneskene have skrevet, som med den, Gud har 
skrevet i Menneskenes Hjærter».

Den 16de Februar 1877: «Man tror formodentlig, at 
naar først Danskheden og Følelsen for det nationale hos 
vort Folk er udryddet, man da lidt efter lidt kan ind
prente det de samme Følelser for Tyskland og Tyskheden, 
omtrent som man hælder den ene Vædske ud af et Kar 
og fylder det med en anden; men dette skal nok vise sig 
at være en Fejltagelse. Kjærligheden til det Sprog, For
fædrene have talt i utallige Led, til det Folk, med hvilket 
man i Aarhundreder har delt godt og ondt, er en natur
lig, en sand og god Følelse, og regnes den for intet, bliver 
den udryddet med Magt, blot for at et stort Folk kan 
skyde sin Grændse et Par Mil længere frem, da vil Folket, 
naar man atter begynder at tale til det om et Fædreland 
og om, at man har Pligter imod dette og skal elske det, 
snarest komme paa den Tanke, at al denne Tale ikke er 
andet end Gøgl og Tant, øjentjenere og Folk, der til 
enhver Tid bøje sig for den, der har Magten, kan man
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vel opdrage paa den Maade, men ingen Mænd, der i 
Nødens Time ere rede til at ofre alt for Fædrelandet».

Den 3dje April 1877: «Kun et Hovmod, der tror at 
kunne tilsidesætte alle Hensyn til andre, kan fortænke os 
i eller finde det forunderligt, at vi handle som vi gjøre. 
Ethvert Folk, der har fristet den samme tunge Skæbne 
som vi, og som ikke har mistet enhver Gnist af Selv
følelse, har gjort ganske det samme; Tyskerne selv ikke 
mindre end de andre. At holde Haabet oppe til bedre 
Tider, at opmuntre Folket til at holde fast ved sit eget 
og tilbagevise det Fremmede, det var i Tidsrummet fra 
1806—1814 de Mænds Gjerning, hvilke det tyske Folk, 
og det med Rette, ærer som sine ædleste Sønner, og 
hvorfor, spørge vi, finder man det da saa urimeligt, at vi, 
ganske vist i langt mindre Maalestok, søge at gjøre det 
samme, som de gjorde den Gang? Ere vi end sunkne 
dybt ned fra et Folks Stade, saa er det dog endnu ikke 
saa længe siden Ulykken kom over os, at vi rent skulde 
have glemt Frihedens Herlighed, rent have glemt den 
lykkelige Tid, da Hjærtets Følelser og Statens Krav faldt 
sammen, og ikke som nu dannede en uopløselig Mod
sætning».

Den 12te September 1877: «1 Tider, hvor Tingenes 
Gang er en anden, end man ønsker, hvor man ser det 
bukke under, som man holder for godt og sandt, er det 
en Trøst at kunne sige sig selv, at man dog kun vil det 
rette, og at det, man arbejder for, er i Overensstemmelse 
med Sandhedens og Retfærdighedens evige Love. Har 
intet af det, der er sket, været i Stand til at rokke denne 
Overbevisning, da kan man trøstig gaa Fremtiden i Møde, 
da behøver man aldrig at opgive Haabet om sin Sags 
endelige Sejr, hvor ringe end Udsigterne til en vis Tid 
kunne være. Saaledes er vor Stilling, Gud være lovet, til 
Trods for alt, hvad der ellers gaar os imod. Saa vel den 
skrevne Lov, som den, der lyder i ethvert uforkvaklet 
Menneskehjærte, er paa vor Side. Den første lyder klart 
og tydeligt, at hvad vi ønske, skal ske, og den sidste
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siger os lige saa klart, at det, hvorfor vi stride, er det 
ubetinget sande og gode, er det, hvorfor alle Jordens Folk, 
ethvert til sin Tid, have stridt, saa godt de formaaede. 
Thi det, hvorimod vi værge os, er Folkedøden, Tilintet- 
gjørelsen af alt det, der giver os vort Særpræg, og det 
udgjør og har, saa langt Historien gaar tilbage, udgjort 
baade Formen for og Indholdet af hele det ejendommelige 
Aandsliv, vort Folk har levet jevnsides med sin Deltagelse 
i den almindelige europæiske Kulturudvikling. At vi under 
en Kamp, der nu allerede har staaet paa i en Række af 
Aar, skulde slippe for Nederlag og Frafald, venter jeg 
ikke; Blødagtighed og Fejghed, Lyst til at staa sig godt 
med de Styrende vil gjøre sig gjældende her ligesom i 
Tyskland i 1806 til 1813; men holde vi igjen, saa godt 
vi kunne, saa skal det nok, naar Tiden kommer, vise sig, 
at der endnu findes mange tusinde Mænd, der ikke have 
bojet Knæ for det Fremmede, men i et trofast Hjærte have 
bevaret Mindet om den Tid, da vi levede i Samfund med 
vort eget Folk, og da skal vort Folkeliv atter skyde Knop 
og Blomst. Heller ikke behøve vi at opgive Haabet om, 
at det tyske Folk en Gang vil indse, hvor uretfærdigt det 
er at ville gjøre imod andre, hvad det selv under lignende 
Forhold har værget sig imod af alle Kræfter, og at Kriger
dygtighed og Sejrvindinger ikke alene ere i Stand til at 
sikre et Folks Fremtid».

Den øte Oktober 1878: «Alt, hvad Tyskerne nu for
dømme hos os, have de rost, naar det gjordes af en tysk 
Folkestamme, og alt, hvad de nu rose og finde ganske i 
sin Orden, have de fordømt paa det haardeste. Alt dette 
giver os ganske vist ingen Sikkerhed for, at vor Sag vil 
sejre, men der ligger noget styrkende og oplivende deri, 
en stærk Modvægt mod det Tryk, den lange Forhaling af 
Sagen nødvendigvis maa øve; thi det viser, hvor stærk 
vor Sag er, naar Retten skal være det bestemmende. Og 
et yderligere Bevis have vi deri, at al den Dygtighed, over 
hvilken vore Modstandere byde, er bleven anvendt paa at 
fremstille det nordslesvigske Spørgsmaal i et for Tyskland
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saa gunstigt Lys som muligt, men at det endnu ikke er 
lykkedes at overbevise en eneste af Evropas ikke-tyske 
Nationer om, at den tyske Betragtning af denne Sag er 
den rette».

Den 27de November 1878: «Den taabelige Tale, at de 
moralske Principper, som man forlanger gjennemført i 
Forholdet mellem Mand og Mand, ingen Gyldighed skulde 
have i de store Forhold, i Samkvemmet mellem Nationerne, 
maa høre op, og uden retfærdig Grund at fratage sin 
Nabo en Provins eller ikke at opfylde afsluttede Overens
komster, maa dømmes paa samme Maade, som naar en 
Privatmand fratager en anden noget, der med Rette til
hører ham, eller bryder en Kontrakt, som han paa lov
gyldig Maade har afsluttet. Sker dette ikke, saa ville de 
repressive Forholdsregler, der tages, i det højeste være i 
Stand til at tilbagetrænge Bevægelsen for en Tid, men 
ikke til at udrydde den med Rod».

Den 31te Januar 1879: «Thi det er ret og godt og 
naturligt, at et Menneske elsker sit Modersmaal, sit Folks 
Fortidsminder og hele den Maade, hvorpaa dette Folks 
Væsen igjennem Tiderne har udfoldet sig. Det er natur
ligt, selv for et Folk, hvis Fortid kun er fattig, og som 
ikke har formaaet at hæve sig fuldstændig op i Niveau 
med de store Kulturfolk. Selv om det er saaledes, vil 
enhver trofast Søn af et saadant Folk holde fast ved det 
og, er han selv kommen ud over Halvdannelsens Sfære, 
arbejde paa, at Nutiden kan indhente, hvad Fortiden paa 
Grund af ugunstige Omstændigheder ikke har kunnet ud
rette. Kun latterlig Forfængelighed eller ussel Forsagthed 
kan bevæge Medlemmer af et saadant Folk til at opgive 
Arbejdet indenfra og til at bilde sig ind, at de blive andre 
Nationers Ligemænd ved at overstryges med en fremmed 
Politur. Men fuldstændig unaturligt er det at opgive sit 
eget for det fremmede, naar det Folk, man tilhører, har 
vist sig de store Kulturfolk fuldstændig jævnbyrdig, baade 
i naturlig Begavelse og i Dygtighed til at udvikle den. 
Og i dette Tilfælde ere vi. — Lad os derfor, mine kjære
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Landsmænd! holde fast ved vor gode Sag. Det var Daar- 
skab, om jeg vilde sige, at Udsigterne ere lyse; men hvor, 
trange end Tiderne ere, alt kan dog blive godt, naar vi 
ikke forsage, men sætte vor Lid til den Gud, der raader 
for alt og for alle».

Den 20^ Oktober 1879: «Næsten altid, naar en af 
de Ideer, ved hvilke Menneskeslægten er bleven ført et 
Stykke fremad paa sin Bane, først er traadt ud i Livet, 
har den maattet kæmpe sig frem imod Forfølgelse og 
Modstand og tit og ofte imod Nederlag og tilsyneladende 
Tilintetgjørelse. Anskuelser, hvis Berettigelse det nu til 
Dags ikke falder noget fornuftigt Menneske ind at nægte, 
ere ved deres første Fremkomst bievne betragtede som 

„ligefremme Forbrydelser og bekæmpede med Ild og Sværd. 
Saaledes gik det næsten overalt med de første Forsøg, der 
bleve gjorte paa at lette det utaalelige Aag, som Middel
alderens Adelsvælde havde lagt paa Bondestandens Skuldre, 
og saaledes gik'det alle de Mænd, der før Luther vovede 
at hæve deres Røst imod den Overtro og de Misbrug, der 
lidt efter lidt havde gjort Kristendommen til en fuld
stændig Karikatur af, hvad den havde været fra først af. 
Mange af disse Mænd maatte lade deres Liv paa Baalet, 
og Tanken i og for sig, at et Menneske kunde vove i 
religiøs Henseende at bekjende sig til en anden Anskuelse 
end den herskende, betragtedes som den største af alle 
mulige Forbrydelser. Og dog trængte disse Ideer igjennem, 
dels ved Vaabenmagt, og dels ved den større Oplysning, 
der lidt efter lidt udbredte sig iblandt Menneskene, og nu 
til Dags er det kun en latterlig Obskurantisme, der for
søger at bestride deres Berettigelse. Ogsaa den humane 
Tanke, som den ulykkelige franske Kejser havde udtalt 
og for sit Vedkommende gjennemført, at intet Folk skulde 
bortrives fra den Stat, hvortil det hørté, og indlemmes i 
en anden, uden først ved en Afstemning at give til kjende, 
om den vilde det — ogsaa denne smukke og humane 
Tanke er jo foreløbig bukket under i Vestevropa. Nu 
gaar Strømmen os ganske vist imod, og det er muligt, at

4
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den endnu længe vil vedblive at gjøre det. Men det er 
ogsaa muligt, at den snart kan vende sig. Systemer og 
Principper skifte jo hyppigt i denne Tid»,

Den 27<ie April 1880: «Tyskland har frataget Dan
mark Nordslesvig, uagtet det derved fornægtede de Prin
cipper, i Kraft af hvilke det havde begyndt Krigen, og 
vejer end vort gamle Fædreland for Tiden saa lidt i den 
evropæiske Vægtskaal, at dets Venskab eller Fjendskab 
ikke er af stor Betydning for det store Kejserrige, saa er 
det dog uden for al Tvivl, at en med det Princip, hvor
efter det har konstitueret sig selv, stemmende, billig 
Handlemaade imod Danmark vilde have givet Tyskland 
en moralsk Prestige, der under visse Forhold nok kunde 
have vejet lige saa meget som et Hærkorps. Thi vel er 
maaske ikke denne Sag af nogen stor Betydning i Evropas 
øjne, men det er dog værd at lægge Mærke til, at endnu 
har ikke et eneste ikke-tysk Organ af nogen Betydning 
billiget den Maade, hvorpaa Danmark og Nordslesvig ere 
bievne behandlede. De, der vare fjendtlig sindede mod 
Tyskland, have fordømt den, og de andre have indskrænket 
sig til at beklage, at Sagen ikke blev ordnet paa anden 
Maade. Tyskland var mægtigt nok, og har været heldigt 
nok, til i det mindste at gjøre et Forsøg paa at indføre 
bedre Grundsætninger i Politikken, og efter alt det, der 
har været talt og skrevet om Tyskernes store Overlegen
hed over andre Nationer i Henseende til Dyd og Moral, 
var man ogsaa berettiget til at vente, at et sligt Forsøg 
vilde blive gjort, naar en Gang Suprematiet gik over til 
dem. Men det skete ikke, og derfor ere Tilstandene, som 
de ere. Man kan ikke plukke Figen af Tidsler. Men just 
i disse Tilstande ligger der ogsaa en Grund for de Folk, 
der ere ulykkelige og fortrykte, til ikke at opgive Haabet 
om bedre Tider. Der vil dog en Gang ske en Forandring, 
enten, hvad man helst maa haabe, derved, at andre Grund
sætninger gjøre sig gjældende, eller paa anden Maade, og 
da kan der ogsaa komme Frelse for de Folk, der vel have 
været ulykkelige, men dog ikke have opgivet sig selv.
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Og derom: ikke at opgive sig selv, er det, jeg vil bede mit 
Folk».

Den 25<Ie Juni 1880: «Af de Kjendetegn, der give de 
enkelte Nationer deres særskilte Præg, er intet saa bestemt 
og klart og utvetydigt som Sproget. Sæder og Skikke 
findes tit overensstemmende hos langt fra hinanden boende 
Nationer, om hvilke det ikke er muligt at paavise, at de 
nogensinde have kunnet øve nogen Indflydelse paa hin
anden, og dette finder sin naturlige Forklaring deri, at de 
ofte kun ere Resultaterne af Forhold, der kunne være de 
samme, eller dog noget nær de samme, paa mange for- 
skjellige Steder af Jordkloden. Men hvor Sprogene ere de 
samme, eller dog have store Ligheder, der er der ingen, 
der tvivler om, at der til en eller anden Tid maa have 
fundet en Forbindelse Sted af Folkene, enten de ere op- 
rundne af en fælles Rod, eller at det ene har behersket 
det andet saa længe, at det har kunnet paatrykke det sit 
Stempel. Og derfor se vi ogsaa, at alle erobrende Folk 
bestræbe sig for at udrydde de overvundnes Sprog og ind
føre deres eget. De vide meget godt, at saa længe Sproget 
lever, er et Folks Underkuelse ikke fuldstændig. Ligesom 
en naturlig Følelse knytter Forældre og Børn, Brødre og 
Søstre sammen, saaledes er der ogsaa noget, der uvilkaar- 
ligt drager de Folk til hinanden, der gjennem det fælles 
Sprog føle, at de ere oprundne af samme Rod. Thi 
Sprogene ere ikke blot en tilfældig Samling af ejendom
melige Betegnelser for de forskjellige Ting, de ere det 
legemlige Udtryk for al den aandelige Ejendom, Folkene 
have erhvervet sig igjennem Tiderne, det Medium, igjennem 
hvilket Folkeaanderne staa i Forbindelse med Yderverdenen, 
og med et Folks Sprog dør derfor ogsaa selve Folket. Vi 
se derfor overalt, at hvor et underkuet Folk har bevaret 
sit Sprog, der har det atter kunnet rejse sig, selv om 
Undertrykkelsen i alle andre Henseender har våeret saa 
fuldstændig, at ethvert Haab om Gjenoprejsning tilsyne
ladende har været ude. Det er den Lære, Verdenshistorien 
prædiker for os om denne Sag, og det er en Lærdom, som 
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ethvert Folk, naar Raden kommer til det, maa drage sig 
til Nytte. Nu er Turen kommen til os, nu gjælder det 
for den danske Befolkning i Nordslesvig, om den skal be- 
staa eller forgaa, om dets Efterkommere skulle hade det, 
vi og vore Fædre have elsket, og lade haant om det, der 
har været os helligt, eller om den skal gaa renere og bedre 
ud af den nuværende Tids Trængsler og med Guds Hjælp 
atter en Gang kunne leve sit eget Liv. Hvad Fremtiden 
skal bringe, véd ingen, men saalænge vort Sprog lever paa 
Folkets Tunge, lever selve Folket, og saa længe der er Liv, 
er der Haab. Og dette er vor største og vigtigste Opgave, 
under vore nuværende Kaar, at sørge for, at Haabet ikke 
udslukkes, og at bevare for os selv og vore Børn Mulig
heden for en bedre Fremtid. Dette var det, jeg i Dag 
vilde lægge mine kjære Landsmænd og Meningsfæller paa 
Hjerte».

Den 15de August 1881: «Intet Folk, hvem Tidens 
Strømning for øjeblikket gaar imod, skal forsage eller op
give sig selv. Er der Sandhed i dets Stræben, kan det 
efter sin inderste Overbevisning sige, at det kun vil det 
rette og gode, da skal det holde ud, træde i Skranken for 
sin Sag med de Evner og Midler, der staa til dets Raadig- 
hed, og stole paa, at Tidens Strøm, hvor mægtige Dæm
ninger der end rejses imod den, og om det end kan se 
ud, som om den gik tilbage, dog nok skal finde Vejen 
fremad imod det Maal, der er sat Menneskeslægten. Og 
dette Maal kan ikke være Uretfærdighed og Undertrykkelse, 
men maa være Retfærdighed og Frihed».

Den 13de December 1881: «Ordet om, at man ogsaa 
hos den Overvundne skal agte det, man forlanger for sig 
selv, er en Gang udtalt, er af alle de undertrykte Folk 
blevet modtaget som et Budskab om en bedre Fremtid, og 
skal nok atter en Gang skaffe sig ørenlyd. Det er ikke 
første Gang, at en stor Tanke ved sin første Fremkomst 
er bleven tilbagetrængt og tilsyneladende undertrykket, det 
har næsten altid været Tilfældet; men har der været Sand
hed i en saadan Tanke, da har Gud ogsaa altid, naar den
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rette Stund var kommen, sendt de Mænd, der havde Kraft 
og Styrke til at fore den ud i Livet. Og der er Sandhed 
i denne Tanke. Det er naturligt og sandt og godt, at et 
Menneske elsker sine Fædres Land, sit Modersmaal og sit 
Folks Minder, og det er Synd at ville tvinge et Folk til 
at opgive dette, Synd ikke alene mod det paagjældende 
Folk, men imod det menneskelige Samfund i det hele. 
Vor Tid trænger haardt til, at de store og høje og ædle 
Tanker holdes i Agt og Ære. En ideforladt, materialistisk 
Livsanskuelse trænger sig frem i store Kredse af Befolk
ningerne, og den, der undertrykker et Folks Nationalitet, 
arbejder selv denne Livsanskuelse i Hænderne. Thi næst 
efter Troen paa Gud og et evigt Liv er der intet, der 
saaledes hæver Mennesket op i en renere Sfære end Kjær- 
lighed til Folk og Fædreland. Og derfor er det Synd at 
ville tvinge et Folk i denne Henseende, og den, der gjør 
dette, arbejder selv med paa at drive Samfundet hen imod 
den Afgrund, der truer med at opsluge det, og hvorfra 
kun en Ting kan frelse det, den, at Menneskene ret af 
Hjertet lære at efterkomme det store Bud: «At gjore imod 
andre, hvad de ønske gjort imod sig selv»»».

Den Ilte Januar 1882: «Thi det er en ren Anomali, 
noget, der er fuldstændig stridende imod Tidens Aand, at 
frie Mænd imod deres Villie skulle kunne tvinges til at 
skifte Nationalitet og Fædreland. Naar der skal lægges 
nogle Penninge Told mere paa Dl, Brændevin, Tobak eller 
slige Ting, saa anses det for at være absolut nødvendigt, 
at Folket igjennem sine valgte Repræsentanter giver sit 
Minde dertil; end ikke den mægtigste Minister i nogen 
vestevropæisk Stat falder paa at gjennemføre en saadan 
Forholdsregel uden paa denne Maade; men derimod skulle 
Hundredetusinder af Mennesker kunne tvinges ind i For
hold, i hvilke de føle sig højst ulykkelige, og som med 
Nødvendighed medføre en fuldstændig Undergang af deres 
hele Aandsliv, uden at man indrømmer dem selv den 
allermindste Indflydelse paa Afgjørelsen af en saadan Sag. 
Et saadant System kan ikke holde sig i Længden, men
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det kan vare længe nok til, at vi gaa til Grunde, naar vi 
ikke uafladelig staa paa Vagt og søge at holde os saa fri 
for det fremmede Væsen som muligt».

Den 22de Juni 1882: «Vi ere endnu ikke sunkne saa 
dybt, at vort Begreb om Lykke falder sammen med Tanken 
om gode og magelige Dage; naar vi tale om en lykkelig 
Tid for vort Folk, da tænke vi paa en Tid, da det atter 
kan deltage i et i Sandhed og Retfærdighed udviklet 
Folkeliv, paa en Tid, hvor det selv kan udvikle sig over
ensstemmende med sin Fortid og sit Væsen, og hvor ikke 
som nu det, vi skulle, staar i uopløselig Modsætning til 
det, vi ønske og ville. Dette er vort Begreb om at være 
godt faren, og derfor er det, vi foretrække at lide, hvad vi 
skulle, fremfor at kjøbe os bedre og mageligere Dage med 
Opgivelse af det, der, udenfor det rent private Liv, giver 
Menneskelivet et Indhold, der er værd at leve for. — 
Hvad Fremtiden skal bringe, véd ingen, og den Tid kan 
komme, da det gaar op for Tyskland, at dets Lykke ikke 
er større, fordi det rundtom paa sine Grændser hersker 
over nogle smaa Folkestammer, med hvem det gjør alt det, 
som det har fordømt i de allerhaardeste Udtryk, naar 
andre prøvede paa at gjøre det mod det selv. Hvad der 
er Uret, naar det øves imod Tyskerne, er ligesaa stor Uret, 
naar det øves imod andre».

Den 15de November 1882: «Vi kæmpe nu den samme 
Kamp, som ædle tyske Mænd, med hvem Forfatteren af 
denne Artikkel fuldstændig deler Følelser, kæmpede i Be
gyndelsen af Aarhundredet mod det franske Fremmedherre- 
dømme, og om det end er gaaet noget tilbage for os i de 
18 Aar, der ere hengaaede efter vort Lands Erobring, saa 
gik det sandelig ikke den Gang det tyske Folk bedre. 
Tyskland havde den Gang ikke sukket halvt saa længe 
under det franske Herredømme, som vi nu under det tyske, 
inden det var meget længere nede ad den skraa Bane, 
end vi nu ere det. I Tusinder af Hjerter var alt Haab 
udslukt, mange af de dygtigste Mænd fortvivlede fuld
stændig med Hensyn til Nationens Skjæbne, og en af de
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ædleste, om end ikke største tyske Digtere, Seume, spaaede 
i 1810 i et Digt, der var opfyldt af bitter Harme over al 
den Ynkelighed, alt det Slavesind og alt det Kryberi for 
det Fremmede, som han maatte se ned paa — at hans 
Folk, «inden en Fjerdedel af et Aarhundrede er henrun det, 
vilde være modent til Polens Skjæbne». Spaadommen gik 
ikke i Opfyldelse, Gud ledede det saaledes, at der blev 
gjort Ende paa hin Undertrykkelse, og ogsaa vi holde fast 
ved Troen paa den gamle Gud, der jo efter Tyskernes eget 
Ordsprog sørger for, at Træerne ikke vokse ind i Himlen».

Den 8de Marts 1883: «Vi have det faste Haab, at 
vort Land atter vil blive forenet med Danmark, og vi 
kunne udtale dette ganske frit, fordi der fra vor Side aldeles 
ikke er Tale om nogen som helst ulovlig Bestræbelse for 
at naa dette Maal. Vi ville hverken gjøre Oprør eller 
stifte Sammensværgelser. Vi arbejde kun uafladelig paa 
at oplyse det tyske Folk om denne Sags rette Sammen
hæng, og hos vort eget Folk at vedligeholde vort Sprog 
og det fra Fædrene nedarvede Aandsliv, saa at vi, naar 
Tidens Fylde kommer, kunne være skikkede til atter at 
indtage vor Plads som et levende Lem af det danske Folk. 
Vi haabe, at det skal lykkes os at overbevise det tyske 
Folk om den store Uret, der er begaaet imod os og imod 
det danske Kige, og paa denne Maade at fremkalde en 
Stemning, der gjør en retfærdig Ordning af Sagen mulig 
— men skulde dette glippe, saa opgive vi derfor ingen
lunde Haabet. Verdenshistorien afsluttedes lige saa lidt i 
1870 som paa noget tidligere Tidspunkt, og naar man 
synes at forudsætte, at Ulykker ikke kunne ramme den 
«tyske Kolos», og advarer de Danske imod at spekulere i 
den Slags Tilfælde, saa gjør en saadan Advarsel intet som 
helst Indtryk paa os. Vi ønske aldeles ikke, at vort Lands 
Gjenforening med Danmark skulde bevirkes ved Ulykker, 
der overgik Tyskland. Vi, og specielt jeg, der skriver 
dette, ønske af vort ganske Hjerte, at der kunde finde et 
godt Forhold Sted imellem det danske og det tyske Folk, 
men ikke paa den Maade, at vi taalmodig skulle finde os
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i enhver Uret, man maatte tinde for godt at tilføje os, og 
oven i Kjøbet takke for naadig Straf, — men saaledes at 
Ret og Retfærdighed blive bestemmende for Forholdet 
imellem Folkene».

Den 27de December 1883: «Saa lad os da, mine kjære 
Landsmænd og Brødre, ubrødelig holde fast ved, hvad vi 
have erkjendt for Ret. Tiderne ere tunge, men den Trøst 
kunne vi have i alle Trængsler, Overbevisningen om, at 
vi kun stride for det Gode. Hvad der kaldes slet, naar 
det i Tysklands Ulykkesdage øvedes af tyske Mænd, det 
er ikke godt, fordi det nu, i Tysklands Velmagtsdage, for
langes af undertvungne Folk. Ere Nationalitet, Moders- 
maal og Fædreland andet end tomme og indholdsløse Ord, 
og have de Mænd, der i Tysklands Ulykkesdage arbejdede 
for at opretholde disse Ting i Folkets Hjerter, været andet 
end Narre og Fantaster, saa ere ogsaa vi i vor gode Ret 
til at forsvare dem under de Forhold, under hvilket vort 
Folk nu lever, og de, der arbejde paa at udrydde dem hos 
dette Folk, arbejde i det Ondes Tjeneste. — Der kan ikke 
være 2 Slags offentlig Moral, en for Tyskere og en for 
Ikke-Tyskere. Hvad der er slet det ene Sted, kan ikke 
under ganske lignende Forhold være godt det andet, og 
den Dag skål ogsaa nok komme, tidlig eller sent, paa den 
den ene eller anden Maade, da Tysklands Folk selv er- 
kjende dette».

Den 25de April 1884: «Socialismen er et Udslag af 
den materialistiske, aandsfornægtende Retning, der især 
ved tyske Videnskabsmænds Bestræbelser i vor Tid har 
fundet Indgang i vide Kredse. Kvintessentsen af dens 
Lære er jo den, at Menneskets Tilværelse afsluttes her paa 
Jorden, at der intet er at haabe paa ud over dette Liv, og 
at derfor den gamle Lære, at et Menneske, saa længe det 
bevarer en god Samvittighed, kan være lykkeligt, selv 
under de allertarveligste Forhold, er Nonsens — hvorfor 
Maalet for hver enkelts Bestræbelser kun kan være det at 
skaffe sig fuldt op af Livets materielle Goder. — Den 
nationale Følelse derimod, Kjærligheden til Modersmaal,
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Folk og Fædreland har sin Rod i den modsatte Anskuelse, 
i den nemlig, at der er aandelige Ting, Ting, der ikke 
gjøre Mennesket rigere i materiel Henseende, men som 
dog er mere værd end Gods og Guld, og som der derfor 
skal bringes Ofre og kæmpes for, selv om der ikke kan 
ventes nogen som helst materiel Fordel, hvis det lykkes at 
bevare dem. Saaledes staa disse to Retninger i Folkenes 
Liv skarpt imod hinanden, og naar derfor en Regjering af 
al Magt kæmper imod dem begge, saa ska], det nok vise 
sig, at hvad der vindes paa den ene Maade, det tabes paa 
den anden, at det Tab, man muligvis kan tilføje den ene, 
direkte vil komme den anden til Gode. Følelsen for 
Fædrelandet, Nationaliteten og Modersmaalet er, næst efter 
den religiøse Følelse, det, der giver Menneskelivet et højere 
og ædlere Indhold, og undertrykkes denne, eller fremstilles 
den som uberettiget og betydningsløs, da bliver der ikke 
meget andet tilovers for Mennesket end at stræbe efter at gjøre 
dette Liv saa nydelsesrigt som muligt — og da er Vejen 
banet for dem, der prædike «Kjødets Evangelium». — Vi, 
der her i Landet kæmpe for Nationaliteten og Moders- 
maalets Bevarelse, vi kæmpe for en god Sag; ikke af 
andres Fremstillinger, men af egen Erfaring vide vi, hvor
ledes Forholdene i vort Land have udviklet sig, og vi op
give den aldrig. Om vi skulle vinde Sejr eller bukke 
under, det véd kun Gud, men selv om det sidste blev Til
fældet, da vilde vi dog prise os lykkelige, fordi det er 
blevet os forundt at kæmpe paa det Godes Side. Men det 
gamle Ord: «at naar Nøden er størst, er Hjælpen nær
mest», kan ogsaa stadfæste sig. Endnu lever vort Folk, 
og kun det Folk er helt fortabt, der opgiver sig selv».

Junggreen var fra en ubemærket Tilværelse i Løbet 
af faa Aar bleven en bekjendt Mand. Det kan ses ogsaa 
deraf, at han i 1869 blev valgt ikke blot som Medlem, 
men tillige som Ordfører for den Deputation, der over-
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bragte Nordslesvigernes Brudegave til Kronprins Frederik 
og Gemalinde. Som Kryger var det paa det parlamentariske 
Livs Omraade, saaledes blev Junggreen Nordslesvigernes 
mest anerkjendte Fører i Pressen. Men i samme Grad 
som hans Anseelse tiltog blandt hans Landsmænd, i samme 
Grad blev han ogsaa Gjenstand for Modstandernes Op
mærksomhed. Disse indsaa snart, at de ikke ved Spydig
heder alene kunde negligere hans Betydning, og at hvis 
de vilde ham til Livs, maatte det ske paa andre Maader.

Det lykkedes dog kun én eneste Gang under Jung- 
greens mangeaarige Forfattervirksomhed at faa ham dømt 
for Presseforseelse. Han hørte nemlig ikke til dem, der 
mene at gavne deres Sag ved buldrende og ekstravagante 
Angreb paa Modstanderne, og som derved kun nedkalde 
unødvendige Martyrdomme over deres Hoveder. Hans 
Formaal var at opmuntre og oplyse sine Landsmænd. Men 
rettede han end stundom stærke Bebrejdelser mod Mod
standerne, saa skete det dog altid paa en Maade, der var 
Situationens Alvor værdig. Selv i den Artikel, for hvilken 
der rejstes Anklage mod ham, vare hans Udtryk saa 
moderate, at man i høj Grad — særlig naar der tages 
Hensyn til, hvad Pressen ellers i vore Dage tør byde — 
maa forbavses over, at selv det mest gjennemførte Juristeri 
har kunnet finde noget at udsætte. Han havde, saa lød 
det, fornærmet den tyske Kejser, fordi han havde mindet 
denne om, at den Paragraf i Pragfreden, som var ind- 
gaaet i den treenige Guds Navn og tilsikrede Nordsles
vigerne Selvbestemmelsesret, endnu stod uopfyldt, og Dom
men lød paa 6 Maaneders Fængsel baade for Junggreen 
og Redaktøren af «Dannevirke» l).

Den 1ste April 1876 tiltraadte Junggreen sit Fangeliv 
i Magdeborg Kastel. Det var ikke morsomt for en Familie
fader og Forretningsmand at være borte fra Hjemmet i et 
halvt Aar; men han kunde glæde sig ved sine Landsmænds 
udelte Sympathi og trøste sig ved Bevidstheden om kun

*) J. H. R. Hjort-Lorenzen.
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at have villet det rette og sande, og med den Bevidsthed 
kunde man, skrev han før sin Afrejse, «døje Spot og Haan 
og Forfølgelse og Trængsel og endda se paa Livet med et 
frit og frejdigt Blik» x).

Som politisk Fange tilstodes der Junggreen visse Fri
heder indenfor Fængselets Mure, som ikke tilstedes almin
delige Fanger. Han havde saaledes Lov til at anvende sin 
Tid til Læsning og Skrivning, og han lod ikke Tilladelsen 
gaa ubenyttet hen. Før sin Fængsling havde han forsynet 
sig med de bedste Kildeskrifter til Tysklands nyere Historie, 
der nu flittigt bleve gjennempløjede, og hans senere Virk
somhed viste, at han baade havde haft Udbytte deraf, og 
at han forstod at benytte de indvundne Kundskaber. Det 
var en træffende Sandhed, naar der med Hentydning særlig 
til hans Rigsdagsvirksomhed stod paa en af Kransene paa 
hans Kiste: «Han slog dem med deres egen Historie».

Efter sin Hjemkomst fra Magdeborg fortsatte Jung
green sin Pressevirksomhed. Fængselslivet havde ingen
lunde formaaet at kue ham. Tværtimod synes det efter 
den Artikel at dømme, hvormed han gjenhilsede sine 
Landsmænd, at det ufrivillige Otium snarere har bragt 
ham Indtryk, der har bidraget til at styrke hans politiske 
Haab. «Jeg véd af egen Erfaring» — skrev han — «at 
der ogsaa i Tyskland findes mange oplyste og retsindige 
Mænd, der tro, at det var bedre, om denne (den nordsles
vigske) Sag behandledes paa en anden Maade, og som 
endnu huske paa den gamle ærværdige Læresætning, Grund
volden for al Moral: «Hvad I ikke ville, at Menneskene 
skulle gjøre mod Eder, det skulle I ej heller gjøre mod 
dem». Men at dette endnu er Tilfældet, det er Frugten 
af det nordslesvigske Folks Holdning i de sidste 10 Aar, 
og naar engang den Time kommer (og det kan ske, før 
nogen tror det), da Regjeringen finder det rigtigt og be
lejligt at stille sig i et godt og venskabeligt Forhold til 
Danmark og Norden ved at ordne denne Sag, da skal det

Jfr. «Flensborg Avis» 1886, Nr. 128.
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nok vise sig, at vort Arbejde ikke har været saa resultat
løst, som maaske nu mange tro. Thi det vil da ikke 
mangle paa Talsmænd for en saadan Afgjørelse, og Mod
standen mod den vil ganske vist blive langt ringere, end 
det nu ser ud til. Jeg vil derfor atter, som jeg har gjort 
saa tit, opfordre mine Landsmænd til urokkelig at holde 
fast ved deres Overbevisning og lade den komme til Orde 
overalt, hvor det kan ske paa en lovlig Maade. Gjøre vi 
dette, skal det med Guds Hjælp nok endnu engang dages 
over Nordslesvig» l).

Den Tillid, Junggreen havde næret til en snarlig «Af- 
gjorelse» af det nordslesvigske Sporgsmaal, skulde imidler
tid hurtig blive skuffet. Næppe to Aar efter indløb den 
Efterretning, at Preussen med Osterrigs Godkjendelse havde 
udslettet den Paragraf af Pragfreden, som tilsikrede Nord
slesvigerne Selvbestemmelsesret over deres Lands fremtidige 
Skjæbne. Det var et haardt Slag for hele det danske Folk, 
men dog især for Nordslesvigerne. I 12 Aar havde de 
ventet og haabet, at denne Paragraf skulde blive deres 
Befrier fra Fremmedherredømmet, og nu lød det pludselig 
— efter Ilte Oktober 1878 —: den eksisterer ikke mere. 
Efterretningen fremkaldte Sorg; thi man indsaa, at Be
frielsestimen ved denne Begivenhed nu i højere Grad end 
før var rykket ud i det uvisse; men den fremkaldte ikke 
Fortvivlelse; thi man stolede paa, at den Gud, i hvis Navn 
den udslettede Paragraf var bleven affattet, nok i sin Tid 
vilde vide at lade Retfærdigheden ske Fyldelst.

Junggreen, der selv var gjennemtrængt af dyb Respekt 
for Sandhed og Ret, en Respekt, han ogsaa altid søgte at 
indgyde sine Landsmænd under deres nationale Kamp, 
havde ondt ved at forstaa, at en saadan Troløshed og 
Legen med Ed og Løfter som den, Preusserne nylig havde 
udvist, virkelig kunde finde Sted. I et varmt Opraab2)

]) Jfr. «Flensborg Avis» 1886, Nr. 168.
2> «An das deutsche Volk, von dem Nordschleswiger J. P. Jung

green in Apenrade», Hadersleben 1878 (trykt som Manuskript 
og liar ikke været i Boghandelen).
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henvendte han sig til det tyske Folk for ligesom at afæske 
det Svar paa, om det dog ogsaa virkelig kunde billige den 
preussiske Regjerings Fremfærd. Gjennem en klar historisk 
Udvikling paaviste han, hvilken Uret Preussen havde be- 
gaaet. Paragraf 5 indeholdt et bestemt Løfte om Nord
slesvigs Tilbagegivelse til Danmark, saafremt dets Befolk
ning var stemt derfor, og Befolkningen havde i de forløbne 
Aar ved enhver Lejlighed vist, hvad dens ønske var. 
Hvorledes kunde man da egenmægtig annullere en Bestem
melse, som var indgaaet i den treenige Guds Navn under 
Iagttagelse af alle Rettens Former? «Er det Ret?» — 
spurgte han det tyske Folk — «og tror Du, at det forøger 
Din Anseelse blandt Folkeslagene, naar en utvivlsom For
pligtelse, overtaget af Din Regjering, bliver sthaende hen 
uopfyldt aarevis? Er det Ret, at et Folk, for hvilket Op
fyldelsen af denne Forpligtelse er en Livsbetingelse, be
handles, som havde samme Forpligtelse aldrig eksisteret? 
Og sømmer det sig for Din Værdighed, at Din Magt 
anvendes til at gjøre mod et andet Folk, hvad Du, da 
det blev forsøgt mod Dig selv, har brændemærket med de 
haardeste Udtryk, og som staar i den skjæreste Modstrid 
med alle af Dig gjennem to Menneskealdre forfægtede 
Principper».

«Gjør Ret mod os, det er det, vi forlange af Eder. 
Gjør Ret mod os, og dette vil ogsaa bringe Eder selv 
større Nytte end den voldsomme og i Modsigelse med af
sluttede Traktater staaende Annektion af vort Land. I 
kunne undertrykke os; men aldrig ville I i saa Tilfælde 
kunne vælte den Bebrejdelse fra Eder, at I have misbrugt 
Eders Magt til at gjøre mod et andet Folk, hvad I selv i 
sin Tid har værget Eder imod af al Magt, og at I har 
ladet de af Eder forfægtede Principper falde til Jorden i 
det øjeblik, da I havde Lejlighed til at vise, at det var 
Eders Alvor med dem. Gjør Ret mod os, og for det ube
tydelige materielle Tab ville I have hundredfold Erstatning, 
naar I kunne sige til andre Nationer: Vi have øvet Ret
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ogsaa paa det Tidspunkt, da vi vare stærke nok til at 
forsvare Uretten. — Retfærdighed højner et Folk».

Opraabet blev omdelt blandt de tyske Rigsdagsmænd, 
men gjorde selvfølgelig ingen Virkning. Der var næppe 
noget tysk Blad, som blot værdigede det Omtale. Den 
franske Presse derimod omtalte det med Sympathi. «Saa- 
ledes som Stillingen for øjeblikket er i Evropa» — skrev 
«TEurope diplomatique» — «vil dette varme Opraab maa- 
ske ikke faa noget Svar. Alen alle ædle Hjerter kunne 
ikke frigjøre sig for en Følelse af Agtelse for de danske 
Slesvigeres patriotiske Udholdenhed og Fasthed»x).

Begrebet «Ret» har for Tyskerne en fuldstændig fremmed 
Klang, naar det skal anvendes overfor andre Nationer. Det 
erdette, den store tyske Digter Goethe har udtalt i et be- 
kjendt Vers, som Pastor Mørk-Hansen træffende har gjen- 
givet saaledes paa Dansk:

Vi Tyske er altid saa fromme og nette, 
Vi sige: «vi ville jo kun det retten 
Alen det forstaar sig, at Ret maa være, 
Hvad der er os og vore til Gavn og Ære; 
At andre ogsaa har Ret til noget, 
Det er den tyske Forstand for broget?2).

Det Svar, Nordslesvigerne sædvanlig have faaet — 
naar de overhovedet have faaet Svar — paa deres Henven
delser til den preussiske Regjering om Opfyldelsen af deres 
Ret, har altid haft en mærkværdig Lighed med det Svar, 
Slesvigholsteneren Uwe Lornsen gav den ædle Professor 
Paulsen i Kiel, da han for denne fremlagde sin nye Lære, 
og Paulsen indvendte, at dens Gjennemførelse vilde krænke 
Danmarks Ret: «Alte geschichtliche Verhältnisse gehen 
uns nichts an; wir wollen es nun so». (Gamle historiske 
Forhold vedkomme ikke os; vi ville det nu saaledes.)3)

Jfr. «Dannevirke? 1878, Nr. 247.
2) Journalistforeningens Kalender «Danmark? 1887, Pag. 130 Anm.
3) Christian Paulsens samlede mindre Skrifter I. Bind, Pag. 19.
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Junggreen tabte imidlertid ikke Modet. Hvor stor 
Skuffelse og Sorg Begivenheden af Ilte Oktober 1878 end 
voldte ham, saa kunde den dog lige saa lidt berøve ham 
som de øvrige danske Nordslesvigere Haabet om en ret
færdigere Løsning af Spørgsmaalet; thi han havde altid 
— i hvor vel han ikke nogensinde havde tiltroet Preussen 
slig Udaad — sat sit Haab ikke til Mennesker, men til 
«ham, der kan bøje den stærkeste som et Rør». Han 
vedblev derfor som altid at opmuntre sine Landsmænd til 
at fortsætte Kampen og ikke forsømme nogen Lejlighed 
til at minde om deres Ret, og den eneste Forskjel, der 
kan spores paa hans Artikler før og efter Ilte Oktober 
1878, turde være den, at han, begrundet paa de bitre 
Skuffelser, han havde lidt, i de senere Aar blev noget 
skarpere i sine Udtalelser mod Modstanderne.

Vi have næppe Uret, naar vi sige, at det er som 
Pennefører, at Junggreen har haft størst Betydning for sit 
Folk. Som saadan blev hans Navn først kjendt og agtet i 
Nordslesvig, og som saadan vil han ogsaa længst blive savnet, 
ja han er i den Henseende — i hvert Fald i øjeblikket — 
uerstattelig. Han havde en sjelden Evne til at fængsle 
sine Læsere. De fandt altid, at han ramte Sømmet paa 
Hovedet, og den Indflydelse, han gjennem sine Artikler 
har øvet paa sine Landsmænd baade ved at styrke deres 
Haab og ved at vise dem de rette Midler til Kampens 
Førelse, kan sikkert ikke vurderes for højt. Vist er det 
i al Fald, at han var den blandt den danske Sags Penne
førere, hvis Udtalelser Befolkningen satte mest Pris paa, 
og naar det hed: «Der er en Artikel af Junggreen», da 
skulde den snart blive læst. Man kunde ligefrem længes 
efter at se en Udtalelse af ham. Hændte det, at han en 
Tidlang ikke havde ladet høre fra sig, eller der var en 
Sag af særlig Betydning fremme til Drøftelse i Pressen, 
da lød det: «Mon der dog ikke skulde komme en Artikel 
fra Junggreen». Der er ingen Tvivl om, at det for en 
væsentlig Del skyldes Junggreens Artikler, at de danske
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Nordslesvigere have kunnet bevare deres Haab saa lyst og 
deres Mod saa frejdigt under alle de Trængsler, i hvilke 
de nu i en lang Aarrække have været stedte. Med Rette 
er Junggreen bleven kaldt «Haabets Vækker i Nord
slesvig» T).

J) Jfr. «Søndagsbladet , redigeret af R. Hansen, Zakarias Nielsen 
og Chr. Vestergaard, 1892, Pag. 320.
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3.

„Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse 
i Nordslesvig“. Junggreen som Foredragsholder.

Men havde Udslettelsen af § 5 saaledes ikke formaaet 
at rokke de danske Sønderjyders Haab om en retfærdigere 
Ordning af deres Sag, saa maatte Begivenheden nødven
digvis gjøre dem fortrolig med den Tanke, at den endelige 
Afgjørelse maaske kunde ligge fjernt, og at deres Sprog 
og Folkeejendommelighed i de kommende Tider ventelig 
vilde faa en haard Kamp at bestaa med den fremtrængende 
tyske Kultur, hvad ogsaa tilfulde har vist sig.

Allerede i 1871, da Preussen efter Frankrigs Nederlag 
følte sig sikker i Besiddelsen af Nordslesvig, havde den 
preussiske Regjering begyndt at indføre Tysk i de nord
slesvigske Almueskoler. I 1876 blev Tysk gjort til ude
lukkende Administrations- og Retssprog. Og under 9de Marts 
1878 udvidedes Instruktionen om Tysk i Skolerne derhen, 
at det tyske Sprog ikke blot skulde betragtes som «Under- 
visningsgjenstand», men for en stor Del ogsaa gjøres til 
«Undervisningssprog». Følgelig forøgedes det tyske Time
antal stærkt. Medens man hidtil havde ladet sig nøje 
med 6 Timer ugentlig fra det tredje Undervisningsaar, for
langte man nu Tysk indført i alle Skolens Afdelinger: 
6 Halvtimer for Smaabørn, 10 Timer for Mellemklassen og 
12 Timer for øverste Klasse, hvoraf øverste Klasses 7 
Timer skulde være rene Sprogtimer, men de 5 Timer an-

5
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vendes til geografisk og historisk Undervisning samt til 
-Øvelser i Hovedregning1).

Naar alt dette havde kunnet ske, skjønt den preus
siske Konge i sit «Patent om Besiddelsestagelsen af Hertug
dømmerne»» 1867 havde udtalt: «Vi vil holde Hertugdøm
mernes Love og Indretninger i Hævd, for saa vidt de ere 
Udtrykket for berettigede Ejendommeligheder og kan blive 
i Kraft uden at være til Hinder for de ved Statens Inte
gritet (Udelelighed) og Interesse betingede Fordringer»»2), 
hvad kunde man saa ikke vente sig i Fremtiden? Thi til 
et Folks «berettigede Ejendommeligheder»» maa vel dog 
regnes dets Sprog og Nationalitet. Det syntes derfor at 
maatte være paa Tide, at der fra de danske Sønderjyders 
Side gjordes noget for at støtte deres betrængte Moders- 
maal og Folkeejendommelighed.

Den Mand, der har Æren for at have gjort det første 
Skridt i den Retning, er Jens Peter Junggreen. Ved hans 
Initiativ blev der i Efter aar et 1880 af en Række ansete 
Mænd fra Nordslesvigs forskjellige Egne med ham selv i 
Spidsen udstedt en offentlig Indbydelse til Dannelsen af en 
«Forening til Bevarelsen af det danske Sprog i Nordsles
vig»». Foretagendet vandt Tilslutning hos Befolkningen. 
Foreningen tiltraadte snart sin Virksomhed, og Junggreen 
var selvskreven som dens Formand.

Vi kjende ikke Ordlyden af Foreningens Love, men 
Junggreen har i et Brev fra Tidspunktet for dens Tilblivelse 
udtrykt sig paa følgende Maade om dens Maal og Midler 
i Almindelighed: «Aarsbidraget er 5 Mark3), og hvad vi 
kunne faa samlet, ville vi anvende til Udbredelse af god 
dansk Læsning blandt Befolkningen (ved Oprettelse af smaa

J) Jfr. «Den nationale Stilling i Nordslesvig. I Anledning af Trak
taten af Ilte Oktober 1878. Af En Nordslesviger. Kolding 
1880». Pag. 10 og 31 flg.

2) Jfr. H. P. Hansen-Nør remølle: «Sønderjyderne under Fremmed- 
herredømmet 1864 —88», Pag. 19.

3) Det er senere blevet nedsat til 2 Mark.
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Bibliotheker, Uddeling af Blade) og forresten til Hjælp for 
alt det, som vi tro kan tjene til at opretholde den danske 
Aand og Følelse i vort Folk»2).

Efter denne Plan har Foreningen hidtil arbejdet, og 
dens Stiftere have haft den Glæde at se deres Arbejde paa- 
skjønnet, idet Tilslutningen stedse er bleven større. Virk
somheden strækker sig over hele det dansktalende Nord
slesvig, som man — for lettere at overkomme Arbejdet — 
har delt i mindre Distrikter, hver med sin Forstander, der 
tilser og ordner det nødvendige i sin Kreds. Bibliotheker 
ere bievne oprettede rundt omkring, og de benyttes flittigt 
af Befolkningen, der altid har følt stærk Trang til aandelig 
Oplysning. Smaaskrifter udgives og uddeles, og der gjøres 
i det hele alt for at opmuntre og dygtiggjøre Folket til 
at holde ud i den Kamp, som det maaske endnu i mange 
Aar vil have at bestaa.

Det er iøvrigt aldeles utroligt, hvad denne — som 
man skulde synes uskyldige — Forening har været udsat 
for i de Aar, den har bestaaet, fra de tyske Myndigheders 
Side. Selve Foreningens Stiftelse gav straks Anledning til, 
at dens Bestyrelse tillige med flere andre Mænd, som 
havde deltaget i og varmt udtalt sig om Sagen paa det 
Møde, hvor Oprettelsen af Foreningen vedtoges, bleve an
klagede og idømte Bøder, fordi de — saa hed det sig — 
havde overtraadt Foreningsloven. Og skjønt Bestyrelsen 
stedse har hævdet Foreningens private Karakter, have 
Avtoriteterne dog altid stemplet den som politisk og 
vaaget over den med den største Skinsyge. Ingen Embeds
mand tør være Medlem uden at udsætte sig for Afske
digelse, og ingen dansk Undersaat yde Bidrag uden at 
blive «lästig» og derefter udvist, ligesom Optagelse af Med
lemmer boende i Kongeriget naturligvis straks vilde sætte 
Foreningens Eksistens paa Spil. Dens Generalforsamlinger 
overværes stadig af preussisk Politi, ja selv Dørene til det 
Lokale, hvor Medlemmerne ved saadanne Lejligheder samles

*) Brevet er i Forfatterens Eje.
5*
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til et Fællesmaaltid, besættes med Skildvagter, ret som 
om disse Mennesker dannede et statsfarligt Parti. Men 
trods alle Tyskernes Efterstræbelser er det dog hidtil lyk
kedes ved en forsigtig og forstandig Ledelse at fore For
eningen gjennem alle Skjær, og man maa kun haabe, at 
det aldrig maa lykkes den preussiske Regjering at udfinde 
noget Middel, hvorved det velsignelsesrige Arbejde for 
Folkets Velfærd, som her er begyndt, kan forhindres.

Det var altsaa ikke noget let eller behageligt Hverv, 
der lagdes paa Junggreens Skuldre, da han valgtes til 
Formand for «Sprogforeningen», som den nu almindelig 
kaldes; men ved sin Kjærlighed til Sagen overvandt han 
alle Vanskeligheder. Han havde en virksom Støtte i da
værende, senere afdøde Redaktør af «Nordslesvigsk Søndags
blad» Monrad i Flensborg, der var Medlem af Foreningens 
Bestyrelse, og som efter Junggreens Udsagn bar Broder
parten af Arbejdet. I over 5 Aar lige til sin Død styrede 
Junggreen Foreningens Anliggender. Nu er Formands
posten gaaet over i andre Hænder, maaske lige saa dyg
tige som Junggreens, og Foreningens Virksomhed har siden 
hans Tid udvidet sig betydeligt; men det skal aldrig 
glemmes, at det er Junggreen, som har sat Sagen i Gang, 
og som har hjulpet Foreningen at træde sine Børnesko. 
«Al Begyndelse er svær», og «godt begyndt er halv fuldendt».

I nær Forbindelse med Junggreens Arbejde for «Sprog
foreningen» staar hans Virksomhed som Foredragsholder. 
Skjønt han arbejdede saa virksomt for at skaffe den danske 
Literatur Udbredelse og Indflydelse blandt sine Lands
mænd, saa forstod han dog godt, at det mundtlige Ord 
har Fortrinet for det skrevne, naar det gjælder om at 
varme Hjerterne for en Sag, og derfor undlod han heller 
ikke at stille sig i den danske Sags Tjeneste som Fore
dragsholder.

Danske Foredrag vare forøvrigt ikke ukjendte i Søn
derjylland, da Junggreen tog denne Gjerning op. Der var 
stadig kommet Foredragsholdere derover her fra Konge
riget og havde holdt Foredrag i de forskjellige Egne; men
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denne Trafik var tilsidst bleven forbudt af Avtoriteterne. 
Nu var der altsaa, hvis denne Virksomhed ikke helt skulde 
standse, ikke andet at gjøre, end at Sønderjyderne selv 
maatte tage fat. Og her blev det saa igjen Junggreen, 
der blev Banebryder. Efter at han i Bladene havde til
budt sin Tjeneste, holdt han i det mindste én Vinter en 
Række Foredrag rundt omkring i Nordslesvig, hvor Be
boerne ønskede det; men hans Rigsdagsvirksomhed forhin
drede ham i at fortsætte flere Vintre. Emnerne, han be
handlede i sine Foredrag, vare dels astronomiske og dels 
historiske. Og skjønt Junggreen ikke var veltalende i 
dette Ords sædvanlige Betydning — der var som oftest 
noget stammende i hans Foredrag; det var, som kunde 
Munden ikke følge Tankernes hurtige Flugt —, saa 
«gjorde hans inderlige, af Overbevisningens Varme baarne 
Ord altid et stærkt og varigt Indtryk») Han var selv 
saa greben af, hvad han talte om, og hvad enten han 
vendte sine Tilhøreres Blik mod Stjernehimlen, eller det 
var et historisk Billede, han oprullede for dem, maatte de 
uvilkaarlig rives med.

Det hændte sig engang en Vinteraften, at der skulde 
afholdes et Foredragsmøde i Aabenraa, hvortil Højskole
forstander Rosendal fra Vinding ved Vejle var indbudt 
som Foredragsholder. Tilhørerne vare allerede forsamlede, 
men Taleren udeblev paa Grund af Togforsinkelse. Da 
besteg Junggreen Talerstolen og holdt et improviseret 
Foredrag om den græske Frihedskamp, idet han stadig 
gjorde Hentydninger til og Sammenligninger med den 
sønderjydske Folkekamp. Imidlertid var Rosendal ankom
men og stod spændt lyttende ved Døren, indtil Junggreen 
fik øje paa ham og afbrød. Men Rosendal opfordrede 
ham til endelig at fortsætte, idet han ligesom de øvrige 
Tilhørere var bleven saa betagen af Junggreens varme 
Ord, at han næsten ikke følte sig oplagt til at afløse ham2).

J) «Dannevirke» 22de Juli 1886.
2) Dette lille Træk er meddelt mig af Junggreens nu afdøde 

Svoger og Ven, fhv. Apotheker P. C. Stisgaard i Aabenraa.
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Da Junggreen først havde brudt Isen, viste det sig, 
at der var indfødte Sønderjyder nok, der godt kunde paa
tage sig at holde Foredrag. Fra den Tid af er den ene 
Foredragsforening bleven oprettet efter den anden1). Hver 
Vinter og i det hele paa de Tider af Aaret, hvor Land
mændene have Tid at afse til den Slags Ting, samles man 
nu til Foredragsmøder, og denne ny Faktor i den nationale 
Kamp vil sikkert blive af stor Betydning. Thi Foredrags
møderne give ikke blot Lejlighed til at faa et godt op
lysende og oplivende Foredrag at høre, men give ved Siden 
af ogsaa Anledning til en Sammenkomst, hvor man kan 
drøfte, hvad der bevæger sig i Hjerterne og styrke og op
muntre hverandre under den haarde Kamp.

Altsaa er Junggreen egentlig ogsaa Ophavsmand til 
de danske Foredragsforeninger i Sønderjylland.

Dog ikke alene gjennem Literaturen og ved Foredrag 
søgte Junggreen at vedligeholde sine Landsmænds Forbin
delse med det danske Aandsliv; men han arbejdede ogsaa 
for personlige Sammenkomster mellem Nordslesvigerne og 
de øvrige Danske. I 1884 2) var han Medlem af den 
Komité, som paa Sønderjydernes Side ordnede det store 
Tog til Vestjylland, og han har vel ogsaa været virksom 
ved de tidligere sønderjydske Besøg i Kongeriget. I det 
hele lod han intet lo tligt Middel ubenyttet, som han troede 
kunde bidrage til at føre hans Landsmænd lykkelig igjen- 
nem den Skjærsild, som truer med at tilintetgjøre deres 
dyrebareste Ejendom.

J) Der fandtes ved Nytaar 1894 12 danske Foredragsforeninger i 
Nordslesvig. Jfr. «Dannevirke» 1893, Nr. 304.

2) Karl Hede: «Sønderjydernes Besøg i Vestjylland 1884», Pag. 11.
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4.

Junggreen i den tyske Rigsdag.

Den 27de August 1881 døde Nordslesvigernes prøvede 
Talsmand Hans Andreasen Kryger i Bevtoft. Gjennem en 
Menneskealder havde han staaet som en Høvding i sit 
Folk baade i gode og onde Dage, og siden 1867x) havde 
han været de danske Nordslesvigeres eneste Repræsentant 
i den tyske Rigsdag, og den nordslesvigske Sag var efter- 
haanderi' ligesom bleven personificeret i ham. Det var 
derfor naturligt, at hans Bortgang fremkaldte almindelig 
Landesorg.

Krygers Død kom dog ikke uventet. Allerede i flere 
Aar havde han skrantet, og navnlig den sidste Sommer, 
han levede, tog hans Sygdom en saadan Vending, at Ud
faldet ikke kunde være tvivlsomt. Da der nu samme 
Efteraar, (1881) skulde foretages nye Valg til den tyske 
Rigsdag, hvor Kryger stadig havde repræsenteret 1ste sles
vigske Valgkreds, og der altsaa ikke var Udsigt til, at han 
nogensinde mere kunde komme til at møde i Berlin som 
sit Folks Repræsentant, maatte man være betænkt paa at 
finde ham en Afløser. Mange og deriblandt Junggreen 
havde forsøgt at bevæge Kryger til selv at udpege sig en

2) Oprindelig havde Nordslesvigerne to dansksindede Repræsen
tanter i den tyske Rigsdag, nemlig H. A. Kryger i Isto og 
Nikolaj Ahlmann i 2den Valgkreds; men ved en kunstig Om
ordning af Valgkredsene lykkedes det Tyskerne at faa Majoritet 
i 2den Kreds og sætte Ahlmann ud af Spillet.
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Efterfølger, idet de mente, at en saadan i Henseende til 
den Tillid, Kryger stedse havde nydt, bedst vilde kunne 
samle Stemmerne. Men Kryger vilde ikke lægge Baand 
paa Vælgernes Frihed.

Junggreen blev nu den, der maatte tage Sagens Le
delse i sin Haand. Efter Samraad med Kryger sammen
kaldte han et Møde i Aabenraa til 2den August (1881) af 
Udsendinge fra hele Valgkredsen !). Det viste sig her, at 
der var et Parti, der var stemt for at gjenvælge Kryger, 
selv om han ikke kunde rejse til Berlin. Hans Navn 
alene var tilstrækkelig, mente man, og saa længe han 
levede, var der inden Grund til at vælge nogen anden. 
Men Flertallet stemte dog for, at man burde vælge en ny 
Repræsentant, og dette maatte altsaa betragtes som ved
taget. Hvem den ny Rigsdagsmand skulde være, blev der 
ikke taget nogen Bestemmelse om ved dette Møde.

En tre Ugers Tid senere døde imidlertid Kryger, og 
nu var Sagen klar nok: der maatte vælges en ny Re- 
præsensant. Men hvem skulde dette være? Det var 
Spørgsmaalet, og det blev et vanskeligt Spørgsmaal at 
faa løst.

Til 17<ie September indvarsledes der et almindeligt 
Vælgermøde i Vojens-Vesterkro af flere bekjendte Mænd 
i Valgkredsen, og i den Anledning erklærede Jpnggreen 
efter Opfordring, at han var villig til at stille sig til 
Rigsdagsvalg, hvis man mente, at Stemmerne lettest kunde 
samles om ham. Man skulde have troet, at Sagen her
efter vilde have klaret sig af sig selv. Thi hvad var vel 
naturligere end enstemmig at vælge den Mand, der blandt 
nulevende var den, der havde indlagt sig størst For
tjeneste af den danske Sag? Men saaledes gik det des
værre ikke. Mødet i Vojens opstillede to Kandidater,

J) Den følgende Skildring af Valgkampen efter Krygers Død 
støtter sig til Beretningerne i «Dannevirke» og «Flensborg 
Avis» om den Sag.
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nemlig foruden Junggreen Gaardejer Hans Lassen af 
Lysabbild paa Als.

, Det var særlig Beboerne paa Als og i Sundeved 
(Sønderborg Kreds), der ønskede Hans Lassen valgt til 
Rigsdagsmand. Han havde i mange Aar været deres Re
præsentant til den preussiske Landdag1), hvor han dog 
aldrig havde indtaget sit Sæde, idet han stedse ligesom 
Kryger, der var Landdagsmand for Haderslev Kreds, havde 
nægtet at aflægge Landdagseden (den saakaldte Protest
politik). Imidlertid var Lassen personlig af den Mening, 
at Eden burde aflægges, og at man ikke burde lade Lej
ligheden gaa tabt til at tale den danske Sag, ogsaa i den 
preussiske Landdag; men han vilde ikke skille sig fra 
Kryger i dette Spørgsmaal. Efter Krygers Død aflagde 
han straks Eden og har siden deltaget i Landdagens For
handlinger og ofte med Dygtighed bragt sine Landsmænds 
ulykkelige Forhold paa Bane der. Hans Vælgere paa Als 
og i Sundeved vare gjennemgaaende enige med ham i 
Opfattelsen af Edsspørgsmaalet og ønskede ham til deres 
Repræsentant ogsaa i Rigsdagen, ihvorvel Edsspørgsmaalet 
her ingen praktisk Betydning havde, idet der for at ind
træde i Rigsdagen ikke fordres nogen Ed. Junggreen 
havde ogsaa tidligere staaet paa Lassens Standpunkt i 
Edssagen, men var senere kommen bort derfra og delte 
nu Krygers Anskuelse.

Men ogsaa i Haderslev Kreds var der et Parti, der 
var imod Junggreens Valg, nemlig det, som paa Aabenraa- 
Mødet saa stærkt havde hævdet Krygers Gjenvalg; men 
Majoriteten paa Vojens-Mødet hældede alligevel til Jung
greens Side.

Den 21<le September holdtes der igjen et Separatmøde 
i Sønderborg af Vælgere fra Als og Sundeved, og her var

*) Medens Sønderborg og Haderslev Kredse (Amter) tilsammen 
udgjøre et Valgdistrikt til den tyske Rigsdag, udgjøre de hver 
for sig et Valgdistrikt til den preussiske Landdag.
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Stemningen, som man maatte vente, størst for Hans 
Lassen. Men selv om Stemmerne herfra lagdes sammen 
med dem fra Vojens-Mødet, havde Junggreen alligevel 
Majoritet i 1ste Valgkreds som Helhed, og man maatte 
saaledes vente at se Junggreen som Krygers Efterfølger, 
saa meget mere som Lassen samtidig bebudede, at han 
vilde trække sig tilbage.

Det omtalte Mindretal i Haderslev Kreds var imidler
tid ikke tilfreds med denne Udsigt og aabnede med Fri
menighedspræst Poulsen fra Bovlund i Spidsen en Blad
fejde med temmelig nærgaaende Angreb paa Junggreen 
for at forhindre hans Valg, medens Lassen lod sig bevæge 
til foreløbig ikke at opgive sin Kandidatur. Junggreen 
blev fremstillet som en ubetydelig Person, uduelig til at 
være Rigsdagsmand, ligesom hans Færd i alt, hvad der 
angik Valghistorien, stempledes som paatrængende. I det 
hele vare Beskyldningerne af den Art, at den, der har 
kjendt Junggreens hæderlige og pletfri Karakter, har ondt 
ved at tænke sig, at de virkelig ere bievne fremsatte, og 
man kan ikke frigjøre sig for den Mistanke, at det var 
Indvirkningerne fra den sørgelige Partikamp i Kongeriget, 
som her gjorde sig gjældende, da det ikke var ubekjendt, 
at Junggreen nærmest sympathiserede med det danske 
Højre. En saadan Mistanke laa i alt Fald nær, naar man 
lagde Mærke til, hvorledes de kongerigske Blade toge 
Parti for eller imod Junggreens Valg.

Hvor smertelig denne Strid maatte berøre Junggreen, 
kan enhver tænke sig. Han havde kun efter megen Over
talelse indvilliget i at stille sig til Valg i den Tanke at 
kunne gavne Sagen derved, og nu beskyldtes han for Paa- 
trængenhed. Det var rimeligt, at han ikke vilde finde sig 
i alt, hvad man behagede at byde ham, og han henvendte 
da ogsaa et Par alvorlige Artikler til Modstanderne, hvori 
han baade paaviste det uberettigede i deres Angreb og 
den lidet sømmelige Maade, hvorpaa de gik til Værks, 
samtidig med at han paa det indstændigste frabad sig
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Valg; thi — skrev han —: «Af et Parti af mine Lands
mænd vil jeg ikke vælges»1).

Nu var Modstandernes Hensigt naaet. Det var denne 
Erklæring, de havde ,ventet paa. Straks blev der udstedt 
Opraab til at stemme paa H. Lassen, og daglig fyldtes 
«Dannevirke»s Spalter med flere og flere Navne under 
Opraabet. Man haabede, at Junggreens Venner nu vilde 
overføre deres Stemmer paa Lassen; men heri tog man 
fejl. Junggreens Venner udstedte et tilsvarende Opraab 
fra deres Side, der ligeledes daglig forsynedes med nye 
Underskrifter, og det var ikke til at blive klog paa, hvem 
der til Slutning vilde gaa af med Sejren.

Nogle faa Dage før Valget lod Junggreen igjen hore 
fra sig i en Artikel, der baade vidnede om, hvor stor en 
Sorg denne Strid voldte ham, men tillige om hans Høj
sind og Fordragelighed. Han havde nu indset, at en 
Stemmedeling trods hans Erklæring ikke lod sig forhindre, 
og ved den Sag var der intet at gjøre; men han maatte 
derimod forsøge at mildne den bitre Stemning, som Striden 
havde fremkaldt. «Vi have» — skrev han — «skiftet nok 
af haarde og bitre Ord. Lad os glemme og tilgive og 
tro om hverandre, at hvad vi have gjort og sagt, det have 
vi kun gjort og sagt for at forsvare, hvad der efter vor 
Overbevisning var Ret, og for at fremme den Sag, som vi 
alle tjene. Og lad os huske paa, at hvad der for øje
blikket skiller os ad, det er om faa Dage noget forbi
gangent, medens vi da atter staa foran den Kamp, i 
hvilken vi kunne have alle vore Kræfter og al vor Dyg
tighed behov, og i hvilken vi sikkert ville bukke under, 
naar vi ikke kæmpe den i Enighed og Samdrægtighed — 
Kampen for vort Modersmaal og Folkelighed. — Saa lad 
os slutte Fred, kjære Landsmænd. Lad enhver i den nu 
foreliggende Sag gjøre, hvad der efter hans Overbevisning 
er det bedste; men lad os afholde os fra alt, hvad

*) «Flensborg Avis» 1881 Nr. 227.
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der yderligere kan tjene til at ophidse og forbitre Stem
ningen» J).

Den 27de Oktober afholdtes Valget, og Resultatet blev, 
som man maatte vente, at Stemmerne delte sig mellem 
Junggreen og Lassen, dog saaledes at den sidste fik de 
fleste. Den 8de November skulde der — blev det paa
budt — afholdes Omvalg mellem de tvende Kandidater, 
og da Lassen stod med de fleste Stemmer, var det natur
ligst, at Stemmerne ved Omvalget samledes om ham, 
hvorfor Junggreen skyndte sig med at opfordre sine 
Vælgere til at overføre deres Stemmer paa ham. «Jeg 
beder om» — skrev han —, «at man nu ved Omvalget 
vil give alle Stemmer til Hans Lassen, og for at ikke en 
øjeblikkelig Stemning ved denne Lejlighed skal komme til 
at spille en Rolle, som den ikke bør, tilføjer jeg, at der 
aldrig har været noget Uvenskab mellem Lassen og mig, 
om end vore Anskuelser om et enkelt Punkt2) som be- 
kjendt ere meget forskjellige. Vor gode Sag bør staa højt 
over alle personlige Hensyn, og det var sørgeligt, om den 
eneste Rigsdagsmand, Nordslesvig kan sende til Berlin, 
sknlde komme der, kun valgt af Halvdelen af den danske 
Befolkning i hans Valgkreds»3).

Junggreens Ord gjorde ikke den tilsigtede Virkning. 
Stemmerne splittedes atter, medens en Del af Junggreens 
Vælgere afholdt sig fra at stemme. Men Resultatet blev 
ligesom sidst: Lassen fik Majoriteten og blev altsaa 
Kredsens Repræsentant.

Stemningen var efter dette Valg noget trykket, baade 
hos den sejrende og den tabende Part. Man havde aaben- 
bart paa begge Sider Følelsen af, at det ikke var, som det 
burde være med den Strid, man havde ført. Imidlertid 
lettede det, da man fik Efterretning om, at Gustav 
Johannsen var bleven valgt i 2den Valgkreds, der lige

J) «Flensborg Avis» 1881 Nr. 242.
2) Edssagen.
3) «Flensborg Avis» 1881 Nr. 257.



siden Ahlmanns Dage havde været i tyske Hænder, og 
at man nu kunde sende to danske Repræsentanter til 
Berlin.

Tre Aar senere (1884), da der igjen skulde afholdes 
Rigsdagsvalg, havde Stemningen absolut vendt sig til 
Fordel for Junggreen. Striden blussede vel op paany, og 
ved et Vælgermode, som afholdtes i Vojens-Vesterkro 
(20de September 1884) lod der fremdeles Stemmer mod 
hans Valg; men det var alligevel tydeligt at mærke, at 
han havde den overvejende Stemning for sig. Ved Valget 
(28de Oktober) fik Junggreen da ogsaa betydelig Majoritet. 
Lassen trak sig saa tilbage for ham, ligesom han 3 Aar i 
Forvejen havde gjort for Lassen; men dette forhindrede 
dog ikke, at jo Stemmerne ved Omvalget (10de November) 
splittedes paany; alligevel sejrede Junggreen denne Gang 
med overvældende Majoritet. Lassen havde aabenbart 
skuffet sit Parti i Haderslev Kreds siden sidst ved at 
aflægge Landdagseden.

Saa kom da Junggreen til at indtage den Plads 
blandt sine Landsmænd, som hans mangeaarige ædle og 
opofrende Kamp syntes at gjore ham saa fortjent til. 
Men det var kun med blandede Følelser, han overtog sit 
Hverv. Det var ikke paa den Maade, han havde ønsket 
at blive valgt; det syntes ham, som var det kun en Del 
af hans Landsmænd, der havde Tillid til ham, og det 
voldte ham inderlig Sorg. «Du kan tro» — sagde han 
til sin Hustru ved Afrejsen til Berlin —, «at det er svært 
at rejse med de halve Stemmer»J).

Programmet for sin Rigsdagsvirksomhed og det Pro
gram, som han mente nødvendigvis maatte frembyde sig 
for enhver dansksindet nordslesvigsk Repræsentant i den 
tyske Rigsdag, og som ogsaa hidtil altid er blevet fulgt 
af disse, har Junggreen udtalt i følgende Ord2): «1) At

«Nordslesvigsk Søndagshlad» 1889 Nr. 41, Pag. 242.
a) I Udkastet til et Foredrag, han vilde have holdt paa de Vælger

møder, han havde indvarslet i sin Valgkreds efter Rigsdags-
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vidne om, at vi ere en fremmed Folkestamme, der uden 
anden Ret end den stærkeres er bleven løsreven fra sit 
eget Folk, at klage over den Uret, der er og bliver øvet, 
og at forsøge ved positive Forslag at afhjælpe nogle af de 
Onder, hvorunder Folket lider. 2) Efter bedste Overbevis
ning at afgive sin Stemme i de Spørgsmaal, der vedrøre 
Folkets materielle Vilkaar. Dette er ikke ligegyldigt, om 
der end for en dansk Repræsentant ikke er nogen Grund 
til at optræde aktivt i disse Sager, da der er dygtige Folk 
nok til at tage sig deraf».

Dette Program søgte Junggreen trolig at gjennemføre. 
Hvad § 1 angaar, da vil den følgende Skildring af hans 
Rigsdagsvirksomhed noksom vise, atxhan aldrig forsømte, 
naar Lejlighed gaves, at minde om, at Nordslesvigerne «ere 
en fremmed Folkestamme, der uden anden Ret end den 
stærkeres er bleven løsrevet fra sit eget Folk», og «at klage 
over den Uret», der øves mod hans Landsmænd, ligesom 
han ogsaa forsøgte «at afhjælpe nogle af de Onder, hvor
under Folket lider». Og med Hensyn til § 2 har vi en 
tysk Rigsdagsmands Ord for, at han ogsaa her gjorde sin 
Pligt. «Han deltog» — skriver Eugen Richter i sit Blad 
«Der Reichsfreund» — «med stor Interesse i alle Rigs
dagens Forhandlinger og stemte i alle Spørgsmaal, som 
ikke særlig vedrørte Nordslesvigs politiske og økonomiske 
Vilkaar, sammen med det tyskfrisindede Parti»1).

Det var iøvrigt ikke nogen let Stilling for Junggreen 
at være Rigsdagsmand. Han var legemlig svag og havde 
ondt ved at udholde det bevægede og ofte ophidsende Liv, 
som en Rigsdagsmands Stilling fører med sig, og det blev 
vel ogsaa Skyld i hans tidlige Død. Særlige parlamen
tariske Evner besad han ikke, var oprindelig egentlig ikke

samlingens Slutning 1886, men som Døden hindrede ham i at 
faa afholdt. «Dannevirke» 1886 Nr. 192.
Jfr. «Nordslesvigsk Søndagsblad» 1881 Nr. 42, Pag. 247.
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veltalende, indladende heller ikke, og alt var saa nyt og 
uvant for ham. Han kom desuden til at staa ganske ene 
i den store tyske Forsamling, da Gustav Johannsens Valg 
i 2den Kreds denne Gang ikke havde kunnet gjennemføres 
paany, og han havde ikke Krygers ved en lang politisk 
Løbebane grundfæstede Stilling. Men han havde dog de 
vigtigste Betingelser: en pletfri Karakter og Vandel, et 
klart og rent Standpunkt, en god og retfærdig Sag at 
kæmpe for, grundige Kundskaber i mange forskj ellige 
Retninger, var i Stand til frit og korrekt at bruge det 
tyske Sprog og havde en ærlig Vilje til at tage sin Gjer- 
ning op paa bedste Maade. Resultatet blev da ogsaa, at 
han udførte et Arbejde, saa godt som nogen dansksindet 
nordslesvigsk Repræsentant nogensinde har gjort det, 
ihvorvel han lige saa lidt som de andre opnaaede noget 
positivt Resultat. Havde han begyndt med et tungt 
Hjerte og «med de halve Stemmer», saa havde han den 
Glæde at ende med alle Stemmer. Al den Modstand, der 
havde rejst sig mod hans Valg til Rigsdagen, forsvandt 
efterhaanden som Dug for Solen, og Junggreen blev alle
vegne mødt med Velvilje og Tillid, og ved hans Død var 
der kun én Mening om hans Rigsdagsgjerning, baade hos 
dem, der ved Valget havde stemt for ham, og dem, der 
havde stemt imod ham.

Hvor alvorlig Junggreen tog det med sin Gjerning 
som Rigsdagsmand, kan følgende lille Træk, der tillige 
giver et godt Indblik i hans Karakter og hele Personlig
hed, vise. Foran i en saakaldet «Deutscher Parlaments- 
Almanach», som indeholder alle de for en tysk Rigsdags
mand nødvendige Oplysninger om x Forhold og Personer, 
hvilken han havde kjøbt sig i Berlin, og som han altid havde 
hos sig, havde han paa Titelbladet skrevet til daglig Paa- 
mindelse for sig selv disse manende Ord — med Runer, 
at ikke alle og enhver skulde tyde dem —: «Der skal 
ikke komme et usandt Ord ud af min Mund. Jeg skal 
vogte mig for enhver Overdrivelse. Men hvor det er
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muligt, der skal enhver faa Svar»!). Det er vist ikke alle 
Rigsdagsmænd, hverken tyske eller danske, der ere saa 
oprigtige.

Først i November Maaned 1884 traadte den tyske 
Rigsdag sammen, og allerede i det 4de Mode indbragte 
Junggreen, støttet af 20 polske Deputerede, et Forslag til 
Lov angaaende Administrations- og Retssproget i de til 
det tyske Rige hørende Landsdele, i hvilke et ikke-tysk 
Sprog er Folkesprog. Arbejdet for dette Forslag blev 
Junggreens Hovedgjerning som Rigsdagsmand. Forslaget 
var til Forhandling 4 Gange i Løbet af de to Rigsdags
samlinger, det blev ham forundt at deltage i. Men før 
vi indlade os paa nærmere Omtale af dette Forslag og 
Forhandlingerne derom, der helst maa læses i Sammen
hæng, skulle vi kortelig omtale hans øvrige Deltagelse i 
Rigsdagens Forhandlinger2).

Første Gang, Junggreen havde Ordet i den tyske For
samling, var den 28de November 1884 i Anledning af 
Krigsbudgettet. Om samme Gjenstand udtalte han sig 
ligeledes i Samlingen 1885—86, og begge Gange gik hans 
Tale ud paa det samme: at motivere, hvorfor han ikke 
kunde stemme for Bevillingen til større Krigsudgifter. 
Under Forhandlingen den 25de November 1885 talte han 
saaledes:

«Mine Herrer! Min ejendommelige Stilling i Rigs
dagen fører det med sig, at jeg maa afgive min Stemme 
imod de forlangte større Udgifter til Militæretaten, fordi 
jeg kun kan anse samme for den nødvendige Følge af et 
System, som har vist sig i højeste Grad ulykkebringende 
for mit Folk, og som efter min Mening ogsaa kun kan 
føre til, at Evropas Folk uophørlig maa søge at overbyde 
hinanden med Hensyn til de militære Rustninger. Jeg 
vil begrunde denne min Anskuelse noget nærmere.

x) Jfr. M. Mørk-Hansen i Journalistforeningens Kalender: «Dan
mark» 1887, Pag. 136.

2) Alle de følgende Uddrag af Junggreens Rigsdagstaler ere over
satte efter den tyske Rigsdagstidende for de paagjældende Aar.
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«Min Stilling her i Rigsdagen er jo en anden end de 
fleste af mine Herrer Collegaers. Medens De, m. H., eller 
i det mindste de fleste af Dem, ere her for enten fra et 
bestemt politisk Standpunkt eller ogsaa alene af Nyttig- 
hedshensyn at anvende Deres Stemme eller Indflydelse for 
eller imod de foreslaaede Forholdsregler, saa er jeg her 
som Repræsentant for et undertrykt og sine højeste ideelle 
Goder berøvet Folks nationale Interesser. Mine Vælgere 
have sendt mig herhen for at føre Klage over den Uret, 
der er begaaet mod mit Folk, og for at forsøge ved posi
tive Forslag i det mindste i noget at mildne de Haard- 
heder. som ere en nødvendig Følge af denne Uret. ’ Dette 
udelukker naturligvis ikke, at jeg ganske i Almindelighed 
vil afgive min Stemme for det almene Vel, saaledes som 
jeg anser det for ønskeligt. Ogsaa for mit Folk ere de 
Afgjørelser, som her blive trufne, jo af stor Betydning. 
Men, m. H., naar det gjælder om at stemme for eller imod 
en Forholdsregel, der kan gjælde som en Billigelse af det 
System, der har vist sig saa uheldbringende for mit Folk, 
saa er jeg intet Øjeblik i Tvivl om, hvad jeg har at gjøre; 
da vil jeg altid afgive min Stemme imod denne Forholds
regel. Og i dette Tilfælde, m. H., er jeg nu. Mit Folk 
er et af Ofrene for det System, som efter min Mening er 
Aarsagen fil den næsten uudholdelige og sig stedse for
øgende Militærbyrde, under hvilken Evropas Folk sukker, et 
System, som prisgiver de svage, og som i Grunden ikke er 
andet end en Tilbagevenden til de forløbne Aarhundreders 
Kabinetspolitik, der ved Forhandlinger og Stridigheder 
mellem Fyrsterne kun betragtede Folkene som Objekter, 
medens i Midten af dette Aarhundrede dog i det mindste 
en kort Tid den Grundsætning var brudt igjennem og 
ogsaa praktisk blev gjennemført, at ved Forhandlinger om 
Folkenes højeste Interesser og navnlig ved Forhandlinger, 
om de skulde løsrives fra den ene Stat 'og indlemmes 
i den anden — og det griber dog saa dybt ind i et Folks 
Liv, som overhovedet nogen Begivenhed kan —, at naar 
der forhandledes eller toges Beslutning derom, saa skulde

6
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Folkene ogsaa selv have Ret til ved en fri Afstemning at 
ytre sig, om deres ønske var i Overensstemmelse dermed 
eller ikke. Denne Grundsætning brød igjennem, men faldt 
desværre igjen til Jorden i samme øjeblik, som Tyskland 
var naaet til sin nuværende Magtstilling. Og, m. H., 
netop i den Henseende er der blevet syndet svært mod 
mit Folk. Imod vor Vilje og uden nogen anden Ret end 
den stærkeres ere vi bievne losrevne fra vort gamle Fædre
land og fra det Folk, som vi tilhøre; og da begge de 
mægtige Riger, som havde fuldført dette Værk, kom i 
Strid om det erobrede, og da de havde tilendebragt en 
Krig derom, tilfaldt Hertugdømmerne Sejrherren, dog 
kun paa den Betingelse, at vi, Befolkningen i 
Slesvigs nordlige Distrikter, ved en fri Af
stemning selv skulde have Lov til at bestemme, 
om vort Land skulde tilhøre Sejrherren eller 
vort gamle Fædreland. Denne Bestemmelse er aldrig 
bleven opfyldt. Tolv Aar igjennem lod man den staa hen 
uopfyldt; og naar vi bad om, at man dog engang vilde 
opfylde den —vi have engang gjort det i en Petition 
med 27,000 Underskrifter, og jeg‘tror, at for en saa lille 
Befolkning, som vi ere, viser det dog, at denne Bevægelse 
og dette ønske har Rod i Befolkningen —, da kom Politi 
og Gensdarmeri og den hele Administration i Bevægelse, 
som om der var begaaet en Kapitalforbrydelse, og Chika
nerier og Forfølgelser af enhver Art var sædvanlig det 
eneste Svar, vi fik paa vore Bønner. Og da tolv Aar vare 
gaaede, da erklærede man, at denne Bestemmelse var op
hævet, uden at spørge os, til Fordel for hvem den var 
fremkommen.

«Hr. Statsminister von Boetticher har rigtignok for
rige Aar paa en lignende Ytring svaret mig, at den preus
siske Regjering havde ingen Forpligtelse ladet staa uopfyldt 
og navnlig ingen Forpligtelse, af hvilken jeg og mine 
Landsmænd kunde udlede nogen Ret. Nu, m. H., der 
lader sig jo meget sige, men hvad der end bliver sagt, og 
af hvem det end bliver sagt, de historiske Kjendsgjerninger
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lade sig dog ikke ændre; den preussiske Regjering har 
ladet disse Bestemmelser staa hen uopfyldt i 12 Aar og 
derpaa i Overensstemmelse med Osterrig erklæret, nu 
gjælde de ikke mere. Og naar jeg som Ikke-Jurist ikke 
vil udtale mig om, om jeg og mine Landsmænd af denne 
Bestemmelse kunde udlede nogen juridisk Ret, hvad løv- 
rigt dog af Jurister er henstillet som tvivlsomt, saa paa- 
staar jeg derimod fra den sunde Menneskeforstands Stand
punkt, at vi vare fuldstændig berettigede til at vente, at 
en saadan Forpligtelse, der var overtaget paa en ligesaa 
højtidelig Maade som alle de øvrige Bestemmelser i Prager- 
Fr edstraktaten, vilde blive udført. Dette skete ikke, og 
en usigelig Ulykke er derved kommen over mit Folk, og 
jeg kan ikke afgive min Stemme for nogensomhelst For
holdsregel, der kan anses for en Billigelse af det System, 
efter hvilket der paa denne Maade er bleven handlet mod 
mit Folk.

«Tænk Dem dog, mine Herrer, hvad Deres Hjerter 
vilde føle, naar De skulde løsrives fra det tyske Fædre
land og indlemmes i en anden Stat, en Stat, hvis hele 
Tragten kun gik ud paa at undertrykke og udrydde Deres 
tyske Nationalitet, Deres tyske Sprog, Deres tyske Følelse, 
kort sagt alt, hvad der er Dem dyrt og helligt, og at om- 
støbe Dem i en anden Form end den, i hvilken De af 
Naturen ere støbte! Vilde De ikke med Hænder og Fødder 
værge Dem derimod, og vilde De ikke betragte det som 
en dobbelt Uret, naar De dog kun vare overgivne til den 
fremmede Stat paa den Betingelse, at De selv skulde have 
Lov at afgjøre, om De vilde tilhøre den eller ikke?

«Nu, mine Herrer, et System, under hvilket saadanne 
Ting kunne ske, fordrer netop disse uophørlige større Ud
gifter til Militæretaten, det fordrer netop, at Folkene maa 
være væbnede til Tænderne. Kun naar ogsaa den svageres 
Ret igjen gjælder noget, naar det, som ikke taales i Privat
livet, ogsaa, naar det træder for Dagen i Forhandlingerne 
om Folkenes statsretslige Forhold, fordømmes, kun da kan 
Bedring, virkelig og varig Bedring, indtræde, og ud fra

6*
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dette Standpunkt opfordrer jeg Regjeringen til at gjore 
den mod vort Folk begaaede Uret god igjen og at lade 
vort lille Land, som for Tyskland, for det store og mæg
tige Rige, dog kun kan være af ringe Betydning, gaa der
hen, hvor Befolkningen ved en fri Afstemning bestemmer, 
at det skal gaa.

«Dette vilde være Begyndelsen til et nyt og bedre 
System, en Gjerning, der vilde bringe det Folk, fra hvilket 
den udgik paa en Tid, da det ikke kunde tvinges dertil, 
mere Ære end hele Rækker af vundne Slag, og da vilde 
ogsaa Muligheden være givet til at formindske disse næsten 
uudholdelige Byrder, som hvile paa Befolkningen. Da be
høvedes der ingen Forøgelse af de staaende Hære. Men. 
mine Herrer, én Nation maa give det gode Eksempel, og 
naar dette Eksempel skal frugte, saa maa det være et stort 
og mægtigt Folk, og jeg opfordrer Tyskland til at gjøre 
det, nu da det staar paa et Højdepunkt af Magt og Anseelse, 
og ingen kan tvinge det dertil. Udgaaende fra Tyskland 
vilde dette Eksempel virke langt mere til Folkenes bedste 
end det nuværende System, der driver Evropa dets finant- 
sielle Ruin i Møde og virker demoraliserende paa Folkene: 
thi hvad der begynder fra oven, finder tilsidst ogsaa Efter
ligning forneden»».

Den 17de December 1884 tog Junggreen Ordet under 
Debatten om et af den polske Fraktion indgivet Andra
gende af omtrent samme Indhold som det, han selv havde 
indgivet for Nordslesvigernes Vedkommende, og ytrede, at 
kun den, der selv levede under lignende Forhold som For
slagsstillerne, kunde føle, hvor ondt det gjorde at se sit 
Modersmaal og sin Nationalitet undertrykt og fortrængt 
fra de Omraader, hvor det naturligt og med Rette hørte 
hjemme. Den Befolkning, han repræsenterede, var siden 
dens Erobring 1864 bragt i ganske samme Stilling som 
det polske Folk. Man sagde nok, at det ikke var Meningen 
at fortrænge Modersmaalet hos de erobrede Folkeslag, «men 
vi kunne ikke drage 'nogen anden Slutning af de Ting, 
som ske hos os, end at man gaar ud derpaa; og vi Ville
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værge os derimod af alle Kræfter. Polakkerne gjøre det, 
og vi ogsaa, saa godt vi formaa, og disse Bestræbelser 
ville blive fortsatte, saa længe der lever et Fnug af Mands
mod i vort Folks Bryst; og jeg troer ikke, mine Herrer, 
at nogen af Dem kan fortænke os deri. Skulde engang 
de to ulykkelige Krige komme, om hvilke Rigskantsleren 
her for faa Dage siden har talt„ og det da skulde ske, at 
en Del af Dem kom i en lignende Tilstand som den, hvori 
vi og Polakkerne befinde os — sig mig saa: vilde De 
ikke med al Deres Kraft træde i Skranken for Deres 
Nationalitet og Modersmaal? Jeg troer sandelig, mine 
Herrer, De vilde det, og det var meget at fortænke Dem 
i, hvis De ikke gjorde det. De fortjente da ingen bedre 
Skjæbne end at gaa til Grunde!-)

Han var altsaa i det Tilfælde at kunne bedømme, 
hvor ondt det gjorde, og hvilken Uret det var, der skete 
et Folk, naar dets Sprog og Nationalitet undertryktes. 
«Og hvor svag og ene end min Stemme lyder i dette Hus, 
vil jeg dog hæve den for det ulykkelige polske Folk; thi 
ulykkeligt er det, mine Herrer, det vil ingen nægte, som 
endnu har bevaret en Følelse for Fædreland, Frihed, 
Modersmaal og Nationalitet. Og heller ikke vil nogen 
nægte, at hvad der i forrige Aarhundrede skete det polske 
Folk, var en stor Uret».

Man sagde nok, at det var deres egen Skyld, at Folket 
var uenigt, at dets Forfatning ikke duede, og at mange af 
dets Stormænd vare Forrædere, der arbejdede for de frem
mede. Det var altsammen tildels sandt, om det end maa- 
ske ikke var saa galt, som der sagdes; men lignende 
Epoker kunde man ogsaa finde i de fleste andre Folkeslags 
Historie. «De kunne ogsaa finde det hos Deres eget Folk. 
De vide alle, at det tyske Riges Tilstande og Forfatning 
fra den westfalske Fred til den franske Revolutions Ud
brud og endnu et godt Stykke ind i det 19de Aarhundrede 
i den Henseende ogsaa lod meget tilbage at ønske, at der 
blev talt og besluttet meget paa den tyske Rigsdag, men 
lidet udført, og at en stor Del af de tyske Fyrster istedet-
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for at arbejde for deres Fædreland og Kejseren modtoge 
Penge af de fremmede og arbejdede for disse istedetfor fol
deres Fædreland. Alt dette, mine Herrer, er enhver be- 
kjendt, som har beskjæftiget sig en Smule med dette Tids
rums Historie. Men De, mine Herrer, vare saa lykkelige, 
at der blev givet Dem Tid til igjen at arbejde Dem ud af 
disse Tilstande, og jeg er fast overbevist om, at naar man 
havde forundt det polske Folk Tid dertil, saa vilde det 
have gjort det samme».

«Det var den store Forskjel mellem Dem og Polak
kerne. De vare saa lykkelige ikke paa alle Sider at have 
Naboer, som kunde eller vilde drage Nytte af Deres slette 
Tilstande. Men paa den anden Side: da virkelig engang 
en stor Fare truede Dem fra Øst, da Kejseren og Rigs
fyrsterne ikke kunde forsvare Rigets Grænser, da var det 
den tapre polske Konge Johan Sobiesky, som samlede sin 
Hær, forenede sig med Kejserens og de tro Rigsfyrsters 
smaa Hære og i Spidsen for de forenede Hære drev Fjen
den tilbage fra Wiens Mure og det tyske Riges Grænser. 
Det skulde tyske Mænd aldrig glemme, naar de raadslaa 
om, hvorledes Polakkerne skulle behandles: det var en 
Daad saa stor, som den nogensinde har fundet Sted i 
Historien, og den blev gjort ganske uegennyttig.

«Behandl derfor det polske Folk med taknemmelig 
Anerkjendelse af denne Hjælp. Behandl det polske Folk 
saaledes, som De selv ønske at behandles, naar De engang 
ved en ulykkelig Krig skulde komme i en lignende Stilling. 
Dog ikke blot for det polske Folk taler jeg, men ogsaa 
for mit eget Folk. Vi Nordslesvigere ere komne i samme 
ulykkelige Stilling. Behandl os alle med Retfærdighed; 
det vil for Dem og for os alle være det bedste. Hvad 1 
ville, at Menneskene skulle gjøre mod Eder, det skulle I 
ogsaa gjøre mod dem. Med denne Udtalelse af den højeste 
Autoritet vil jeg slutte»l).

*) Denne Tale skaffede Junggreen Indbydelse til et Festmaaltid 
fra den polske Fraktion i Rigsdagen; men han modtog ikke Ind-
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Den 16de Januar 1886 havde Junggreen Ordet i An
ledning af det polske Udvisningsspørgsmaal. Polakkerne 
havde rettet en Forespørgsel til Regjeringen om de hen
synsløse Forholdsregler, som anvendtes mod den polske 
Befolkning, og skjønt Regjeringen nægtede at svare paa 
Forespørgslen, gav denne dog Anledning til en lang For
handling. Junggreen ytrede, at hvis den Sag, der i de 
sidste Dage var bleven diskuteret, ikke havde Interesse for 
hans Hjemstavn, vilde han ikke have taget Ordet; men 
det havde den i høj Grad, og derfor maatte han bede om 
nogle Minutters Opmærksomhed. Competencestriden mel
lem Rigskantsleren og Rigsdagen vilde han dog ikke ind
lade sig paa. Langt større Autoriteter end han havde i 
disse sidste Dage beskjæftiget sig dermed; det vilde han 
overlade til dem, der kjendte den tyske Statsret bedre end 
han. Men efter hvad han kunde forstaa, saa vare de 
Grunde, der vare anførte for Rigsdagens Competence, langt 
overvejende, og det vilde ogsaa være underligt, om Rigs
dagen ikke skulde kunne beskjæftige sig med en saadan 
Sag, der var forefalden i det tyske Rige, og som havde 
vakt en saa pinlig Opsigt over hele den civiliserede Ver
den, og hvis Følger let kunde blive uheldbringende for det 
tyske Rige. «Sagen i og for sig, om hvilken der her for
handles , Udvisningen af mange Tusinder af uskyldige 
Mennesker fra deres Erhverv og fra deres Hus og Hjem 
er i mine øjne en saa haard og grusom Forholdsregel, at 
jeg finder det fuldstændig i sin Orden, naar den tyske 
Rigsdag, det tyske Folks Repræsentation, afgiver en klar 
og tydelig Erklæring om, at den misbilliger det, og at 
den, om den end ikke har kunnet forhindre det, i hvert 
Fald viser enhver Medskyld deri fra sig». Selvfølgelig 
vilde han paa det bestemteste slutte sig til en saadan Er
klæring. Han hørte jo ogsaa til en Folkestamme, som 
ved de sidste 20 Aars Begivenheder var kommen i en

bydelsen, da han netop samme Dag ventedes hjem til Aabenraa. 
«Flensborg Avis», 20de August 1886.
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lignende ulykkelig Stilling som Polakkerne, og han «véd 
af Erfaring, hvor ondt en saadan Tilstand gjor, og hvor 
dybt den skjærer en Mand i Hjertet, som i Sandhed elsker 
sit Folk og er bleven det tro ogsaa i Ulykkens Dage».

Han fortalte derpaa, hvorledes der ogsaa i hans Hjem
stavn havde fundet Masser af Udvisninger Sted, og hvilken 
Ulykke dette bragte over mange Familier. Paa Enkelt
heder i den Henseende vilde han dog ikke indlade sig. 
«Vi have jo hørt mere end nok om al den Elendighed og 
al den Ulykke, som har været Følgen af denne haarde og 
ubarmhjertige Handlemaade. Men saa meget vil jeg dog 
sige, mine Herrer: skulde dette billiges,, da maa den Dom, 
som hidtil er bleven fældet over Maurernes Uddrivelse af 
Spanien og Protestanternes af Salzburg, forandres: thi 
hvad der dengang skete dér, er slet ikke andet, end hvad 
der nu sker her, — kun Drivfjederen var en anden: den
gang var det religiøs Fanatisme, nu er det national — 
muligvis en Blanding af national og religiøs Fanatisme —; 
og om den sidste er bedre end den første, det véd jeg 
ikke, — men det véd jeg, mine Herrer, ganske bestemt: i 
Slutningen af det 19de Aarhundrede er man berettiget til 
at stille større Fordringer til en Regjerings Humanitet 
end i det 18de Aarhundrede, og at derfor saadanne Hand
linger, naar de nu udøves, fortjene at fordømmes langt 
haardere end de, der ere øvede i de forløbne Aarhun- 
dreder».

«Men hvad jeg, mine Herrer, her i Særdeleshed maa 
betone, og hvad der efter min Mening ikke stærkt nok kan 
betones, det er den Side af Sagen, som er berørt i det polske 
Andragendes 2den Paragraf. Jeg spørger: hvorfor blive 
de traktatmæssige Bestemmelser, der ere fremkomne til 
Fordel for de overvundne og ulykkelige Folkeslag, ikke op
fyldte? Skete dette, bleve de Bestemmelser, der ere frem
komne til Fordel for de overvundne og ulykkelige, lige saa 
vel opfyldte som de, der yde Sejrherrerne Fordele, da, m. 
H., behøvede vi ikke her at forhandle om saadanne Ting, 
som vi have gjort i de to sidste Dage. Naar der i Wiener-
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Forligene er tilsikret Polakkerne Frihed indenfor deres 
gamle ulykkelige Fædrelands Grænser, og naar vi i Nord
slesvig skulle afstemme om, til hvilken Stat vort Land 
skal hore, saa spørger jeg: hvorfor ere disse Bestemmelser 
ikke bievne opfyldte? Ere de ikke bievne overtagne paa 
en ligesaa højtidelig Maade som de øvrige Bestemmelser i 
de Overenskomster, af hvilke de vare en Del? Og have 
de ikke den samme Gyldighed som alle de Bestemmelser 
i disse Overenskomster, der ydede de store og mægtige 
Stater Fordele?

«Mine Herrer, det var den Side af Sagen, som jeg 
her i Særdeleshed vilde fremhæve. Jeg kan kun forundre 
mig over, at med Undtagelse af den Deputerede Hr. Jazd- 
zewski ingen andre har gjort det. Thi det er Roden til 
alt Ondt i denne Sag, som vi idag forhandle. Forholdt 
dette sig anderledes, bleve Traktaterne ogsaa respekterede 
i de Punkter, hvor de tilsikre de ulykkelige og besejrede 
Folkeslag Fordele, da, mine Herrer, eksisterede alle disse 
ulykkelige Forhold, om hvilke vi her forhandle, ikke: 
Polakkerne vilde da kunne bevæge sig uhindret indenfor 
deres gamle Fædrelands Grænser, og hos os i Nordslesvig 
vilde enhver Foranledning til Udvisninger og desl. længst 
være bortfalden. Jeg slutter mig paa det bestemteste til 
enhver Udtalelse mod Udvisningerne — de kunne efter 
min Mening ikke fordømmes haardt nok; men vigtigere 
end alt synes det mig at være, at den Grundsætning vin
der almindelig Anerkjendelse, at traktatmæssige Bestem
melser ogsaa da skulle respekteres, naar de ikke alene til
sikre Sejrherren, men ogsaa den besejrede og de ulykkelige 
Folkeslag Ret og Fordele. Skete dette, saa vilde Ting som 
dem, vi nu idag og igaar have forhandlet om, slet ikke 
kunne forekomme. Og naar jeg forlanger dette, mine 
Herrer, saa forlanger jeg kun, hvad der er det bedste for 
alle; thi det skulde De dog betænke: Lykken er foranderlig, 
og den, som i en vis Periode er Sejrherre, kan i den næst 
følgende blive den besejrede. Dette lærer Historien paa 
alle sine Blade, og i Lykkens Dage er det nok værd at
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betænke, at den er ubestandig og kan vende sig mod den. 
hvem den nu er gunstig».

Hermed have vi i alt væsentligt — naar Forhand
lingerne om hans eget Forslag undtages — angivet Jung- 
greens Deltagelse i den tyske Rigsdags Forhandlinger. 
Hvad han iøvrigt har talt, indskrænker sig til et Par 
korte Bemærkninger, som vi dog for Fuldstændigheds 
Skyld skulle nævne, saa meget mere som den ene er ret 
karakteristisk for ham. Den ene Gang tog han Ordet til 
Fordel for sin Fødeby, da der nemlig var Tale om at for
flytte den dér stationerede Garnison til Haderslev, og den 
anden Gang — den 17<ie Marts 1885 — var det en Ytring 
af Rigskantsleren. der gav ham Anledning til følgende 
lille Tale:

«Mine Herrer! Jeg vil kun lægge Beslag paa Deres 
Opmærksomhed et øjeblik. Hr. Rigskantsleren har ved 
Behandlingen af Forslaget om en Subvention til visse 
Dampskibslinier begge de foregaaende Dage talt om Med
lemmer af de Fraktioner, hvis Idealer kun kunne virkelig- 
gjøres ved en for Tyskland ødelæggende Krig og ved den 
preussiske Stats Sønderlemmelse. Han har ogsaa talt om 
«Danske», og da jeg er den eneste tilstedeværende Dan
sker, er der jo ingen Tvivl om, hvem der er ment med 
dette Udtryk. Jeg erklærer herimod ganske bestemt, at 
jeg ikke hører til dem, hvis ønsker kun kunne virkelig- 
gjøres ved en ulykkelig Krig for Tyskland. Jeg betragter 
ganske vist det, der er sket imod os, som en stor Uret
færdighed, men jeg opgiver ikke Haabet om, at det tyske 
Folk endnu engang vil komme til den Erkjendelse, at det 
er bedre at opfylde afsluttede Traktater end at lade dem 
henstaa uopfyldte og saa senere erklære dem for ophævede. 
Den Smerte, vi føle over den Ulykke, der har ramt vort 
Folk, er fuldstændig lige saa berettiget som den Følelse, 
der i Aaret 1806 maa være gaaet igjennem ethvert tro
fast preussisk Hjerte; og hvad der vil være muligt i Frem
tiden, det véd intet Menneske, heller ikke den højtærede 
Rigskantsler».
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Den 28de Januar 1885 kom J.unggreens Lovforslag 
første Gang til Forhandling. Det fød føvrigt saaledes:

«Vi Vilhelm, af Guds Naade tysk Kejser etc. forordne 
i Rigets Navn, efter at Forbundsraadet og Rigsdagen har 
givet sit Samtykke, som følger:

§ 1. I de Dele af det tyske Rige, hvor et ikke-tysk 
Sprog er Folkesprog, forhandle Myndighederne med Be
folkningen og dennes Organer i Folkesproget, i hvilket til
lige alle Forordninger og Bestemmelser, der særlig angaa 
disse Dele af Riget, skulle offentliggjøres.

$ 2. Ligeledes skulle i de nævnte Landsdele Rets
forhandlingerne , naar den anklagede forlanger det, føres i 
Folkets Sprog.

§ 3. Alle mod denne Lov stridende Lovbestemmelser 
blive herved ophævede.

Givet etc.»
Junggreen begyndte ved denne Lejlighed sin Tale med 

at erklære, at han kun vilde hævde den Del af Forslaget, 
som angik Retssproget, da han var bleven gjort opmærk
som paa, at Spørgsmaalet om Administrationssproget 
henhørte under Kongeriget Preussens Landdag, og bemær
kede dernæst, at han havde troet, at Sagens Vigtighed i 
sig selv var saa indlysende, at den ikke behøvede en nær
mere Begrundelse, men den Modstand, der var rejst mod 
et lignende Andragende fra Polakkerne, havde bragt ham 
paa andre Tanker i saa Henseende. Han blev altsaa nødt 
til at begrunde sit Forslag; men herved vilde han dog kun 
tage Hensyn til Forholdene i Nordslesvig, som han nøje 
kjendte, medens han havde givet Forslaget en saa almin
delig Karakter, for at andre Nationer, som levede under 
samme Vilkaar, ogsaa kunde faa Lejlighed til at lægge et 
Ord ind for deres Sag. «Jeg bemærker da først, mine 
Herrer, at jeg, for at begrunde mit Andragende, ikke kan 
beraabe mig paa Traktater, hvilken Omstændighed for
resten efter de Erfaringer, vi have gjort i Nordslesvig, des
værre ikke har den Betydning, de burde have; havde den 
det, mine Herrer, saa behøvede jeg ikke at staa her og
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bede Dem om Retfærdighed for mit Folk. De vide jo alle, 
at Afgjørelsen af, hvilken Stat vort Land skulde tilhøre, 
blev overladt til vort eget Folk, og denne Afgjørelse, mine 
Herrer, vilde ikke have været tvivlsom, og den vilde ikke 
være det den Dag i Dag. Og jeg paastaar, at denne Løs
ning af Spørgsmaalet vilde have været den eneste rette og 
den eneste, som med et Slag vilde have gjort Ende paa 
det lange Tvistemaal og tilvejebragt Fred og Venskab mel
lem Tyskland og de skandinaviske Nationer. Ja, mine 
Herrer, det er den største Uretfærdighed af Verden, at 
denne Bestemmelse dengang ikke blev udført».

«Dog nok herom, mine Herrer! — Jeg kan altsaa for 
at begrunde mit Andragende ikke beraabe mig paa nogen 
Traktat. Men jeg haaber ogsaa at kunne begrunde det 
tilstrækkeligt ved at henvise til Naturretten og den sunde 
Menneskeforstand; thi begge synes mig dog højt og lyde
ligt at tale for, at Menneskene dér, hvor de leve sammen 
i større Antal, og hvor de ere i Besiddelse af et fuld
stændig uddannet Sprog — at dér Lovene, som de skulle 
adlyde, og for hvis Overtrædelse de blive straffede, skulle 
meddeles dem i et Sprog, som Folket i Almindelighed for- 
staar, og at ligeledes Folkets Sprog bør bruges ved Rets
forhandlingerne, der, som jeg allerede tidligere har sagt, 
kunne være ganske afgjørende for det enkelte Menneskes 
Ve og Vel og ogsaa for Folket som Helhed kunne være 
af stor Betydning. Staten, mine Herrer, gaar jo ud fra 
den Forudsætning, at naar Lovene ere bekjendtgjorte paa 
lovmæssig Maade, da er det Statsborgerens Pligt at kjende 
dem; og er han saa uheldig at komme i Konflikt med 
Loven og at blive stævnet for Retten, da hjælper det ham 
ikke at sige, at han ikke kjender Loven; der bliver kun 
sagt: Loven er bekjendtgjort paa lovmæssig Maade, og 
det er din Pligt at kjende Loven. Jeg tror overhovedet 
næppe, at Theori og Praksis i dette Tilfælde dække hin
anden, jeg tror, at en Lov ofte er bleven bekjendtgjort, 
uden at mangen én alligevel kjender den; men, mine 
Herrer, den allerførste og nødvendigste Betingelse for, at
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man overhovedet kan gaa ud fra den Forudsætning, er 
dog den, at Loven bliver bekjendtgjort i et Sprog, som 
Folket forstaar. Naar dette ikke er Tilfældet, saa er og 
bliver det hele intet andet end en ren Illusion; og fra en 
saadan burde Staten dog ikke gaa ud.

«Men af alt „dette, mine Herrer, er det helt modsatte 
Tilfældet i Nordslesvig, i mit Hjem. Nordslesvig er fra 
den danske Grænse til Flensborg paa ganske faa Undta
gelser nær et dansktalende Land, hvis Befolknings Flertal 
ikke forstaar de i det tyske Sprog bekjendtgjorte Love og 
ikke kan følge de paa Tysk førte Retsforhandlinger. Men 
denne Befolkning, mine Herrer, meddeles nu alle Love og 
alle andre Forordninger i det tyske Sprog; ligeledes til
stilles enhver Skrivelse fra øvrigheden eller andre Instantser 
den kun i det tyske Sprog, og enhver Skrivelse til øvrig
heden forlanges ogsaa i det tyske Sprog. At dette, mine 
Herrer, medfører de største Ubehageligheder for Befolk
ningen, behøver jeg ikke videre at udvikle. Befolkningen 
er overalt henvist til at skaffe sig Hjælp af Mellemmænd 
og maa først af andre erfare, hvad der egentlig staar i de 
dem tilsendte Skrivelser og i de offentliggjorte Love. At 
heraf maa følge de største Utilbørligheder og idelige Mis- 
forstaaelser, kan enhver forstaa; thi det er umiddelbart 
indlysende; og det er, mine Herrer, ikke et halvciviliseret 
eller ukultiveret Folk, her er Tale om. Det store Flertal 
af vor Befolkning bestaar af en fri og selvstændig Bonde
stand, som, hvad almindelig Dannelse angaar, meget godt 
kan maale sig med sine Standsfæller i et hvilket som helst 
Land i Evropa, og som ogsaa meget godt var i Stand til 
at varetage sine Interesser overfor Domstolene, naar der 
ikke med Vold og Magt skulde paatvinges den et frem
med Sprog. Saaledes, mine Herrer, forholder det sig med 
Forkyndelsen af Lovene. Hvad Retsplejen angaar, forholder 
det sig hermed ikke bedre, snarere ringere. Ved Land
retterne og Edsvorneretterne blive — med Undtagelse af 
de Spørgsmaal, som rettes til de indklagede og Vidnerne, 
og som man maa lade Tolkene oversætte for i det hele at
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faa et Svar, og saa vidt jeg véd med Undtagelse af Straffe- 
andragendet og Dommen — alle Forhandlinger kun førte 
i det tyske Sprog. Jeg har selv engang været tilstede ved 
en saadan Forhandling i Flensborg, om hvilken jeg er 
overbevist, at den indklagede med Undtagelse af de Spørgs- 
maal, som rettedes til ham, og nogle Spaating, som han 
erfarede gjennem Tolken, ikke forstod et Ord af den hele 
lange Forhandling, og det drejede sig dog for Manden om, 
hvorvidt han skulde gjøres ulykkelig for Livstid, om han 
skulde dømmes til Tugthuset og for Fremtiden vandre om 
blandt Mennesker som en æreløs Mand. Det er virkelig 
haardt, naar der paa denne Maade forhandles om et 
Menneskes Skjæbne, og han ikke er i Stand til at kunne 
følge de Forhandlinger, som afgjøre hans hele Fremtid; 
thi af de tarvelige Brudstykker, som Tolken oversætter 
ham, kan han ikke danne sig nogen Mening om den 
Maade, paa hvilken der forhandles om hans Skjæbne. Han 
maa kunne forstaa Forhandlingerne, han måa kunne høre, 
hvorledes Anklage og Forsvar blive førte, han maa selv 
kunne gribe ind, naar det gjøres nødigt.

«Saaledes gaar det til ved Landretterne og Edsvorne- 
retterne. Ved Amtsretterne er der rigtignok truffet den 
formildende Bestemmelse, at det hedder: «naar alle paa- 
gjældende Personer ere det fremmede» — det vil hos os 
sige Landets — «Sprog mægtige, da kan der forhandles i 
det fremmede» — det vil hos os sige Landets danske — 
«Sprog». Men denne Bestemmelse bliver for en stor Del 
gjort betydningsløs derved, at der sendes os Hjælpedom
mere og Assessorer, som ikke forstaa et Ord af vort Sprog, 
saa at den indklagede ved den kummerlige Nødhjælp af 
en Tolk maa forhandle med den Mand, der skal afgjøre 
hans Skjæbne. Thi at Tolken kun er en kummerlig Nød
hjælp, det, mine Herrer, vil De vel ikke nægte; iøvrigt er 
der ikke engang altid en Tolk forhaanden; mange Steder 
beror det paa et rent Tilfælde, om der i det hele er et 
Menneske ved Haanden, som forstaar Dansk. Nu, mine 
Herrer, beder jeg Dem betænke, hvorledes Retsforholdene
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hos et Folk maa være under saadanne Forhold. Det blev 
her under Debatten om Indankningsinstantsen sagt, og saa 
vidt jeg véd, er det ikke blevet modsagt af nogen, at det 
ved Retsforhandlinger ofte kan være vanskeligt for den 
indklagede at gjøre sig rigtig klar, hvad det egentlig drejer 
sig om for ham i Sagen, hvad det er, han skal rette sit 
Forsvar imod. Nu, mine Herrer, naar dette kan ske hos 
Dem, hvor dog hele Forhandlingen fores i den indklagedes 
Modersmaal, hvorledes mener De saa, at Sagen stiller sig, 
naar Forhandlingen føres i et Sprog, som den indklagede 
ikke forstaar, og naar det hele, der meddeles ham, som 
sagt, ere tarvelige Brudstykker, som aldeles ingen Klarhed 
kunne give ham om hele Forhandlingen? Der kunde let, 
naar han forstod Forhandlingen, falde ham Ting ind, som 
ofte kunde give Sagen et ganske andet Udseende end det, 
den nu faar. Alene en Ord-Nuance kan være af Vigtighed 
ved en saadan Forhandling. At benytte denne, at berigtige 
Vildfarelser og i det hele ved disse Lejligheder at optræde 
som sin egen Sags Talsmand eller at kunne gribe ind i 
Forhandlingerne — derfra er en Mand fuldstændig af- 
skaaren, som maa se sin Sag forhandlet i et ham fuld
stændig uforstaaeligt Sprog.

«Saaledes, mine Herrer, stiller det sig hos os med 
Hensyn til Bekjendtgjørelsen af Lovene og det Sprog, i 
hvilket Retsplejen foregaar. Jeg kan jo her, som jeg alle
rede tidligere har sagt, ikke stille noget Andragende med 
Hensyn til Forvaltningen, men jeg vil dog anføre Dem et 
kort Eksempel for at gjøre Dem det klart, hvorledes det 
stiller sig ogsaa i den Henseende.

I Kredsdagene i Sønderborg og Aabenraa Kredse, som, 
paa en ubetydelig Brøkdel af Befolkningen nær, ere dansk
talende, er Brugen af det danske Sprog fuldstændig for
budt ved Forhandlingerne, hvad der har til Følge, at en 
Del af Kredsdagsmedlemmerne maa sidde som stumme 
Personer og ikke kunne tage Del i Forhandlingerne. Der 
har gjentagne Gange været indgivet Andragende om For
andring heri, men det er ikke blevet opnaaet; fra Regje-
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ringen i Slesvig er der givet Afslag: fra Statsregjeringen 
i Berlin har man slet ikke faaet Svar. Saaledes forholder 
det sig i den Henseende, og det er ikke altid, fordi den 
paagjældende Embedsmand ikke kan tale Dansk. Land- 
raaden i Aabenraa Kreds kan det, men han tør ikke!

Og nu, mine Herrer, beder jeg Dem sætte Dem ind i 
saadanne Tilstande. Tænk Dem blot, hvorledes det vilde 
se ud i Deres Kredse, naar det dér befaledes, at Lovene 
skulde meddeles Befolkningen i et Sprog, som kun et lille 
Mindretal af Befolkningen forstod: naar det befaledes, at 
Retsforhandlingerne skulde føres i et Sprog, som kun 
samme Mindretal forstod; naar det blev forbudt Befolk
ningen at betjene sig af det tyske Sprog i Skrivelser til 
Domstolene og til alle Myndigheder? naar alle slige Skri
velser skulde affattes i et Sprog, som 9/io af Befolkningen 
ikke forstod! — Tænk Dem dog, mine Herrer, hvorledes 
det vilde komme til at se ud i Deres respektive Kredse! 
Vilde De ikke erklære det for en stor Uretfærdighed? Jeg 
tror, mine Herrer, De vilde det. De ere nu saa lykkelig 
stillede, at der hos Dem ikke kan være Tale om saadanne 
Tilstande. Tyskland er jo nu stort, stærkt og mægtigt, og 
Muligheden for, at slige Tilstande overhovedet kunne ind
træde hos Dem, er jo yderst ringe. Men, mine Herrer, 
det har jo ikke altid været saaledes hos Dem. Ogsaa Tysk
land har i Begyndelsen af dette Aarhundrede haft en Tid, 
da en stor Del tysk Land befandt sig under lignende Vil- 
kaar som dem, Nordslesvig nu befinder sig under. Men 
selv i hin Tid, som af Deres patriotiske Forfattere kaldes 
den dybeste Skjændsels Tid, bleve De dog, hvad Sproget 
angaar, ikke behandlede saaledes som vi. Endog i Konge
riget Westfalen, der vel var én af hin Tids sørgeligste 
Affødninger, bleve Lovene dog meddelte Folket paa Tysk, 
og blev der ogsaa ved Retsforhandlingerne forhandlet med 
Folket i det tyske Sprog. Jeg beder Dem, mine Herrer, 
vær dog ikke uretfærdigere mod os, end de dengang saa 
haardt fordømte fremmede Erobrere vare det mod Deres 
Fædre! De have Ret til at fordømme dem: thi ethvert
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Fremmedherredømme, der kun hviler paa den raa Magt, er 
en stor Uretfærdighed.

«Man kunde nu mulig indvende herimod, at Dommere, 
der forståa vort Sprog, ikke kunne skaffes til Veje. Men 
jeg paastaar, at det ikke er saa. Tildels have de været 
hos os, men man har forflyttet dem til sydligere Egne og 
i deres Sted sendt os andre, som ikke forstaa vort Sprog! 
Men skulde de imidlertid ikke være tilstede i tilstrækkeligt 
Antal, saa kunde man simpelthen lade D’Herrer Jurister, 
som ansættes i Nordslesvig, lære det danske Sprog. Dette 
sker med Theologerne. Naar en Theolog vil ansættes som 
Præst i Nordslesvig, gives der ham en Frist af et eller 
to Aar til at erhverve sig den fornødne Kundskab i det 
danske Sprog; og hvad Theologerne kunne, det kunne 
Juristerne ogsaa. Der skal, efter hvad der er blevet mig 
fortalt, ikke være Mangel paa Jurister i Tyskland, og naar 
dette er Tilfældet, vil der nok findes Mænd, som, naar 
man gav dem et Embede, vilde gjøre sig den Umage at 
erhverve sig saa megen Kjendskab til det danske Sprog, 
at de kunde forhandle med Befolkningen deri. At dette 
vilde være meget mindre bekvemt for D’Herrer end at tale 
deres eget Sprog og lade det komme an paa, om Folket 
forstaar dem eller ej, er naturligt. Men, mine Herrer, den 
Sag, hvorom jeg her taler, maa dog sandelig ikke betragtes 
fra det Standpunkt, hvad der falder bekvemmest for de 
paagjældende Embedsmænd og Dommere; men den maa 
ses fra det Standpunkt, hvad der baader Folket mest, og 
hvad der gjør det muligt for Folket at forstaa de Love, 
de skulle adlyde, og ligesaa de Retsforhandlinger, i hvilke 
deres Skjæbne afgjøres.

«At Forhandlinger med Dommeren ved en Tolk dog 
ikke er andet end en tarvelig Nødhjælp, det vil De alle 
indrømme mig, og De vilde vist meget betakke Dem, naar 
Deres Retsforhandlinger skulde føres i et aldeles fremmed 
Sprog, og man sagde: her er en Tolk, til hvem De kan 
henvende Dem: han kan forklare, hvad der bliver sagt. 
Det er overhovedet umuligt, at Tolkene, selv om de ere
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forhaanden, hvad ikke altid er Tilfældet, kunne tilfreds
stille Folkets Trang. 1 tidligere Tid, da Retsforhandlin
gerne førtes skriftlig, kunde alle disse Aktstykker oversættes; 
men ved den mundtlige Retspleje er dette. fuldstændig 
umuligt. Alle disse Taler, Statsadvokatens Tale, Defensors 
Tale, Præsidentens Resumé, Replik og Duplik, og hvad 
alle disse Ting hedde — kunne dog umuligt øjeblikkelig 
oversættes. Der kan i det højeste — hvis det er Tilfældet, 
at saadant overhovedet sker, hvad jeg ikke tror — kun 
gives et ganske kort Begreb om sammes Indhold, og dette 
er ikke tilstrækkeligt. Den anklagede maa selv kunne 
følge disse Forhandlinger; det drejer sig dog hyppigt om 
hele hans Livs Lykke.

«Ja, mine Herrer, jeg plejer ikke at holde lange Taler, 
naar jeg staar paa dette Sted, og jeg vil heller ikke gjøre 
det denne Gang. Thi jeg mener, at den overdreven lange 
Udtværing af Sagerne, som man i Grunden kan sige med 
faa Ord, ikke nytter ret meget. Jeg har nu fremsat de 
Grunde, som jeg troede at kunne fremføre i første Linie 
for mit Andragende. Jeg takker forud enhver, som har 
en venlig Tanke tilovers for mit ulykkelige Folk. Jeg 
takker specielt Rigsdagmand Dr. von Cuny for de sympa- 
thetiske Ord, han har talt, da jeg ved Polakkernes Andra
gende havde holdt en lille Tale; jeg takker ogsaa Hr. Rigs
dagsmand Liebknecht for hans ved samme Lejlighed udtalte 
Hensigt at ville stemme for mit Andragende. Dette vidner 
om en naturlig Retfærdighedsfølelse, som jeg saa meget 
mere paaskjønner, som mine Bestræbelser aldeles ikke ere 
fremmende for Socialdemokraternes Anskuelser, hvorimod 
Regjeringens Denationaliserings-Arbejde netop tjener til at 
bane Vejen for dem. Thi, mine Herrer, Kjærligheden til 
Modersmaalet og ønsket om ogsaa under de sørgeligste 
Forhold at ville hævde sit Folks Nationalitet hører dog til 
de Bevægelser i Menneskeaanden, der hæve den op over 
den kosmopolitisk-materialistiske Verdensanskuelse, og den, 
der vil udrydde og undertrykke dem, han driver, mine
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Herrer, selv Mennesket ud paa den Bane, hvis Ende er 
den absolute Aandsfornægtelse.

«Jeg beder Dem, mine Herrer, at stemme for mit An
dragende eller, hvis De ikke kan bifalde Formen, at hen
vise det til en Kommission, hvor det kan underkastes de 
nødvendige Ændringer».

Denne Tale blev i Følge Rigsdagstidenden hilset med 
Bifald; men alligevel var der kun meget faa, som havde 
noget tilovers for Forslaget. Centrums Fører Hr. Windt- 
horst udtalte, at Andragendet var retfærdigt og burde hen
vises til det Udvalg, som var nedsat "for at behandle 
Polakkernes Andragende. Det var ikke andet end ret og 
billigt, at de Nordslesvigere, som ikke kunde andet end 
Dansk, fik Lov at bruge deres Modersmaal ved Retsfor
handlingerne, og at Dommerne maatte kunne forstaa dem 
og forklare dem Anklagens Betydning paa Dansk.

Polakken Magdzinski anbefalede ligeledes Forslaget og 
ønskede det henvist til den polske Kommission. De danske 
Nordslesvigere vare bievne krænkede i deres Ret ved § V’s 
Ophævelse.

Dr. Simonis fra Elsas vilde bede Regjeringen vise Vel
vilje mod ønsket om, at Retten skulde plejes i Folkenes 
Modersmaal. Det var retfærdigt og billigt, og man skulde 
ikke straks raabe paa Protestpolitik.

Socialdemokraten Liebknecht og hans politiske Venner 
ønskede Forslaget henvist til et Udvalg. Ligesaa lidt som 
de ønskede, at den tyske Nationalitet skulde undertrykkes, 
lige saa lidt kunde de være med til at undertrykke andre 
Nationaliteter. De vilde lige Ret for alle Mennesker, selv
følgelig ogsaa for alle Nationaliteter, og der var saa meget 
mere Grund til at vise Retfærdighed mod de fremmede 
Nationaliteter i Riget, som der netop i dette øjeblik var 
et ikke ringe Antal Individer af tysk Nationalitet, der i 
en Nabostat nød den samme Behandling som den, Dan
skerne og Polakkerne fik af Tyskland.

Naar undtages de anførte velvillige Ytringer, gik alle 
Talerne ud paa at modarbejde Forslaget. Men da vi i

7*
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Junggreens følgende Forsvarstale ville faa Lejlighed til at 
stifte nærmere Bekjendtskab med de forskjellige Ind
vendinger, skulle vi her kun kortelig anføre Indholdet 
af dem.

Statssekretær Dr. Schelling vilde hævde Forslagets 
Ubrugbarhed og paastod, at det var umuligt at drage en 
fast Grænse mellem Sprogdistrikterne i Grænselandene.

Westfaleren Lenzmann vilde hævde, at selv i de ikke 
tyske Grænsedistrikter kunde næsten alle forstaa Tysk, og 
at det var umuligt at give særegne Love for de faa Und
tagelser. At tage Dommere af indfødte Nordslesvigere 
vilde føre til, at Retsplejen blev lagt i Hænderne paa en 
«politisk-partisk stigmatiseret»» Dommerstand, som han 
vilde betakke sig for at komme til at staa til Ansvar for. 
Junggreen spøgte vist, naar han forlangte, at tyske Juri
ster skulde lære Dansk for at blive Dommere i Nordslesvig. 
Nej, saa var der da mere Mening i, at man sagde til 
Nordslesvigerne: Lær Tysk, da I nu dog ere tyske Under- 
saatter!

Den nationalliberale Rigsdagsmand Dr. Hartmann hæv
dede, at Forslaget var ubrugeligt. Det var kun tjenligt 
som Agitationsmiddel og til at vække Illusioner, som aldrig 
vilde blive opfyldte, men kun forstyrre Befolkningens Ro 
og Fred.

Rigsdagsmand Gottburgsen (Flensborg-Aabenraa Kreds), 
Medlem af Landretten i Flensborg, ytrede, at Hensigten 
med Forslaget kun var en rigsfjendtlig Agitation; men 
heldigvis stod Nordslesvigs Forhold til Tyskland fast nok. 
Der toges allerede tilstrækkeligt Hensyn til den danske 
Befolknings Tarv. Han havde levet i Nordslesvig i over 
20 Aar, og han kunde sige, at den største Del af Befolk
ningen forstod det tyske Sprog, hvilket var en naturlig 
Følge af, at Tysk indtil 1848 havde været Undervisnings
sprog i de fleste Egne. Forresten vare Dommerne, der for 
størstedelen vare indfødte Slesvigere, fuldstændig hjemme 
i det danske Sprog. Kom der nogle, som ikke fuldkom
ment forstod det, søgte de snart at blive hjemme deri.
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Han benægtede, at Dommere vare bievne forflyttede til 
sydligere Egne, og mente, at Junggreen ikke kunde nævne 
et eneste Eksempel. Retsskriverne vare alle hjemme i det 
danske Sprog og indtoge gjerne Tolkens Plads. Forslaget 
var ganske overflødigt og ubrugeligt.

Slesvigholsteneren Francke (Tønder - Husum Kreds) 
hævdede ligeledes, at Forslaget var et Agitationsmiddel, 
som skulde hindre Folket i at komme til Ro. Han frem
kom dernæst med en hel Del mærkelige historiske Paa
stande. Slesvig havde i de sidste 600 Aar slet ikke hørt 
til Staten Danmark, men staaet i en Personalunion der
med, som nu var opløst. Ogsaa før 1864 var Slesvig Ud
land for Danmark. Det var en Provins med 500,000 
Sjæle, og der fandtes 3 forskjellige Sprogomraader, nemlig 
et tysk, et frisisk og et dansk. Der var i hans Valgkreds 
Byer, hvor der taltes ikke mindre end 5 Sprog: Højdansk, 
Platdansk, Højtysk, Plattysk og Frisisk. Man tænke sig 
den Vanskelighed, der opstaar i et saa mangetunget Land 
for at skaffe et Retssprog. I uendelige Tider havde Tysk 
været Retssprog; det havde været Universalsproget, i hvilket 
allé disse sprogforskjellige Folk forenedes. — Det danske 
Folkesprog i Sønderjylland var et «Patois», som ej engang 
en Tolk fra Kjøbenhavn kunde forstaa. Det var her som 
i Schwarzwald, hvor Taleren ikke havde kunnet finde nogen, 
han kunde forstaa, undtagen Degnen, som tilfældigvis 
havde forsøgt at studere. Ellers havde han maattet gjøre 
sig forstaaelig ved Tegn. De Danske i Slesvig, som efter 
hans Sigende udgjorde 150,000 Mennesker, burde give Af
kald paa et eget Sprog ligesom Friserne og være glade for 
det tyske Retssprog.

Paa alle disse Indvendinger svarede Junggreen saa- 
ledes: «Ja, mine Herrer! der er her blevet holdt mange 
Taler imod mig, og det bliver vel vanskeligt at svare paa 
dem alle; jeg skal dog i al Korthed forsøge det.

«Først svarer jeg Regjeringens Repræsentantx), at

J) Statssekretær Dr. Schelling.
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netop derved, at jeg har affattet mit Andragende i saa 
almindelige Udtryk, har jeg givet Regjeringen og Udvalget, 
som muligvis vil komme til at beskjæftige sig med det, 
Lejlighed til at udøve Indflydelse paa, hvilke Distrikter 
det skal omfatte. At det overhovedet kun anvendes dér, 
hvor der er Trang dertil, og at dette Distrikt ikke bliver 
for stort, derfor vil der nok blive sørget. At det skulde 
udstrækkes til de Egne, hvor det ikke behøves, har jeg 
aldrig ventet. Dermed tror jeg, at hans Anke er til
bagevist.

«Naar Hr. Lenzmann har sagt, at mine Landsmænd i 
Nordslesvig, som overhovedet kunne læse og forstaa Love, 
ogsaa kunne forstaa de i det tyske Sprog offentliggjorte 
Love, saa paastaar jeg, at det aldeles ikke forholder sig 
saaledes. Paa den Maade kan kun en Mand tale, der er 
fuldstændig ukjendt med Forholdene. Hjemme hos os er 
der, som jeg allerede før har sagt, en ikke ubetydelig Grad 
af Dannelse almindelig udbredt. Folkene kunne allesam
men læse og skrive, og det have de kunnet mange Aar 
før vort Lands Erobring; men de kunne langt fra forstaa 
Love, som ere affattede i det tyske Sprog; og det var ikke 
mere end ret og billigt, om man meddelte dem Lovene i 
et Sprog, som de forstaa. Naar jeg ikke tager fejl, har 
ogsaa Hr. Lenzmann talt om, at det vilde være meget 
svært at skaffe Dommere. Denne Indvending er allerede 
tilstrækkelig gjendreven af Rigsdagsmand Gottburgsen, idet 
han sagde, at de fleste Dommere forstod Dansk. Altsaa 
Hr. Lenzmanns Indvending er allerede modsagt af 
Hr. Gottburgsen, og jeg behøver ikke videre at indlade o 1 c J o
mig derpaa.

«Naar Dr. Hartmann mente, at mit Andragende gik 
meget for vidt, saa er dette jo muligt; men Andragendet 
vilde jo kunne modereres, naar det blev henvist til en 
Kommission. løvrigt vil jeg dog gjøre de Herrer, som 
tale saaledes imod mine Landsmænd, opmærksomme paa. 
at allevegne i Verden, hvor man er gaaet frem imod 
Tyskerne, saaledes som man er gaaet frem imod os, dér
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har man altid betragtet det som en stor Uretfærdighed, 
har udtalt sin Harme derover og dannet Foreninger, som 
skulde hjælpe og træde i Skranken derfor. Naar De op
træde saaledes paa Deres egne Landsmænds Vegne, vilde 
det da ikke være billigt, om De ogsaa vare nogenlunde 
retfærdige mod os?

«Naar Hr. Gottburgsen har sagt, at Flertallet af Be
folkningen i Nordslesvig ogsaa er det tyske Sprog mægtig, 
da paastaar jeg, at det ikke forholder sig saaledes, og jeg 
paastaar, at jeg kjender Sagen bedre end han. Naar han 
har sagt, at han har levet der 20—30 Aar — jeg véd 
ikke, hvorlænge det var — saa har han hovedsagelig levet 
i tysktalende Egne. Jeg er fodt Nordslesviger, og jeg kan 
sige, jeg har med Undtagelse af faa Aar tilbragt hele mit 
Liv dér og kjender Forholdene saa godt som nogen; og 
naar han har paastaaet, at han ikke kjender nogen dansk
talende Dommer, som er bleven forflyttet syd paa, saa er 
jeg i Stand til at nævne ham to — og der er maaske 
flere —: de Herrer Selig og Jurgensen. Dem kjender 
han sandsynligvis; de ere begge bievne forflyttede syd paa, 
den ene til Altona, den anden til Husum.

«Naar dernæst Hr. Kigsdagsmand Francke har forsøgt 
at betegne mit Andragende som en storpolitisk Demon
stration, saa bestrider jeg, at dette forholder sig saaledes. 
Men da han nu en Gang er kommen ind paa denne Sag, 
kan jeg jo ogsaa give ham Svar. Han har sagt, at Her
tugdømmet Slesvig i 600 Aar eller saa omtrent ikke har 
hørt til Danmark; jeg siger, det har hørt til Dan
mark fra Historiens Begyndelse af, indtil det 
ved den ulykkelige Fred i Wien 1864 blev af- 
staaet til Preussen og Ost errig; og har det endog- 
saa mangen Gang staaet i et noget løsere Forhold til 
Kongeriget Danmark og kun tilhørt dette som et Len, saa 
kan deraf ikke sluttes, at det slet ikke har hørt til Dan
mark. Saa vilde Holsten heller ikke have hørt til Tysk
land. Holsten var ligeledes et Lenshertugdømme til Tysk
land; den tyske Kejser var øverste Hersker, ligesom Kongen
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af Danmark var det for Slesvigs Vedkommende; og naar 
man overhovedet vil frakjende Kongen af Danmark hans 
Ret til Hertugdømmet Slesvig, saa kan jeg simpelthen 
paaberaabe mig de preussiske Kronjuristers Kj en
delse. Disse have — og det er vel den højeste Domstol 
i Landet — 1866 eller 67 0 grundig undersøgt Sagen og 
ere komne til det Resultat, at Kongen af Danmark var 
den retmæssige Ejer af Hertugdømmerne, og have da 
ræsonneret, at da Kongen af Danmark var retmæssig Ejer 
af Hertugdømmerne og havde afstaaet sin Ret til dem til 
Kejseren af Osterrig og Kongen af Preussen, saa vare nu 
disse de retmæssige Ejere. Naar Kongen af Danmark ikke 
havde været den retmæssige Ejer af Hertugdømmerne, saa 
havde han ingen Ret til at afstaa dem, og hans Afstaaelse 
er den retslige Adkomst, som Preussen har til dem. 
Gjælder den ikke, saa maa der gives en anden retmæssig 
Ejer til dem.

«Naar dernæst Hr. Francke kalder det Sprog, som tales 
i Nordslesvig, et «Patois», saa bestrider jeg dette ligesaa 
vel som hans Paastand, at dette Sprog kun tales af 
150,000 Mennesker. Langt flere, idetmindste 200,000 
Mennesker, tale dette Sprog, og naar det kaldes et Patois: 
ja det er et Almuesprog, saaledes som det findes i alle 
Lande; der gives intet Land i Verden, idetmindste kjender 
jeg intet, og jeg har været vidt omkring, hvor Skrift
sproget er almindeligt Folkesprog. De forskjellige Dialekter 
afvige alle mere eller mindre fra Skriftsproget; men derfor 
kan man dog ikke sige, at det er bedre i Stedet for Skrift
sproget, der i det hele repræsenterer Folkets Sprog, at 
indføre et fremmed Sprog. Forholdet mellem de tyske 
Dialekter og det tyske Skriftsprog er akkurat det samme.

«Og naar han har sagt, at der gaves en Tid, da det 
tyske Sprog var Retssprog i Slesvig, saa er dette rigtigt. 
Men, mine Herrer, der gaves ogsaa en Tid, da f. Eks. det

Kronsyndikatets Kjendelse er af 12te September 1865. — For
fatterens Anm.
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latinske Sprog var Retssprog i mange Lande, ogsaa i Tysk
land. Men, mine Herrer, i det øjeblik, da en Befolkning 
kommer til Bevidsthed om sin Nationalitet, protesterer den 
imod slige Tilstande, og dette har Befolkningen i Nord
slesvig ogsaa gjort. Den har ved sine Repræsentanter i 
Stænderforsamlingen, ved Petitioner og paa enhver mulig 
Maade gjort Anstrængelser for at faa sit Sprog gjort til 
Retssprog, og dette var aldeles i sin Orden. Sagen er lige- 
saa naturlig, som at Tyskerne have arbejdet for deres 
Sprog. Det er en aldeles naturlig Ret, som jeg her kræver 
for det. Som sagt, er jeg i én eller anden Retning gaaet 
noget for vidt, hvilket jeg dog ikke indser, saa vil det jo 
være let at redressere denne Forvidtgaaen i et Udvalg.

«Naar fremdeles Hr. Francke har sammenlignet os 
med Friserne, saa paastaar jeg, at denne Sammenligning 
aldeles ikke slaar til. Vi ere ikke et Folk, som tale et Sprog, 
der hverken er et Skriftsprog eller har en Lite- 
ratur; vi ere et Folk, som er i Besiddelse af et fuld
stændig uddannet Sprog med en rig Literatur. Vi ere 
heller ikke omgivne af Tyskere, som den ærede Herre paa
staar. Vi støtte os til vort Hovedfolk, fra hvilket vi ere 
bievne løsrevne ved Magt. Altsaa, denne Sammenligning 
halter og er fuldstændig falsk. At der iøvrigt, hvis Landet 
vedbliver at være tysk, kan komme en Tid, da en For
holdsregel som den, der er bleven andraget paa, ikke er 
nødvendig, det er muligt — om jeg end ikke tror det; 
men man kunde dog idetmindste regne med de Forhold, 
som foreligge, og øve nogenlunde Retfærdighed mod Folket. 
Mere forlanger jeg ikke. Afen denne Retfærdighed, mine 
Herrer! den sømmede det sig dog vel for Dem som den 
stærke Part at vise os, som ere de svage, som dog i 
mange Henseender ere ulykkelige, og som maa bære 
Fremmedherredømmets tunge Lod!»

Windhorst androg paa, at Junggreens Forslag maatte 
blive henvist til det Udvalg, der var nedsat angaaende 
Polakkernes Andragende; men dette blev forkastet. For
manden bemærkede da, at Junggreens Forslag saa senere
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vilde komme til anden Behandling, og hermed sluttedes 
Forhandlingen.

Den Ilte Marts 1885 fandt anden Behandling af Jung- 
greens Forslag Sted, og den Tale, han ved denne Lejlighed 
holdt, var nærmest et Supplement til hans Forsvarstale 
under første Behandling; det var en Imødegaaelse af de 
Indvendinger, som forrige Gang vare undgaaede hans Op
mærksomhed, men som han senere havde erfaret af Rigs
dagstidenden. «Mine Herrer!» — begyndte han — «Efter 
det Udfald, som første Behandling af mit Forslag har 
faaet, véd jeg, at jeg kun kan have ringe Haab om at 
sætte det igjennem her; og hvis jeg dermed betragtede 
Sagen som afgjort, da vilde jeg ikke have forlangt Ordet 
idag, men ladet den begrave uden Sang og Klang. Dog, 
mine Herrer, jeg betragter ikke Sagen saaledes, men vil, 
saa længe jeg er Medlem af dette Hus, fra Tid til anden 
banke paa hos Dem for at forsøge, om det dog ikke skulde- 
være mig muligt at hidføre bedre Tilstande for mit Folk. 
Derfor er det mig om at gjøre at vise Dem, at selv om 
mit Forslag har været ufuldkomment formuleret, er det 
dog materielt taget fuldstændig vel begrundet, og at de 
Indvendinger, der ere rejste imod det, kun hidrøre fra 
Ubekjendtskab med de vedkommende Forhold i Nord
slesvig.

«Hr. Statssekretær Dr. v. Schelling har saaledes gjort 
mig den Indvending, at Regjeringen allerede af den Grund 
ikke kunde gaa ind paa den af mig fremsatte Fordring, 
fordi der hverken i Rigets østlige eller i dets nordlige Del 
lod sig fastsætte bestemte Grænser for Sprogene. Nu, 
mine Herrer, hvorledes det dermed forholder sig i Ost, 
har jeg ingen Mening om; derimod paastaar jeg, at en 
saadan Grænse meget vel lader sig fastsætte i Slesvig. Der 
gives jo hos os som over alt, hvor forskjellige Sprog støde 
sammen, blandede Distrikter, i hvilke begge Sprog tales 
og forstaas mellem hinanden. Men naar man fra dette 
Distrikt fjerner sig til begge Sider, saa vil man linde en
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Grænse, hvor Forstaaelsen af det ene Sprog træder tilbage, 
og hvor det andet Sprog bliver saa overvejende, at man 
meget godt kan sige, at dette Sprog her er Folkesproget. 
Og da der, som jeg hørte her ved første Behandling, har 
ladet sig finde en Ordning af disse Forhold i Elsas- 
Lothringen og i de vallonske Distrikter i Rhinprovinsen, 
saa vilde en saadan sandsynligvis med nogen god Vilje 
ogsaa have ladet sig gjennemføre hos os.

«Mine Herrer, jeg læste for nogle Dage siden en Ar
tikel i «Kreuzzeitung», som gik gjennem tvende Numre 
— jeg tror, det var dem for Fredag og Lørdag —, og 
som indeholdt saa fortræffelige Grundsætninger for Behand
lingen af de med Vold annekterede Folkeslag, at jeg har 
noteret mig et Par Sætninger deraf, som jeg skal tillade 
mig at læse for Dem — det hele vil tage et Minut, mine 
Herrer, og saa kan det vel nok tillades mig. Artiklen har 
til Overskrift: «Kolonisation og Mission» og de vedkom
mende Sætninger lyde saaledes: «Vi annektere et fremmed 
Land; vi stille under vort Herredømme en indfødt Befolk
ning, som maaske slet ikke længes efter vort Regimente. 
Forlanger nu ikke den Ret, vi tage os, at vi i det mindste 
som Kompensation ved Velgjerninger erstatte de indfødte 
Tabet af Land og Frihed? Eller hvis vort Protektorat er 
begjæret, maaske ved en mere eller mindre kunstig Agitation, 
have vi da ikke ogsaa den Pligt virkelig at oprette et Be
skyttelsesherredømme over den indfødte Befolkning?» Det 
var i det første Nummer, i det andet Nummer hedder det 
videre: «En human Optræden er lige saa nødvendig blandt 
Barbarer som iblandt civiliserede Mennesker. Men ube
tinget og under alle Omstændigheder maa man holde det 
dem givne Ord». Nu, mine Herrer! dette er ganske for
træffelige Grundsætninger, og jeg er overbevist om, at 
naar de bleve anvendte paa de fremmede Folkeslag, der 
høre til det tyske Rige, da vilde De blive forskaanede fol
de Klager, som jeg og mine Lidelsesfæller her have at 
fremføre. De anførte Sætninger handle om de nyerhver
vede Gebeter i Afrika; men jeg vil dog bede Dem, mine
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Herrer — særlig Dem, hvis Organ »Kreuzzeitung» er —, 
at De nu ogsaa ville træde i Skranken for, at disse Grund
sætninger, der ere saa gode, som man kan forlange dem, 
ikke blot finde Anvendelse paa de nye tyske Brødre i Af
rika, paa Kaffer og Hottentotter, eller hvad de ellers hedde, 
men at de ogsaa maa komme de civiliserede Folk tilgode, 
hvis Lande ere bievne annekterede akkurat paa den be
skrevne Maade. Der trænges i mit Hjem ikke til nogen 
Mission; thi i mere end i tusinde Aar har vort Land 
været et kristent Land, og vi forlange ingen Velgjerninger 
af Dem. Vi levede under lykkelige Forhold, og vi vilde 
have gjort det endnu, hvis ikke vort Land var blevet 
annekteret af Tyskland. Hvad vi forlange, er kun en al
mindelig menneskelig Ret, om hvilken jeg er fuldstændig 
overbevist, at De under lignende Omstændigheder vilde 
forlange den samme, hvad jeg da ogsaa fuldstændig vilde 
billige.

«Mine Herrer! Hr. Rigsdagsmand Francke har for at 
understøtte Hr. Statssekretærens Paastand og for at vise, 
i hvilken Blanding de forskjellige Sprog i vort Land tales 
imellem hverandre, anført, at der i hans Valgkreds gives 
Byer, hvor Tysk, Dansk og Frisisk tales mellem hverandre. 
Jeg nægter slet ikke, at saadanne Byer kunne findes, men 
denne Omstændighed beviser intet. Det er ikke andet end 
et af de Fænomener, som komme frem overalt, hvor for
skjellige Sprog støde sammen. Men, mine Herrer, hvis 
Hr. Francke kjender Forholdene lige saa godt i den nord
lige Del af sin Valgkreds som i disse blandede Distrikter, 
saa véd han ogsaa, at den Del af hans Valgkreds, som 
ligger nord for Staden Tønder, er ren dansk; og, mine 
Herrer, jeg paastaar, at naar man drager en Linie tæt 
nordom Staden Flensborg over til Tønder med en Bøjning 
mod Syd i Midten af Landet, saa er i den Del af Slesvig, 
som ligger nord for denne Linie, det danske Sprog Folke
sproget.

«Naar Hr. Gottburgsen har sagt: i disse Dele af Slesvig 
forstaa alligevel de fleste ældre Mænd og Kvinder Tysk,
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fordi det tyske Sprog indtil 1848 var Skolesprog i denne 
Del af Landet, saa er dette en fuldstændig Vilfarelse; han 
kjender ikke denne Sag saa godt, som han sandsynligvis 
selv tror; thi med Undtagelse af de smaa Kjøbstæder, der 
kun omtrent indeholde 10 pCt. af Befolkningen, og i hvilke 
det tyske Sprog forstørstedelen var Undervisningssprog, 
har det danske Sprog fra gammel Tid af været Undervis
ningssprog i hele Nordslesvig.

«Dernæst have D'Herrer Lenzmann og Francke i den 
Hensigt at gjore Udtrykket Folkesprog til noget ganske 
ubestemmeligt og betydningsløst anført Eksempler, den 
ene fra Elsas, den anden fra Schwarzwald, hvor de, skjønt 
Befolkningen talte en tysk Dialekt, alligevel ikke vare i 
Stand til at gjøre sig forstaaelige for denne paa Tysk. 
Hvorledes det gik Hr. Lenzmann i Elsas, hvor Befolkningen 
hverken forstod Tysk eller Fransk, fik vi ikke at vide, men 
Hr. Francke maatte underholde sig med Bønderne i 
Schwarzwald ved Hjælp af Tegnsproget. Der gaves i hele 
Landsbyen ikke et Menneske med Undtagelse af Degnen, 
der kunde samtale med ham i det højtyske Sprog. Dette 
forholder sig jo vistnok saaledes. Hr. Francke taler jo af 
egen Erfaring. Men jeg kan dog ikke tilbageholde den 
Bemærkning, at Befolkningen i Schwarzwald saa maa staa 
paa et temmelig lavt intellektuelt Standpunkt (Modsigelse) 
— Ja, mine Herrer, der er jo dog ogsaa dér Skoleunder
visning og Skoletvang, og naar Folk, som gjennem deres 
hele Skoletid fra deres 6te til 14de Aar have modtaget 
Undervisning i det tyske Skriftsprog, og som desuden i 
og for sig ere tysktalende, ikke ere komne videre end, at 
der ikke gives en eneste Mand i Byen med Undtagelse af 
Skolelæreren, som kan føre en Samtale i det højtyske 
Sprog, saa maa Befolkningen sandsynligvis staa noget lavt. 
(Raab: Nej!) —Ja, hvorledes mene De saa, at en Befolk
ning er faren, som hjemme ikke hører et tysk Ord, og 
hvis Børn alligevel maa modtage deres Undervisning paa 
Tysk?

«Men naar Hr. Francke paastaar, at Forholdene i
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Nordslesvig ere ligesaa, og at det næsten er umuligt for 
en Kjøbenhavner at gjøre sig forstaaelig for Befolkningen 
i sit Modersmaal, saa paastaar jeg, at det ikke er saa. 
Beviset derfor kan ikke leveres her, og af dem, der ere her 
tilstede, er der kun yderst faa, som have de nødvendige 
Specialkundskaber til selv at kunne danne sig en Dom 
derom; men, mine Herrer, jeg tilbyder enhver Kollega, 
der sammen med Hr. Francke og mig og i alt Fald én 
indfødt Kjøbenhavner vil gjøre en Rejse gjennem Nord
slesvig, at levere praktisk Bevis for, at den sidstnævnte 
ikke skal finde en eneste Landsby i vort Land, hvor han 
skal være nødt til at underholde sig med Befolkningen 
paa den Maade som Hr. Francke i Schwarzwald. Han vil 
i hver eneste Landsby forstaa Befolkningen og blive for- 
staaet af den. Mine Herrer! dette kan ikke bevises ved 
Deduktion; kun de praktiske Erfaringer kunne overbevise 
Folk om slige Sager, og dette praktiske Bevis tilbyder jeg 
mig at levere.

«Og, mine Herrer! naar Hr. Rigsdagsmand Francke 
har sammenlignet os med Folket i Spreewald og med 
Friserne, saa paastaar jeg, at denne Sammenligning helt 
igjennem er falsk og uanvendelig. Befolkningen i Spree
wald danner en vendisk Sprogø, der overalt er omgiven 
af tysktalende Folk. \ Det danske Sprogomraade i Slesvig 
strækker sig derfra, hvor det begynder mod Syd, uden 
Afbrydelse til den danske Grænse og ligesaa uafbrudt fra 
Os tersøen til Nordsøen, saa at der ikke er Tale om slige 
Forhold som i Spreewald. Og her er jeg, mine Herrer, saa 
heldig at have i det mindste et Bevismiddel, som kan 
give Dem et Begreb om, hvorledes Sammenhængen er.

«Der udkom for nogle Aar siden — jeg véd ikke, om 
det var her i Berlin eller i Leipzig — et stort Atlas af 
en anset Kartograf Hr. Richard Andree, den samme Mand, 
som har udgivet det store Kort over Afrika, som hænger 
oppe i vort Læseværelse. Han nyder en stor Anseelse som 
Geograf og Kartograf og vil nok vide, hvad han har gjort. 
Dette Atlas indeholder ogsaa et Sprogkort over Tyskland,
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og jeg kan til Ære for Hr. Andree erklære, at Grænsen 
mellem det tyske og danske Folkesprog i Slesvig er gjen- 
givet fuldstændig sandhedstro. Hvem der vil overbevise 
sig om, hvorledes dette Forhold i det hele og store'er, be
høver blot at se paa Korteg da vil han se, at her ikke er 
Tale om en Sprogø som i Spreewald. Men dette Sprog
kort er ikke lavet af en Dansker, men af den ansete og 
en betydelig Autoritet nydende tyske Geograf Richard 
Andree; jeg kan altsaa beraabe mig derpaa som en sikker 
Autoritet for at bevise Dem, hvem der har Ret.

«Sammenligningen med Friserne har jeg straks mod
bevist under første Behandling. Men jeg ser nu, at 
Hr. Francke ogsaa har sagt, at Friserne i forrige Tider 
have ført svære Kampe for deres Uafhængighed, og naar 
de kunde opgive deres Sprog, saa kunde vi Danske vel 
være bekjendt at gjøre det samme. Nu, mine Herrer, det 
er atter højst uensartede Ting, som her stilles sammen. 
Jeg anerkjender fuldt ud den Dygtighed, hvormed Friserne 
fordum have kæmpet for deres Uafhængighed. Det er 
netop én af de Egenskaber, som jeg sætter særlig Pris paa 
hos et Folk; ja, jeg kan endogsaa sige, at det er en Egen
skab, uden hvilken jeg ikke kan agte et Folk. Men i den 
Henseende er det os umuligt at følge Frisernes Eksempel. 
Vi, mine Herrer, 200,000 Mennesker, Mænd, Kvinder og 
Børn, kunne dog umulig tænke paa med Vaaben i Haand 
at hævde vor Uafhængighed imod hele det tyske Rige. Og 
i den anden Retning, i hvilken det anbefales os at følge 
hint Folk, da har dette slet intet ydet og kan derfor ikke 
fremstilles som Eksempel. Dette Folk, hvor agtværdigt 
det end i andre Henseender kan være, har i sit hele 
Levnetsløb ikke været istand til at producere et Skrift
sprog, endsige en Literatur. Dets Sprog er splittet i lutter 
Dialekter uden et Skriftsprogs fælles Baand, og et saadant 
Sprog maa med Nødvendighed gaa under, naar det kom
mer under saadanne Forhold som dem, vi nu leve i. Men 
det kan ikke sammenlignes med et Sprog, som har et 
fuldstændig udviklet Skriftsprog og en saa rig Literatur
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som noget som helst Folk i Europa af samme Størrelse. 
Altsaa tilbageviser jeg denne Sammenligning.

«Endvidere, mine Herrer, har Hr. Francke sagt, at 
man dog ikke kunde oprette en Landret med eget Sprog 
for os. Nu, det har jeg heller aldrig forlangt. Under 
den danske Regjering bestod der en Appellationsret i 
Flensborg, der behandlede alle Sager fra Sydslesvig i det 
tyske Sprog, dem fra Nordslesvig i det danske Sprog og 
dem fra det blandede Distrikt i det Sprog, i hvilket det 
blev forlangt, og denne Regel gjaldt ogsaa for Underret
terne, der svare til de nuværende Amtsretter. Nu, mine 
Herrer, det var en fuldstændig god og retfærdig Indret
ning, og naar den samme Retfærdighed blev ydet os, da 
vilde vi intet have at klage over i den Retning.

«Jeg forlanger intet andet i mit Forslag for det 
dansktalende Nordslesvig, end hvad der i hin Tid blev 
ydet de blandede Distrikter, og den Fordring, jeg har stillet, 
er altsaa slet ikke saa uberettiget eller overdreven, som 
man har paastaaet.

«Hr. Dr. Hartmann er i den Retning gaaet endnu 
videre og har sagt, at man for at fyldestgjore mine For
dringer maatte have en hel Skare af nye Embedsmænd og 
andre Personer, der vare det danske Sprog mægtige; man 
maatte have dansktalende Nævninger, Edsvorne og Dom
mere baade ved Amtsretterne, Landretten, Overlandretten, 
ja endog ved Rigsretten. Nu, mine Herrer, hvad Nævninger 
og Edsvorne angaar, da ville vi i Forhold til de Sager, 
som blive behandlede, kunne stille, jeg kan gjerne sige, et 
ubegrænset Antal. Naar det nu ofte falder vanskeligt at 
tilvejebringe det fornødne Antal Nævninger og Edsvorne, 
saa ligger det netop deri, at det forlanges af disse Mænd, 
at de skulle være det tyske Sprog mægtige, og at mange 
af de Mænd, der ellers vare i Besiddelse af de Egenskaber, 
der forlanges af Nævninger og Edsvorne, maa erklære: nej, 
jeg er ikke dette Sprog mægtig — og derfor kan han da 
ikke bruges. Kunde derimod Folket forhandle i sit Moders- 
maal. da vilde vi med største Lethed kunne levere det
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nødvendige Antal Nævninger og Edsvorne. Og hvad det 
øvrige angaar, da véd D’Herrer meget godt, at jeg hverken 
har talt om Overlandretten eller Rigsretten. Det er denne 
bekjendte Maade at tillægge en Modstander overdrevne 
Paastande og Fordringer og dernæst at kæmpe mod disse 
Paastande, man selv har opstillet. Paa den Maade er det 
ganske vist let at bekjæmpe en Modstander; men den paa 
denne Maade vundne Sejr er ikke meget værd.

«Naar endelig Hr. Francke har raadet os til, at vi 
ikke skulde drive Nationalitetspolitik, saa kan det, som 
Sagerne nu staa, ikke betyde andet, end at vi skulde op
give enhver Modstand imod vort Sprogs og Nationalitets 
Fortrængelse. Nu, mine Herrer, jeg véd ikke, om Hr. Rigs
dagsmanden selv eller nogle af de andre Herrer her i Huset 
kunde gjøre det, naar Ulykken engang skulde bryde ind 
over Deres Folk. Det er ganske vist meget usandsynligt 
for øjeblikket; men det har dog engang været Tilfældet, 
og de tyske Mænd, der den Gang bare sig saaledes ad. 
ere bievne meget strengt fordømte. ‘Det kommer jo alt 
an paa, hvorledes man betragter disse Ting; for den ene 
er det ganske ligegyldige Ting, medens det skjærer en 
anden dybt i Hjertet, naar han skal se, hvorledes alt det, 
der er ejendommeligt for hans Folk, det, han har arvet 
fra sine Fædre, skal udryddes og gaa til Grunde; til denne 
Kategori hører jeg og mine Vælgere. Der findes jo iøvrigt 
allevegne Folk, som ikke ere af dette Slags; thi det er 
langt lettere at svømme med Strømmen end at stille sig 
imod den. Der er i sin Tid blevet givet det tyske Folk 
et lignende Raad. og det af meget betydelige Mænd. Selv 
Goethe var iblandt de Mænd, som dengang raadede det 
tyske Folk til at lade alt gaa, som det kunde, da der dog 
intet var at gjøre derved. Men, mine Herrer, lige saa lidt 
som det tyske Folk dengang fulgte Goethes Raad, lige saa 
lidt ville vi nu følge Hr. Franckes. Vi kunne ikke andet 
end søge at opretholde vor Nationalitet og vort Sprog; 
men vi søge at gjøre det paa en aldeles legitim Maade. 
Der sker intet ulovligt, slet intet; men vi ville søge at
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opretholde dem, saalænge der endnu er nogen Kraft i vort 
Folk. Hvorledes vor Skjæbne vil blive, vil Fremtiden vise. 
Alen vi haabe, mine Herrer, at det gode og retfærdige 
Princip, der laa til Grund for Pragfredens Artikel V, atter 
vil komme til Ære, og at det ikke altid vil blive ved at 
være som nu, at Fyrsterne og deres Ministre disponere 
over Folkene efter Godtbefindende, men at Folkene selv 
maa komme til at tale med, naar der skal træffes en Af- 
gjorelse om deres helligste Interesser. Dette Haab have 
vi, og det opgive vi ikke. Alen som sagt, vi kunne ikke 
gjore andet end søge at opretholde vort Folks Sprog og 
Ejendommelighed og dernæst lægge i Guds Haand, hvad 
han har i Sinde med os, og hvad vor Skjæbne i Frem
tiden skal blive.

«Nu har Hr. Rigsdagsmand Lenzmann gjort mig den 
Indvending, at han vilde betænke sig paa at blive stillet 
for en Domstol, som var sammensat af Mænd, der hørte 
hjemme i Nordslesvig, og han mente, at det maatte komme 
dertil, at Dommerne særlig rekruteredes fra denne Lands
del. Alen naar Hr. Lenzmann tror, at der i dette Til
fælde kan være Tale om Partiskhed fra Dommernes Side 
til Fordel for os eller til Skade for tyske Folk, saa maa 
han dog have en endnu langt siettere Alening om den 
menneskelige Natur, en langt mere pessimistisk Opfattelse 
af Forholdene end vi; thi selv i dette Tilfælde vilde Dom
merne dog blive ansatte af den preussiske Regjering, og i 
det hele og store vilde det dog blive Folk, som svarede 
til Regjeringens Hensigt, og som tænkte saaledes, som man 
ønsker, at der skal tænkes, og han maatte da ogsaa ind
rømme, at vore Forhold maatte være i højeste Grad be
klagelsesværdige. Thi, mine Herrer, de Dommere, for 
hvilke vi skulle forsvare os, føre ikke blot Forhandlingerne 
i det fremmede Sprog, men de ere ogsaa ellers og i Sær
deleshed vore politiske Alodstandere. Jeg vil dermed ikke 
sige, at dette politiske Modstandsvæsen fører til uretfær
dige Domme; men de ere nu engang vore Alodstandere; 
og naar Hr. Lenzmann tror, at der allerede derved, at
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Dommerne nødtes til at erhverve sig Kjendskab til det 
danske Sprog, og at de maatte rekruteres fra vort Land, 
vilde fremkomme Fare for en uretfærdig Behandling af 
tyske Folk, ja saa vilde vi være endnu meget værre farne, 
vi, med hvem Dommerne ikke blot forhandle i det frem
mede Sprog, men til hvem de ogsaa uden Undtagelse staa 
i politisk Modstandsforhold. Det vilde se værst ud for os, 
mine Herrer, hvis denne Betragtning af de vedkommende 
Forhold var den rigtige.

«Hr. Rigsdagsmand Lenzmann har dernæst endvidere 
gjort mig den Indvending, at Repræsentanterne, som hel
ere tilstede fra de Landsdele, der have et fremmed Sprog, 
tale dog alle godt Tysk. Nu ja, mine Herrer, det gjøre 
vi, men dog vist ikke alle; jeg tror, der er mange her, 
som ikke gjøre det; men os, som gjøre det, har Folket 
valgt, for at vi her i Huset skulle forsvare dets Interesser, 
og for at kunne dette maa vi tale det Sprog, som Huset 
forstaar. For de Befolkninger, som have et større Antal 
Repræsentanter her, er dette ikke i den Grad nødvendigt 
som for os. Ved den Maade, paa hvilken Valgkredsene 
ere fordelte hos os, er det saaledes, at vi undertiden, saa- 
ledes som nu, kun har én Repræsentant her, undertiden 
to. Det er det højeste, vi kunne drive det til. Derfor er 
det ubetinget nødvendigt, at idetmindste den ene Mand, 
som kommer herhen, kan tale det Sprog, som Husets 
Medlemmer forstaa. Var dette ikke Tilfældet, vilde vi med 
største Lethed kunne sende Dem Mænd herhen, som ikke 
kunde tale Tysk, og, naar dette Hensyn ikke maatte tages, 
muligvis langt dygtigere Mænd end mig. Men netop dette 
Hensyn indskrænker Udvalget, og det er jo af saa stor 
Vægt, at vi, selv om man kunde finde en dygtigere Mand, 
men som ikke kan tale Tysk, ikke kunne vælge ham.

«Og nu, mine Herrer, maa jeg dog til Slutning sige 
et Par Ord om min Rigsfjendtlighed, som man fra flere 
Sider har bebrejdet mig. Man har jo i mit Forslag villet 
finde et ganske særligt Fjendskab mod det tyske Rige — 
det er blevet udtalt af mere end én Modstander ved første
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Behandling. Jeg nægter bestemt, at det forholder sig saa- 
ledes. Hvad jeg med mit Andragende vilde opnaa, var 
at gjøre Ende paa de sørgelige Tilstande blandt mit Folk, 
som opstaa derved, at Retsforhandlingerne føres i et Sprog, 
som den største Del af Folket ikke forstaar. Dette skulde 
ændres, det har jeg villet opnaa, men om en rigsfjendtlig 
Hensigt har her slet ikke været Tale.

«Men, mine Herrer, jeg staar ikke her for Dem — 
det maa De ikke slutte af min Ytring — som en Mand, 
der paa nogen Maade vil fornægte sin Overbevisning og 
sine Anskuelser; jeg har ikke noget højere Onske, end at 
Nordslesvig atter maa blive forenet med Danmark. Men, 
mine Herrer, jeg har aldrig arbejdet i det skjulte for 
denne Sag eller paa nogen som helst lovstridig Maade. 
Alt, hvad jeg og mine Landsmænd gjøre og kunne gjøre. 
er, som jeg allerede tidligere har sagt Dem, at søge at 
bevare vort Sprog og vor Nationalitet; og hvad saa vor 
Skjæbne i Fremtiden vil blive, staar i Guds Haand; men 
Haabet slippe vi aldrig. Det har ofte været saaledes, 
mine Herrer, at den, som under slige Forhold raader til 
Maadehold og Billighed, betragtes som Fjende; men det 
har ogsaa ofte vist sig, at ikke den, som gav det Raad, 
var den virkelige Fjende, men at dette Navn med større 
Ret tilkom den, der gav det modsatte Raad. Det er, mine 
Herrer, min fuldstændige og oprigtige Mening, at Tysk
land vilde være lykkeligere indenfor sine nationale Grænser, 
end det er ved at fastholde Befolkninger, som tilhøre en 
anden Nationalitet, og som føle sig ulykkelige ved For
bindelsen med det.

«Jeg vil nu slutte. Det vil sandsynligvis være van
skeligt, mine Herrer, at De idag vedtage mit Andragende, 
men naar dette ikke sker, saa vil jeg bede Dem, at De 
idetmindste ville stille Dem yenligere over for det, naar det 
i en tilkommende Samling igjen forelægges i en ny og for
bedret Skikkelse».

Denne Junggreens Tale har øjensynlig gjort et stærkt 
Indtryk paa Tilhørerne, i alt Fald paa mange, og der er



117

en mærkelig Forskjel mellem Modstandernes Udtalelser 
denne Gang og ved første Behandling. Gottburgsen havde 
vel en hel Del Indvendinger at gjøre, men erklærede, at 
lian fuldstændig billigede Forslagets Hensigt, at alle Fol
kets Barn skulde komme til deres Ret. Dog mente han, 
at det kun kunde ske ved Hjælp af Tolke, om end det 
ogsaa var ønskeligt, at Dommerne forstod Folkets Sprog. 
Han ønskede iøvrigt, ligesom der var foreslaaet af Kom
missionen angaaende det polske Andragende, at der under 
Retsforhandlingerne altid skulde føres en Protokol i det 
fremmede Sprog. Rinteln henviste ligeledes til denne 
Kommissions Forslag. Polakken v. Koscielski anbefalede 
Junggreens Andragende i varme Udtryk. Men den mærke
ligste Tale var dog Hr. Lenzmann’s; thi den stod i Virke
ligheden i skarp Modsætning til hans Udtalelser ved første 
Behandling. Han respekterede fuldstændig Nordslesvigernes 
Kamp for deres Nationalitet, ligesom han mente, at det 
var fuldstændig patriotisk og berettiget, naar Junggreen 
havde udtalt, at han intet hellere ønskede, end at den 
Del af Nordslesvig, der nu engang efter hans Opfattelse 
ikke hørte til den tyske Nation, maatte blive gjenforenet 
med det Folk, hvorfra den var løsrevet. I sin Omtale af 
Paragraf V gik han endogsaa saa vidt, at Præsidenten 
greb til Klokken, hvilket bevægede ham til at forlade dette 
kildne Punkt og gaa over til selve Sagen, som han dog 
ikke kunde anbefale, da han mente, at en ubetydelig 
Sprogindrømmelse til Nordslesvigerne kun vilde oprippe 
det pinlige Saar endnu mere. Dog vilde han idag udtale 
sin Sympathi for Junggreens Forslag og lovede, at han — 
trods Unddragelsen af Fribilletterne — paa egen Bekost
ning vilde foretage en Rejse til Nordslesvig for at under
søge Forholdene, og naar han havde overbevist sig om, at 
det virkelig forholdt sig, som Junggreen havde sagt, at 
Nordslesvigerne trængte til en saadan Sprogindrømmelse, 
vilde han ved Hjælp af sine juridiske Kundskaber give sig 
i Lag med at redigere et mere korrekt Lovudkast, der 
kunde afhjælpe Manglerne, men som kun skulde angaa de
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Dele af Nordslesvig, der dannede den geografiske Sprog
grænse. Det foreliggende Forslag raadede han Junggreen 
at tage tilbage, da det i sin nuværende Form omfattede 
12 til 20 forskjellige Sprogomraader.

Endelig havde Hr. Francke Ordet; men paa hans Tale 
skulle vi ikke her indlade os, da vi senere under Jung- 
greens Imødegaaelse af den ville faa Lejlighed til at gjøre 
os bekjendt med dens Indhold. Forhandlingen endte imid
lertid med følgende Erklæring fra Forslagsstilleren: «Mine 
Herrer! Efter den foreliggende Diskussion og efter Udfaldet 
af første Behandling indser jeg, at jeg ikke denne Gang 
kan gjennemføre mit Andragende. Jeg tager det derfor 
tilbage for i en kommende Session at indbringe det igjen 
i en ny og bedre Skikkelse».

I næste Rigsdagssamling 1885—86 indbragte Jung
green atter sit Forslag, men i en ny og bedre Skikkelse, 
som han havde lovet forrige Gang, og den 28de Januar 
1886 kom det første Gang til Forhandling. Junggreen 
begyndte sin Tale med at erklære, at den eneste af de 
Indvendinger, der vare gjorte mod hans tidligere Forslag, 
han kunde tillægge nogen Vægt, var den, at det var for 
ubestemt formuleret. Han havde derfor forandret det. 
«Det indskrænker sig nu» — ytrede han — «til ganske 
bestemt afgrænsede Distrikter i Nordslesvig, og hvad jeg 
forlanger for disse Distrikter, er: Ligeberettigelse for det 
danske og tyske Sprog ved alle Retsforhandlinger».

Med disse Ord er Hovedindholdet af det ny Forslag 
givet og tillige dets Forskjel fra det forrige fremhævet, 
saa vi behøve ikke her at anføre Forslagets Ordlyde-

Videre bemærkede Junggreen, at Forhandlingen om 
hans tidligere Forslag ikke havde været meget opmuntrende 
for ham, men senere «indtraadte Begivenheder og Ytringer 
her i Rigsdagen lade mig haabe et bedre Udfald denne 
Gang». Han tænkte derved navnlig paa «de haarde Ud-

J) Se det tidligere Forslag Pag. 80.
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taleiser i den tyske Presse, der ere fremkomne i Anledning 
af den russiske Regjerings Overgreb mod det tyske Sprog 
i Østersoprovinserne saavelsom paa de uafladelige Klager 
og Fordømmelser over den Maade, hvorpaa man i Bøhmen 
og andre østerrigske Kronlande er gaaet frem mod det 
tyske. «Jeg kan, mine Herrer, dog umuligt antage, at et 
Folk, der fordømmer saadanne Forholdsregler, som øves af 
en fremmed Regjering mod det tyske Sprog, saa haardt. 
at et saadant Folk kan billige de samme og endnu haar- 
dere Forholdsregler af dets egen Regjering mod en frem
med Folkestamme, der staar under dets Herredømme netop 
paa samme Maade som Østersøprovinserne under Rusland, 
eller at det ikke skulde kunne begribe, at vi føle Under
trykkelsen og Nedværdigelsen af vort Sprog, ganske paa 
samme Maade, som tyske Folk gjøre det dér, hvor de med 
Hensyn til deres Sprog ere stillede paa samme Maade som 
vi. Hvis dette er Tilfældet, saa har det tyske Folk — 
det siger jeg lige ud — slet ingen Berettigelse til at klage 
over den Maade, hvorpaa der i Nabolandene gaas frem 
mod det tyske Sprog og Nationalitet: thi det gaar da selv 
foran med det slette Eksempel».

løvrigt mente han, at det næppe var sandsynligt, at 
den Uret, der blev begaaet mod det tyske Sprog i øster- 
søprovinserne, kunde sammenlignes med den Uret, der 
øvedes mod det danske Sprog i Nordslesvig. Han anførte 
i den Anledning en Række Eksempler — tildels anførte i 
hans første Foredrag forrige Aar — paa, hvorledes det 
danske Sprog fortrængtes allevegne, og endelig anførte 
han et Eksempel, som strengt taget ikke vedkom Rets- 
sproget, men som han mente var saa karakteristisk: «Man 
har hos os drevet det saa vidt, at man har straffet dansk
talende Skolebørn, fordi de havde fordristet sig til at tale 
deres Modersmaal med hinanden paa Legepladsen i Fritiden».

At den russiske Regjering gik saa vidt i Østersø- 
provinserne, betvivlede han; men desuden kom der endnu 
én Omstændighed til, som bevirkede, at Tyskernes Færd i 
Sønderjylland maatte ses i et langt strængere Lys end
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Russernes i de vedkommende Provinser, og det var den 
Omstændighed, at medens i Østersøprovinserne det tyske 
Sprog kun var Mindrétallets Sprog, saa var det danske 
Sprog i Nordslesvig Modersmaal for mere end 90 Procent 
af Befolkningen, og hvad der af de øvrige Procenter ikke 
var indvandret, talte det danske lige saa godt som det 
tyske Sprog.

Han kunde som sagt altsaa ikke tro, at et Folk, som 
dømte en Naboregjerings Fremfærd mod sit Sprog saa 
haardt, skulde kunne billige, naar dets egen Regjering op- 
traadte netop paa samme Maade mod et andet Folks 
Sprog, som har haft den Ulykke at komme under tysk 
Herredømme. «Det vilde være en fuldstændig praktisk 
Fornægtelse .af den Grundsætning, som vel intet Menneske 
bestrider theoretisk, at man skal handle saaledes mod 
andre, som man selv forlanger at behandles. Derfor haaber 
jeg, at de Klager, som jeg i mit Folks Navn her bringer 
frem, denne Gang ville finde en noget bedre Modtagelse 
hos det tyske Folks Repræsentanter end Tilfældet var 
forrige Gang».

Dernæst imødegik Junggreen en Udtalelse af Rigs
dagsmand Francke, som denne var fremkommen med 
under anden Behandling af hans Forslag forrige Aar, men 
som han den Gang ikke havde besvaret, da han i det 
samme tog sit Forslag tilbage. Hr. Franckes Ord lød efter 
den stenografiske Beretning saaledes: Hr. Rigsdagsmand 
Junggreen har forsøgt at gjendrive en Række af de Be
mærkninger, som jeg nylig har fremsat. Men paa min 
Hovedbemærkning har han viseligen ikke indladt sig, og 
denne gik ud paa, at Slesvig i det mindste indtil Aar 
1851 var Udland for Staten Danmark, og naar Slesvigerne 
vilde have Indfødsret, saa maatte de erhverve det danske 
Indigenat».

Om denne Udtalelse ytrede Junggreen, at den «inde
holder netop det modsatte af, hvad der er Tilfældet. Det 
danske Indigenat, indført 1776, gjaldt for alle Dele af den 
daværende danske Stat. Enhver Slesviger havde netop i
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Modsætning til Udlændingen fra sin Fødsel det danske 
Indigenat og behøvede altsaa ikke at erhverve det; men 
naar han ellers havde erhvervet sig de nødvendige Kund
skaber og Duelighed, kunde han uden videre ansættes i 
hele den danske Stat, saaledes som det bevislig ogsaa i 
enhver Periode af vor Historie har været Tilfældet med et 
stort Antal Slesvigere».

Hvad Omfanget af det Distrikt, for hvilket han for
langte Ligeberettigelse for det tyske og danske Sprog, an
gik, da havde han for ej igjen at udsætte sig for den 
Indvending, at Grænsen for dette Distrikt vilde blive for 
ubestemt, denne Gang indskrænket samme til «de Dele af 
Nordslesvig, hvor Kirkesproget, det er det Sprog, i hvilket 
Gudstjenesten holdes, er dansk eller blandet. Jeg har til
føjet Ordet «blandet» , fordi der i Stæderne vekselvis 
prædikes Tysk og Dansk, og fordi der i enkelte Landsby- 
menigheder bliver holdt tysk Prædiken én Gang om Aaret 
til Fordel for nogle faa indvandrede Personer. De Distrikter, 
Spørgsmaalet drejer sig om, ere Haderslev, Aabenraa, 
Sønderborg og den nordlige Del af Tønder Amt. Dette 
er dog ikke det hele danske Sproggebet; dér boer ogsaa 
syd for dette Distrikt et betydeligt Antal Danske. Men 
jeg har valgt denne Grænse, fordi det naturligvis under 
saadanne Forhold er vanskeligt at finde en bestemt Grænse, 
og fordi jeg, naar jeg indskrænker mig til disse Distrikter, 
med Bestemthed kan sige, at jeg ikke er gaaet for vidt, 
men at — med Undtagelse af faa Procent, mest indvan
drede — det danske Sprog er Modersmaal for de i disse 
Distrikter bosatte Folk».

«Under den danske Regjering», fortsatte han, «var 
Hertugdømmet Slesvig med Hensyn til Retssproget delt i 
3 Belter. I det nordlige blev der forhandlet i det danske 
Sprog, i det midterste i det Sprog, der blev forlangt, og 
i det sydlige i det tyske Sprog. Nu, mine Herrer, vi vilde 
i den Henseende være fuldkommen tilfreds, naar den 
preussiske Regjering tilstod os dansktalende Nordslesvigere, 
hvad i sin Tid den danske Regjering tilstod de tysktalende
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Sydslesvigere; men vi vide meget godt, at vi under de 
nuværende Omstændigheder maa være beskedne, og hvad 
jeg her forlanger for den nordlige dansktalende Del, er 
slet ikke andet, end hvad i sin Tid den danske Regjering 
har tilstaaet de blandede Distrikter i Midten af Hertug
dømmet, altsaa visselig ikke for meget. Og en Indven
ding, der tidligere er gjort, at ogsaa tyske Folk efter den 
Maade, hvorpaa mit Andragende var affattet forrige Aar. 
kunde blive tvungne til at føre deres Forhandlinger i det 
danske Sprog — derom kan der jo her slet ikke være 
Tale. Intet Menneske kan skades ved Indførelsen af den 
Ordning, jeg forlanger; thi det staar enhver frit for selv 
at vælge, i hvilket Sprog han vil have sin Sag ført.

«Jeg haaber derfor, mine Herrer, at Deres eller i al 
Fald de flestes Dom vil lyde anderledes end forrige Aar. 
Da, men ogsaa kun da, føjer jeg til, har De Ret til at 
klage over den Maade, paa hvilken der i Rusland og 
Ost errig bliver handlet mod Deres Stammefæller; thi den, 
der ikke fejer for sin egen Dør, han har ingen Ret til at 
klage over, at hans Nabo undlader det; og med at anlægge 
en dobbelt Maalestok, eftersom de vedkommende ere 
Tyskere eller Ikke-Tyskere, vil det i Længden ikke gaa 
an. Deres sunde Menneskeforstand og Deres menneskelige 
Følelse ville oprøres derimod; thi hvad der er Ret for den 
ene, er billigt for den anden».

Endnu havde han nogle Ord at sige til et Par Ind
vendinger, som vare bievne gjorte ham forrige Gang, men 
ikke gjendrevne. Dr. Hartmann havde gjort den Indven
ding, at hans Andragende ikke indeholdt nogen Antydning 
af, hvorledes det, han forlangte, kunde gjennemføres. Den 
Indvending, troede han ikke, kunde gjøres denne Gang. 
«Jeg har stillet ganske bestemte Forslag, og skulde jeg 
med disse Forslag ikke have truffet ganske det rette, da 
staar jeg ikke ene med min Skjæbne; jeg ser daglig, hvor
ledes her i Huset Andragender saa vel fra Huset selv som 
fra Regjeringen blive erklærede forbedringsnødvendige, blive 
henviste til Kommissioner, og hvorledes man da raadslaar
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om, hvad der muligvis kan tilstaas, og hvad der ikke kan 
tilstaas. Altsaa det anfægter mig ikke, hvis jeg ikke 
ganske skulde have truffet det rette; det er en Skjæbne, 
som alle andre Partier og selv Regjeringen deler med mig, 
og som jeg altsaa sagtens kan lade overgaa mig».

Der var nu kun den Indvending tilbage, men som 
maaske for mange havde betydelig Vægt, at Dommerne 
ikke forstod eller kunde tale «vort Sprog». Hr. Gottburgsen 
havde jo egentlig allerede i forrige Rigsdagssamling gjen- 
drevet denne Paastand, idet han havde sagt, at ikke faa 
af de i Nordslesvig ansatte Dommere vare det danske 
Sprog mægtige. For disse vilde Sagen altsaa ikke have 
nogen Besværlighed; der behøvedes blot ved Lov at paa
bydes dem at bruge deres Kjendskab til Sproget til For-’ 
del for Befolkningen.

Men iøvrigt stod han endnu som før paa det Stand
punkt, at det ikke var de Herrer Embedsmænds Bekvem
melighed, det kom an paa i denne Sag, men hvad der 
passede Folket bedst, og han «anser det ligefrem for en 
retslig Fordring, at Juristerne, som blive ansatte hos os, 
skulle lære vort Sprog». Medicinerne gjorde det frivilligt 
for at kunne tale med Befolkningen, og af Theologerne 
forlangtes det. Men naar det nu var Tilfældet, at der 
behøvedes 5—6 Gange saa mange Theologer som Dommere, 
og det aldrig manglede paa disse første, som vilde gjøre 
sig den Umage at lære vort Sprog, saa vilde der sikkert 
ogsaa melde sig et tilstrækkeligt Antal Jurister, som vilde 
lære Dansk: thi der var jo ingen Grund til at tro, at 
Juristerne ikke skulde være lige saa lærenemme som de 
to andre Fakulteter. «Og selv om Dommerne og over
hovedet Juristerne med Undtagelse af Advokaterne — thi 
de lære ogsaa vort Sprog, naar de bo i Aabenraa eller 
Haderslev, fordi de jo ere stillede paa samme Maade som 
Lægerne — ikke som de sidstnævnte faa deres Løn direkte 
af Befolkningens Lomme, saa er det dog Folket, som maa 
fylde Kassen, af hvilken de faa deres Løn, og jeg tror, at 
det derfor med Føje kan forlanges af dem, at de gjøre
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sig den samme Umage som de Folk, der særlig ere anviste 
deres Løn direkte af Befolkningens Lomme; disse kunne 
lære det, og derfor vil de Herrer, som faa deres Løn af 
Statskassen, lige saa godt kunne det. Jeg lægger derfor, 
mine Herrer, ingen Vægt paa denne Indvending».

«Og nu, mine Herrer, beder jeg Dem: stem for mit 
Andragende; det er en Retfærdighedsgjerning, De da øve! 
Hvad jeg forlanger, er ikke andet end Retfærdighed mod 
et Folk, som lever under højst ulykkelige Tilstande. Og 
da,K mine Herrer, ville ogsaa Deres Klager over Deres 
Stammefællers Behandling i andre Lande have en ganske 
anden Betydning end nu, da det med fuldstændig Føje 
kan bebrejdes Dem, at Tyskland gjør det samme mod de 
Folk af fremmed Sprog, der ere underkastede dets Herre
dømme , som det fordømmer, naar det øves af andre 
Regjeringer mod dets egne Stammefæller. Stadig, mine 
Herrer, kommer jeg tilbage til det Ord: «Hvad 1 ville, at 
Menneskene skulle gjøre mod Eder, det gjører ogsaa mod 
dem». Det er et Ord, som, naar det blev fulgt, vilde af
vende usigelig Ulykke. Det er ikke blot en Udtalelse af 
den højeste Autoritet for de Kristne, men det indeholder 
i faa Ord Summen af den hele Moral».

I den Diskussion, som herefter fandt Sted, blev Jung- 
greens Forslag varmt støttet af Rigsdagsmændene Guerber 
fra Elsas og Polakken Edler von Graeve; men det mang
lede heller ikke denne Gang paa Modstandere, og navnlig 
var det de Herrer Dr. Hartmann og Francke, der udmær
kede sig som saadanne.

Dr. Hartmann erklærede Junggreens Forslag for saare 
mangelfuldt til Trods for de Ændringer, det var under- 
gaaet siden sidste Rigsdagssamling. Han gjorde først ad
skillige Indvendinger derimod, dog mest saadanne, som 
efter hans eget Udsigende vilde kunne afhjælpes ved en 
Kommission. Men hans Hovedindvending, som gjorde ham 
det nødvendigt at erklære Andragendet for uigjennemfør- 
ligt, var den, at Andragendet var i Strid med den tyske 
Retsforfatningslov. «Lovforslaget gjør et Angreb paa den
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grundlæggende Bestemmelse i § 186 af Retsforfatnings- 
loven, hvorefter Retssproget er det tyske og det tyske 
alene. Derfor kunne vi aldeles ikke sige ja dertil. Vi 
ville opretholde § 186, saaledes som man i 1876 er bleven 
enig om den».

Francke var enig med Hartmann i, at Junggreens 
Andragende var uigjennemførligt paa Grund af Bestem
melsen i den tyske Retsforfatningslov, men iøvrigt tog han 
ligesom tidligere navnlig fat paa Sprogforholdene i Nord
slesvig. Vi skulle imidlertid lige saa lidt gaa nærmere 
ind paa hans Udvikling som paa Dr. Hartmanns, da Jung- 
green i sin Replik gj en tager alle Hovedpunkterne af deres 
Udtalelser.

Junggreen replicerede kort Dr. Hartmanns forskjellige 
Indvendinger. Paa den Indvending, at det var alt for stor 
en Fordring, at Dommerne skulde lære Nordslesvigernes 
danske Sprog, og at de ikke vilde gjøre dette for at faa 
et lille Embede, om hvilket de ikke vidste, om de kunde 
blive i det eller ej, svarede han: «Det er slet ikke andet 
end den gamle Historie, som man jo saa ofte har hert. 
men hvis Berettigelse jeg paa det bestemteste bestrider, at 
Folket skal rette sig efter Embedsmændenes Bekvemme
lighed, og ikke disse efter Folket. Unge Mænd, som have 
studeret og taget juridisk Eksamen, maa i hvert Fald være 
i Besiddelse af et større Maal Intelligens end Folke
massen i Almindelighed og maa derfor ogsaa lettere kunne 
tilegne sig et fremmed Sprog .... Og hvad den Forflyt
telse angaar, om hvilken Dr. Hartmann mener, at den vil 
afholde de unge Jurister fra at søge Embede hos os og 
lære vort Sprog, saa mener jeg, at det var ikke ubilligt, 
at Regjeringen ogsaa lod saadanne Mænd, naar de engang 
havde lært vort Sprog, blive hos os og ydede dem en an
stændig Løn, fordi de havde maattet underkaste sig dette 
Besvær. Det er maaske ubekvemt for Regjeringen, men 
det er noget, en Stat, der optræder erobrende, maa finde 
sig i; én af forskjellige Nationaliteter sammensat Stat er 
en ubekvemmere Maskine end en ren national Stat. Det



126

er i alt Fald ubilligt af Regjeringen, naar den vil vælte 
alle Ubehageligheder over paa dem, der imod deres Vilje 
ere bievne tvungne ind i en Stat af overvejende anden 
Nationalitet. Havde den preussiske Stat, saaledes som det 
var bestemt i Traktaten, indskrænket sig til at annektere 
den Del af vort Land, som frivillig vilde høre den til, 
saa havde alle disse Forhold slet ikke existeret».

Til Hr. Hartmanns Hovedindvending bemærkede Jung- 
green: «Naar Dr. Hartmann siger, at den nuværende Til
stand er en Følge af Loven af 1876, som har proklameret 
<let tyske Sprog som Statssprog, og at derved kan og tør 
man ikke røre — ja, mine Herrer, da bortfalder over
hovedet enhver Berettigelse til at klage over noget som 
helst af den Slags Ting. Den russiske Regjering behøver 
da blot at lave en Lov, hvorefter det russiske Sprog pro
klameres som Statssprog for hele det russiske Rige; og 
naar der bliver klaget over noget i østersøprovinserne, 
kan den blot svare: efter den og den Lov er det russiske 
Sprog Statssprog, og ved den Lov kan der ikke rokkes. 
Men jeg siger: saaledes er det ikke; Love ere Menneske
værk, og naar en Lov har vist sig at være slet og uret
færdig, saa kan den ændres».

Derpaa vendte Junggreen sig til Hr. Francke, «der jo 
denne Gang som altid i denne Sag er min Modstander», 
og imødegik i et udførligt Foredrag hans Udtalelser. 
«Hr. Francke» —ytrede han — «drager en Parallel mellem 
det plattyske Sprog og Sproget i Nordslesvig og siger, at 
intet af disse Sprog egner sig til at anvendes som Rets- 
sprog, og at det derfor var ganske naturligt at indføre 
det højtyske Sprog som Sprog ved Retterne, og at Folket 
ogsaa indtil 1840 havde været tilfreds med denne Tin
genes Orden. Han siger dernæst ogsaa, mine Herrer, at 
det danske Sprog i Slesvig er af den Art, at danske 
Tolke fra Kjøbenhavn kun med Besvær har kunnet for- 
staa det».

«Naar Hr. Francke fremdeles siger, at der gives 3 
Sproggebeter i Slesvig: et plattysk, et frisisk og et dansk
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eller, som han siger, «platdansk», da er det noget, som 
ingen bestrider, og naar han havde indskrænket sig til at 
sige, at det er fuldkommen i sin Orden, naar det højtyske 
Sprog var blevet indført som Retssprog i det plattyske 
Sproggebet, saa vilde jeg deri have været fuldkommen 
enig med ham, da jo, som bekjendt, det plattyske Sprog- 
er blevet fuldstændig hæmmet i sin Udvikling til Skrift
sprog og fortrængt af det højtyske. Men fuldstændig 
urigtigt er det, mine Herrer, naar han deraf slutter, at 
det ogsaa er ganske i sin Orden, at Højtysk er blevet 
indført som Retssprog for det dansktalende Slesvig. Det 
er ligesaa urigtigt, som naar man i de særlig plattyske 
Distrikter havde indført det danske Sprog som Retssprog, 
og dette saa meget mere, som Hr. Francke selv indrømmer, 
at det nordslesvigske Sprog i hvert Fald afviger mindre 
fra det danske Skriftsprog, end det plattyske fra det høj
tyske. Og naar Hr. Francke anfører, at en Tolk fra 
Kjøbenhavn ofte har haft svært ved at forstaa Befolknin
gen — nu ja, mine Herrer, saa har jeg dertil blot at 
svare, at Hovedstadsfolk, naar de pludselig dumpe ned i 
en fjerntliggende Provins. og dér skulle underholde sig 
med Befolkningen, sædvanlig først maa vænne sig noget 
til Dialekten og Udtalen. Men derfor vil dog intet Men
neske anbefale at indføre et fremmed Sprog som Retssprog 
i en saadan Provins. Naar iøvrigt Hr. Francke mener, at 
den største Del af Befolkningen er meget fortrolig med 
det tyske Sprog, og at det kun i Distrikterne ved Nord
grænsen er anderledes, da tilbyder jeg mig endnu engang, 
som jeg har gjort det forrige Aar, at levere Kolleger, som 
ville besøge mig, praktisk Bevis for, at det ikke er saa- 
ledes; og for fuldstændig at afvise den Indvending, at det 
kun gjælder for Distrikterne lige ved Nordgrænsen, for
pligter jeg mig til kun at foretage Undersøgelsen i Hr. Fran- 
ckes egen Valgkreds. Denne Valgkreds ligger syd for min 
og langt fjernet fra Nordgrænsen; jeg forpligter mig til 
paa denne Maade at føre Bevis for, at der i den Herres 
egen Valgkreds gives Tusinder af Mennesker, som ikke
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kunne forstaa en tysk Retshandling, men som uden Be
svær kunne gjøre sig forstaaelige for en dannet, dansk 
Mand, der taler det danske Skriftsprog».

«Naar Hr. Francke dernæst siger, at Befolkningen 
indtil 1840 var fuldstændig tilfreds med det tyske Sprog 
som Retssprog, saa er dette heller ikke ganske træffende. 
Men overhovedet, mine Herrer, kan man ikke deraf, at et 
Folk en Tidlang har forholdt sig noget ligegyldig over for 
sit Sprog og sin Nationalitet, slutte, at det nu er rigtigt 
at undertrykke dette Sprog. De vide alle, mine Herrer, 
hvorledes det i 17de og 18de Aarhundrede i den Henseende 
har været ogsaa i Tyskland; hvorledes der blev talt Fransk 
ved Hoffet, og hvorledes hele den «dannede» Del af Nationen 
efterabede de fyrstelige Hoffer. Jeg har for kort Tid siden 
læst et Brev fra — jeg véd ikke, om jeg skal sige den 
berømte eller berygtede — Gottsched’s x) Ægtefælle. Han 
synes at have været et bornert Menneske og en stor Pedant, 
men i hvert Fald ogsaa en god tysk Patriot, og han for
langte af sin daværende Forlovede, at hun skulde skrive 
tyske Breve til ham, og hun svarede derpaa, at dette For
langende havde sat hende i stør Forbavselse; thi hendes 
Lærer havde sagt til hende, at «alle Folk med Dannelse 
skrive Fransk, og intet var saa simpelt som at skrive 
tyske Breve». Saaledes, mine Herrer, var Tonen i den 
Henseende den Gang, og jeg tror, at den, der overhovedet 
har gjort dette Tidsrum til Gjenstand for et — om ogsaa 
kun overfladisk — Studium, véd, at det, som denne Dame 
har sagt i hendes Brev, ogsaa fuldstændig karakteriserer 
det nævnte Tidsrums Tilstande. Det fremmede blev fore
trukket af det saakaldte dannede Selskab, det nationale 
var blevet «gement». Stødet til noget bedre kom først 
senere, og det kom først fuldkommen til Gjennembrud. 
efterat den tyske Nation havde set, hvortil det førte, naar

Joh. Christoph. Gottsched, født 1700, død 1766 som Professor i 
Philosophi og Digtekunst ved Universitetet i Leipzig. — For
fatterens Anmærkn.
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man paa den Maade ganske giver sig hen til det fremmede 
og foragter sit eget. Og ret Bane brød det sig vel først, 
da Fichte holdt sine berømte «Taler til den tyske Nation» 
her i denne By, hvor vi idag ere. Dengang, mine Herrer, 
begyndte det tyske Folk at forlade det fremmede og at 
øse af sin egen Folkeejendommeligheds Kilde, og det var 
Vendepunktet til det bedre. Mine Herrer! ogsaa Deres 
egen Nation har haft en Tid, da den ikke bekymrede sig 
om, at dens eget Sprog var nedsunket til Pøbelsprog, og 
da alt, som vilde være «dannet», talte Fransk. Men man 
har ikke rost det, mine Herrer, og jeg protesterer, naar 
man vil gjøre Forsøg paa hos andre Nationer at fremstille 
det som noget rosværdigt.

«Men den nationale Idé, mine Herrer, bevægede sig 
langsomt til Norden; dog havde allerede før 1840 det nord
slesvigske Folk indset, hvor uværdigt det blev behandlet 
med Hensyn til sit Sprog, og 1838 satte dets Repræsen
tanter i den slesvigske Stænderforsamling igjennem, at der 
af denne Forsamlings Majoritet blev vedtaget et Andragende, 
der gik ud paa: «at det danske Sprog indføres som Rets- 
og Regjeringssprog i de Dele af Landet, h^or det er Kirke- 
og Skolesprog».

«Dette Andragende blev 1838 vedtaget af den slesvigske 
Stænderforsamling og anbefalet til Regjeringen. Men den 
nordslesvigske Befolkning naaede ikke ligefrem sit Maal; 
thi den danske Regjering frygtede endogsaa blot for Skinnet 
af, at den gik agressiv frem mod det tyske Sprog. Der
imod maatte den nordslesvigske Befolkning formelig fra
vriste den danske Regjering disse Indrømmelser med Hen
syn til Sproget; men den opgav ikke sin Sag: ved Depu
tationer. Petitioner og ved sine Repræsentanter i Stænder
forsamlingen holdt den stadig paa sin gode Ret og erholdt 
den tilsidst ogsaa — den Ret, som man nu igjen har 
betaget os.

«Hr. Francke taler dernæst om Landdagsvalgene og 
vil deraf drage Slutninger om, hvorledes de nationale For
hold i Nordslesvig ere. Nu, mine Herrer, jeg tror, at en-
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hver véd, hvorlidt man af Landdags valgen es Udfald kan 
slutte sig til Stemningen i Landet. At vi, som Hr. Francke 
siger, have mistet Majoriteten i de nordslesvigske Kjøb- 
stæder, som vi i de første Aar efter Annektionen havde, 
vil jeg ikke bestride. Det er ikke min Sag at staa her og 
nægte Kjendsgjerninger, som ere mig ubehagelige; men 
saaledes, som Hr. Francke vil fremstille Sagen efter Ud
faldet af Landdagsvalgene, er det heller ikke. Ved Rigs
dagsvalgene forholder Antallet af de afgivne danske og 
tyske Stemmer sig i de 3 Kjobstæder Haderslev, Aabenraa 
og Sønderborg omtrent som 3 til 5, og blandt disse 6/s 
bestaar i hvert Fald den ene af Embedsmænd. Og der 
gives ogsaa hos os, som andre Steder, Folk, som gaa dér 
hen, hvor Vinden blæser, og som ogsaa vilde gaa den 
modsatte Vej, naar Vinden kom fra det Hjørne. Disse ere 
naturlig alle imod os. Altsaa, Historien er slet ikke saa 
farlig, som den bliver fremstillet.

«Naar Hr. Francke specielt betoner, at der i Flensborg 
slet ingen danske Valgmænd var blevet valgt ved det 
sidste Valg — han har sagt det to Gange, ogsaa ved For
handlingen om d^n Deputerede Gottburgsens Valg —, saa 
er det ganske rigtigt; men, mine Herrer, det er slet ikke 
sket, fordi der ingen Valgmænd kunde vælges; det er ude
lukkende sket, fordi man, da Gjennemførelsen af Valget af 
en dansk Deputeret dog var umulig, har undladt det. 
Disse Valg ske da ogsaa under meget ringe Deltagelse 
af Befolkningen; naar jeg ikke tager fejl, var der et Distrikt, 
hvor der slet ingen Vælgere var mødt, og i mange andre 
kun ganske faa. Rigsdagsvalget giver jo, som enhver vil 
indrømme, et ganske anderledes Udtryk for den virkelige 
Folkevilje, og ved sidste Rigsdagsvalg var der blevet af
givet 1728 Stemmer for den danske og 1731 for de tyske 
Kandidater, og blandt disse 1731 Stemmer vare — det 
beder jeg Dem lægge vel Mærke til — over 600 Stemmer 
fra Embedsmænd eller Personer, der vare ubetinget afhæn
gige af disse. Paa hvilken Side altsaa, mine Herrer, under
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disse Omstændigheder Flertallet af de uafhængige Borgere 
har været, behøver jeg vel ikke at sige Dem.

«Jeg indlader mig overhovedet kun paa denne Sag, 
fordi Hr. Francke selv har bragt den ind i Diskussionen. 
Flensborg vilde jeg overhovedet slet ikke have omtalt, fordi 
det ikke ligger i de Distrikter, for hvilke jeg forlanger 
Forandring i Retssproget. Folkesproget i Flensborg er 
overvejende Tysk, men det uafhængige Borgerskabs Sinde
lag overvejende dansk.

«1 Forbindelse hermed staar iøvrigt en stor Fejl, som 
Hr. Francke har gjort ved Beregningen af den dansktalende 
Befolknings Tal. Han sagde for det første, at den officielle 
Angivelse var 150,000. Nu, mine Herrer, de Herrer Depu
terede her i Huset, som med mig leve under lignende 
Forhold, ville meget godt vide, hvad disse officielle Tal 
have at betyde. Man maa altid lægge noget til for at 
komme til det virkelige Tal. Hr. Francke regner nu saa- 
ledes: Haderslev, Sønderborg, Tønder, Flensborg, Aabenraa 
have omtrent 50,000 Indbyggere, som ogsaa ere fortrolige 
med det tyske Sprog; dem trække vi fra, og saa bliver 
der 100,000 til Rest. Nu, mine Herrer, men de 30,000 
Mennesker, som leve i Flensborg, ere slet ikke medregnede 
i det officielle Tal af 150,000 og kunne altsaa heller ikke 
igjen trækkes fra.

«Hvad dernæst de øvrige ndrdslesvigske Stæder an- 
gaar, da ere de endnu overvejende dansktalende. Det véd 
jeg; thi jeg er født i en af disse Kjøbstæder, har været 
der fra Ungdommen af og kjender disse Forhold — det 
kan jeg uden nogensomhelst Overdrivelse sige — bedre end 
nogen Mand i dette Hus. Og naar Hr. Francke altid taler 
om de tysktalende Beboere som de «dannede» — nu, mine 
Herrer, det var jo ogsaa de «dannede» Tyskere, som i for
rige Aarhundrede talte Fransk og foragtede Modersmaalet. 
Men det er ikke blevet regnet dem til Ære.

«Naar Hr. Francke dernæst siger om Godsejerne i 
Nordslesvig, at de ere tysktalende, saa er der hos os kun 
yderst faa Personer af denne Stand, og af disse ere, naar
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man undtager Hertugen af Augustenborg, de betydeligste 
dansktalende. Den vigtigste Bestanddel af vort Folk er 
en fri Bondestand, som i sin store Flerhed holder fast ved 
Fædrenes Sprog og Sindelag. Der er blevet Dem fortalt, 
at denne Bondestand tidligere hyppigt sendte sine Born 
syd paa for at lære Tysk, og det kan maaske ogsaa være 
sket den Gang, da man ikke med Magt vilde germanisere 
os; thi vi ere slet ikke saa bornerte, at vi ville nægte, at 
det for mange, som skulle drive Handel syd paa — det 
var, saa vidt jeg husker, det af min Hr. Modstander an
førte Motiv — kan være godt, naar han foruden sit eget 
ogsaa kjender Nabofolkets Sprog. Men den Dag idag er 
der mange Bander, som sende deres Barn i Pension i 
Danmark, fordi Modersmaalet forsemmes i Skolen, og det 
fremmede Sprog ogsaa kun læres daarligt. Derfor bliver 
dette da ogsaa, som Hr. Francke selv tilstaar, snart glemt, 
og hvad der da bliver tilbage af Skoleundervisningen, kan 
De selv tænke Dem. Men naar nordslesvigske Bander 
sende deres Barn over Grænsen for dér at lade dem op
drage, saa blive de straffede med Pengeboder, indtil de 
tage Barnene tilbage igjen. Saaledes er Tilstanden hos 
os. Der bliver flittig arbejdet paa den kinesiske Mur, som 
skal omslutte det tyske Rige».

Til Slutning bad han da Rigsdagens Medlemmer 
«modtage mit Andragende med Velvilje, enten antage det 
eller henvise det til en Kommission, hvor det, ligesom saa 
mange andre Andragender, kan blive underkastet de mulig
vis nadvendige Ændringer».

Ved Afstemning blev det forkastet at henvise Andra
gendet til en Kommission. Præsidenten ytrede, at det da 
senere vilde komme til anden Behandling, hvilket ogsaa 
skete den 8de April 1886.

Nævnte Dag udtalte Junggreen blandt andet, at «naar 
Resultatet af den første Forhandling ikke har svaret til 
mine Forhaabninger og ønsker, saa skal dette dog ikke 
afholde mig fra her endnu engang at tage Ordet derfor. 
Det er min Pligt at optræde for mit Folks Ret og Inter-
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esser, saa ofte en Lejlighed tilbyder sig, og saa godt jeg 
form aar, og det er saa meget desto nødvendigere at gjøre 
det, fordi der endnu bestandig udbredes de falskeste Fore
stillinger i Tyskland om de vedkommende Forhold i vort 
Land, og fordi disse Fremstillinger kun her i den parla
mentariske Forsamling kunne imødegaas med Held«.

Han tænkte herved nærmest paa en Udtalelse, som 
nogle Dage forud var fremkommen i Landdagen, og som 
gik ud paa, at «indtil Begyndelsen af dette Aarhundrede 
har i hele Slesvig — ogsaa i Nordslesvig, har han tilføjet 
— Kirke- og Skolesproget været det tyske, og at den 
danske Regjering havde fortrængt samme og indført det 
danske».

«Nu, mine Herrer, hvis dette var saaledes, svævede 
mit Andragende i Luften. Det beror jo netop derpaa, at 
Kirke- og Skolesproget i de Distrikter hidtil har været 
det danske, og jeg maa dog undre mig over, at en Mand, 
som bor saa nær ved vort Land, kan være saa aldeles 
uvidende om disse Forhold; thi i denne Paastand er der 
intet sandt Ord. Saalænge der i Nordslesvig har kunnet 
være Tale om et Kirke- og Skolesprog, har det i de Distrikter, 
om hvilke her er Tale, Distrikterne nord for en Linie 
Flensborg—Tønder, været det danske med Undtagelse af 
Kjøbstæderne, hvor det var blandet».

Junggreen gik dernæst over til at imødegaa nogle 
Indvendinger, som vare gjorte mod hans Forslag ved dets 
første Behandling, og som han dengang ikke havde be
mærket og derfor ikke faaet svaret paa, men som dog, 
«skjønt de forstørstedelen ere falske og bero paa ufuld
stændigt Kjendskab til de virkelige Forhold», maaske havde 
haft Indflydelse paa de Herrers Dom.

Der var blevet sagt, at det, hvori han nu forlangte 
Forandring for sit Folk, var noget, som havde bestaaet i 
200 Aar under den danske Regjering; alle Retsdekreter 
vare i dette Tidsrum bievne meddelte Nordslesvigerne i det 
tyske Sprog, og Folket havde været tilfreds dermed. «Nu, 
mine Herrer, selv om denne Paastand var sand, vilde den
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efter min Mening bevise meget lidt; thi der skulde dog 
indtræde mærkelige Tilstande, hvis det, som har bestaaet 
i det 17de og 18de Aarhundrede, og hvortil Folket i dette 
Tidsrum har tiet, igjen skulde blive indført. Folket havde 
i dette Tidsrum — det véd De alle — overhovedet meget 
lidt at sige og maatte tie til meget, hvortil det den Dag 
idag ikke tier, hvilket vi jo ogsaa her i Rigsdagen opleve 
hver Dag. Men, mine Herrer, Paastanden er ikke rigtig; 
for den største Del af det Distrikt, for hvilket jeg her for
langer Ligeberettigelse i Sprogene, er den fuldstændig 
urigtig og kan, som sagt, kun bero paa fuldstændigt 
Ukjendskab til de virkelige Forhold. Jeg har jo ganske 
nøjagtig angivet de Dele af Slesvig, for hvilke jeg for
langer Ligeberettigelse. Det var Amterne Haderslev, 
Aabenraa, den nordlige Del af Tønder Amt og Sønderborg 
Amt. Mine Herrer! I Haderslev Amt, i Dele af Tønder 
Amt og Sønderborg Amt holdt det gamle danske Retssprog 
sig til over Midten af forrige Aarhundrede. Den tyske 
Geograf Büsching, som i hvert Fald mange af Dem kjende 
— han var i sin Tid en Autoritet paa det geografisk
historiske Omraade — siger derom i sin Statsbeskrivélse 
af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som udkom i 
Tredserne i forrige Aarhundrede:

«Allerede i Slaugs-Herred og fremdeles i Haderslev 
og Aabenraa Amter bliver der recesseret paa Dansk ved 
Retterne; deraf kommer det, at Underretternes Recesser 
og Domme maa oversættes paa Tysk, naar de skulle 
appelleres til Overretten paa Gottorp».

«Jeg tilføjer dog straks — thi jeg har nøje under
rettet mig om Sagen —, at den Angivelse af Büsching 
er unøjagtig. I Aabenraa Amt og Slaugs-Herred var det 
gamle danske Retssprog allerede tidligere fortrængt; men 
i hele Haderslev Amt og i Højer Herred i Tønder Amt 
saa vel som paa Als, altsaa i en Del af Sønderborg Amt, 
bestod det gamle danske Retssprog endnu i Tredserne 
i forrige Aarhundrede, da Büsching udgav sit Værk, og 
det holdt sig i mange Egne endnu længere, til henimod
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Slutningen af forrige Aarhundrede. Ikke 200 Aar vare 
forløbne efter det gamle danske Retssprogs Fortrængelse, 
da Folket forlangte, at det igjen skulde indføres — men 
60 til 70 Aar.

«Og dernæst, mine Herrer, er der blevet sagt, at 
Folket havde været tilfreds dermed. Nu ja, De véd alle 
meget godt, hvad Folket overhovedet havde at sige i dette 
Tidsrum, og til hvilke ejendommelige Tilstande — jeg har 
iøvrigt allerede engang sagt det — det vilde føre ikke blot 
hos os, men allevegne, naar det, hvortil Folket i det 17de 
og 18de Aarhundrede havde tiet, igjen blev indført. Men 
saa snart Folket vaagnede til Selvbevidsthed efter den 
absolutistiske Periodes lange Slummer, og saasnart der 
blev skaffet Organer, hvorigjennem det kunde øve en egen 
Indflydelse paa disse Anliggender, saa var det det første, 
som det forlangte af sine Repræsentanter, at dets Domme 
skulde forkyndes det i dets eget Sprog. Og, mine Herrer, 
jeg begriber heller slet ikke, hvorledes man deri kan finde 
noget unaturligt eller overhovedet noget urigtigt. Mig 
forekommer det dog virkelig at være den naturligste Sag 
af Verden, at naar der forhandles om den enkeltes vigtigste 
Anliggender, om han i den kommende Tid skal vandre 
om i Verden som en ærlig Mand eller som en straffet 
Forbryder, at han da kan forlange, at Forhandlingerne 
føres i et Sprog, han forstaar.

«Altsaa, mine Herrer, saa snart Folket havde Lejlighed 
til at tale med om den Sag, forlangte det ogsaa, at dets 
eget Sprog skulde indføres som Retssprog. Straks i den 
slesvigske Stænderforsamling 1836 indbragte en nordsles
vigsk Bonde — Nis Lorenzen fra Lilholt hed Manden — 
et Andragende om Gjenindførelse af det danske Rets- 
sprog i de Distrikter af Hertugdømmet Slesvig, hvor det 
var Kirke- og Skolesprog. Om den Sag blev der dengang 
forhandlet; men det kom ikke til nogen Afslutning i 1836, 
og Sagen blev gjenoptaget 1838, og da stemte en — ikke 
stor —, men dog i hvert Fald en Majoritet af den sies-
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vigske Stænderforsamling for Andragendet og anbefalede 
det til Regjeringen.

«Der blev naturligvis, mine Herrer, dengang gjort 
Indvendinger mod dette Andragende. Det bliver der jo 
gjort mod alt, ogsaa her i Rigsdagen. Og som en meget 
god Prøve paa disse Indvendinger vil jeg anføre én af 
den daværende Hertug af Augustenborg. Han var den, 
der stod i Spidsen for dem, der vilde nægte den danske 
Befolkning i Slesvig enhver naturlig Ret i den Henseende, 
og denne Mand sagde dengang, at det var ganske lige
gyldigt, i hvilket Sprog Forhørsprotokollen blev skrevet; 
disse Protokoller vare jo dog ikke for dem, som bleve for
hørte, men kun for Dommerne, og altsaa kunde det være 
ligegyldigt, i hvilket Sprog de vare skrevne. Det har 
denne Mand dengang paastaaet, og en saadan Paastand 
blev af hans Tilhængere anerkj endt som fuldstændig rigtig.

«løvrigt, mine Herrer, gik de fleste Indvendinger, 
som dengang bleve gjorte, ud paa de Vanskeligheder, som 
derved vilde beredes Embedsstanden, at den, som nu saa 
længe i alt havde brugt sit eget Sprog, nu ogsaa skulde 
betjene sig af Folkets Sprog. Det overilede i alle disse 
Udtalelser bragte tilsidst endogsaa Professor Falck, om 
hvem ingen, som kjender det mindste til denne Sag, vil 
paastaa, at han hørte til det danske Parti, i den Grad i 
Harnisk, at han ligefrem erklærede: Kirke- og Skolesproget, 
som Folket forstaar, maa igjen indføres i dets gamle 
Rettigheder, hvorfra det kun ved utilbørlig Magt er for
trængt. Og da man sagde til ham, at Folket dog hidtil 
havde givet sig tilfreds dermed, sagde han: ja man kan 
kun undre sig over, at sund Menneskeforstand kan lade 
sig fange af saadan Galskab. Det sagde dengang Professor 
Falck, og enhver, der kjender noget til denne Sag, véd som 
sagt ogsaa, at han aldrig har hørt til det danske Parti, 
men at han var vor afgjorte Modstander og har tidlig og 
sent talt og skrevet imod os; men han stammede fra en 
dansktalende Egn, og i dette Tilfælde fastholdt Naturen 
sin Ret selv over for Kieler-Professoren.
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«Nu, mine Herrer, dengang, i Aaret 1838, stemte 
Majoriteten af den slesvigske Stænderforsamling — jeg 
fremdrager disse historiske Kjendsgjerninger, fordi de histo
riske Forhold i sin Tid ere bragte frem som Argumenter 
mod mig, derfor er jeg nødsaget til at komme tilbage der
til — nu, mine Herrer, dengang, 1838, stemte Majoriteten 
af den slesvigske Stænderforsamling for Andragendet om 
Gjenindførelse af det danske Sprog som ‘Retssprog, og 
naar der da er blevet sagt — Kollega Francke har sagt 
det —, at den samme Forsamling i Aaret 1840 endnu 
engang optog Spørgsmaalet og diskuterede vidtløftigt der
over og erklærede — det er Hr. Franckes Ord, jeg her 
gjentager —: den i Nordslesvig gjældende Dialekt egner 
sig overhovedet slet ikke til Retssprog; den er ikke iden
tisk med Højdansk, men adskiller sig fra dette, om ikke 
fuldkommen paa samme Maade sort Plattysk fra Højtysk 
— naar Forsamlingen vidtløftigt diskuterede derom og kom 
til denne Slutning, saa har hin Forsamling handlet ilde 
med sin Tid; thi intet Menneske havde forlangt af den, 
at Dialekten, men netop det højdanske Sprog skulde gjen- 
indføres som Retssprog. Og intet Menneske, mine Herrer, 
vil kunne nægte, at det var ligesaa naturligt og berettiget, 
som at det højtyske Sprog bruges som Retssprog i de syd
slesvigske plattysktalende Distrikter. Det blev jo udtryk
kelig dengang sagt, at det danske Sprog i Nordslesvig 
ikke adskiller sig saa meget fra det højdanske, som det 
plattyske fra det højtyske, og saa var det vel heller ikke 
andet end Ret og billigt, at man ogsaa dér indførte det 
højdanske Sprog og ikke det fuldstændig fremmede tyske 
Sprog som Retssprog. Der gaves iøvrigt ogsaa, mine 
Herrer, paa den Tid andre tyske Mænd, som indsaa den 
Uretfærdighed, der i den Henseende blev øvet mod Nord
slesvigs dansktalende Befolkning. Saaledes, mine Herrer, 
den daværende Kieler-Professor Georg Hanssen, hvis jeg 
ikke tager fejl, senere død som Professor i Gøttingen, og 
den bekjendte Præst og Theolog, den, i hvert Fald i kirke
lige Kredse, meget vel bekjendte Klaus Harms.
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«Den første, Professor Georg Hanssen, sagde i en 
Forelæsning, som han holdt i Kiel 1833, følgende om 
denne Sag:

«Det er ingen Tvivl underkastet, at det danske Sprog 
billigvis maa gjenindsættes i sine gaiøle Rettigheder som 
Retssprog i Slesvigs nordlige Distrikter. Her blive alle 
offentlige Dokumenter udfærdigede i et Sprog, som Folket 
i Almindelighed ikke forstaar. Derved er ikke blot En
keltmand i egne Anliggender ligestillet med en Umyndig 
og udsat for allehaande Bedragerier og Misforstaaelser, 
men ogsaa Folkeretten er nedsunken til tomme Former, og 
en virksom Deltagelse fra Befolkningens Side i Forvalt
ningen af Samfundsanliggender er under saadanne Om
stændigheder utænkelig».

«Og det, mine Herrer, var en tysk Mand, Professor 
ved Kiels Universitet, som dengang dømte saaledes om 
den Sag.

«Dernæst, mine Herrer, har jeg endnu et Vidnesbyrd, 
som jeg nu vil læse, af en tysk Mand, Præsten Klaus 
Harms i Kiel, som i kirkelige Kredse er meget bekjendt 
og har haft et meget anset Navn. Denne Mand skrev 
dengang i «Kieler Korrespondenzblatt», netop i Anledning 
af de Forhandlinger, som 1840 havde fundet Sted i den 
slesvigske Stænderforsamling:

«Saaledes har man baaret sig ad; man har anvendt 
tysk Lov- og Retssprog for og med Danske gjennem Aar- 
hundreder, og man tør endnu tale højt derom.

«Saaledes har man baaret sig ad; man har ladet den 
stakkels ulykkelige, som stod for Retten, skyldig eller 
uskyldig, være uvidende om, hvorom det drejede sig, om 
han skulde lægge Hovedet paa Blokken eller et Par Aar 
dreje Spindehjulet — og han kunde heller ikke opfatte 
den milde Dom, det søde Ord «Naade» i sit eget Sprog. 
Og det skal gjælde for Kultur, som beror paa viden
skabelig Dannelse, skal være Resultatet af Aarhundreders 
blodige Kampe?»

«Mine Herrer, jeg har samlet disse Vidnesbyrd sam-
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men, fordi de hidrøre fra tyske Mænd, og fordi de skulle 
vise Dem, at der i hvert Fald ogsaa blandt vore daværende 
Modstandere var Mænd, som havde indset den Uret, der 
blev os tilføjet.

«Mine Herrer, saameget af Fortidens Historie, som 
jo ved første Behandling er bleven draget frem mod mig, 
og til hvilken jeg derfor her har maattet komme tilbage. 
Men jeg kan ogsaa fra Nutiden fremføre en tysksindet 
Mands Ytringer, om hvem ingen vil kunne paastaa, at 
han ikke kjender denne Sag, og som tilstrækkelig karak
teriserer Tilstanden hos os. Det angaar en Retssag, som 
gik for sig i Sønderborg, jeg husker ikke, om det var 
forrige Efteraar eller dette Foraar. Der var anklaget et 
ungt Menneske paa 17 Aar, jeg tror for Mened, fordi et 
Udsagn, han havde afgivet for Retten, ikke stemmede 
med, hvad han tidligere havde sagt til Gensdarmen. Da 
sagde hans Forsvarer, en tysksindet Mand, Advokat Grimm 
i Sønderborg, at det kom deraf, at det unge Menneske 
ikke havde forstaaet de til ham rettede Spørgsmaal af 
Gensdarmen og tilføjede: «Jeg paastaar — og jeg kjender 
disse Ting meget godt —: der gives paa Als intet ungt 
Menneske, der forstaar det tyske Sprog saa fuldkomment, 
at dette ikke kan hænde ham. Det maa jeg vel vide, 
siden jeg er født, opdraget og opvokset blandt dette Folk 
og endnu lever der».

«Denne Mand, mine Herrer, er ogsaa en tysksindet 
Mand. Man har senere forsøgt at stemple ham som Dan
sker, fordi han havde talt saaledes; men det Blad, som 
havde gjort dette, maatte igjen tage det tilbage, fordi 
hans tyske Sindelag var utvivlsomt. Det er et Vidnes
byrd fra Nutiden, hvoraf De ser, hvilke Tilstande saadant 
kan føre til. Forholdene ere saaledes, som jeg har skildret 
dem for Dem; jeg kunde ogsaa af egen Erfaring anføre 
mange Ting, og det er dog det urimeligste af Verden, at 
det tyske Folk, som for sine Stammefæller betragter Sprog 
og Nationalitet som et noli me tangere, som netop i denne 
Tid fælder de haardeste Fordømmelsesdomme over, at
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andre Regjeringer optræde saaledes mod dets Stamme
fæller, som den tyske Regjering gjor det mod os, skulde 
kunne billige, at der handles mod os paa den Maade, 
som det sker.

«Jeg har nu, mine Herrer, endelig — der er jo og- 
saa blevet talt om denne Sag ved den første Behandling 
af mit Andragende her i Rigsdagen — søgt at erfare, 
hvad det er, der bydes Tyskerne i Bøhmen og hvad De 
finde saa utilfredsstillende, og jeg kan sige Dem: Giv De 
os blot Halvdelen af det, der bydes Tyskerne i Bøhmen, 
og De skal aldrig mere høre Klage over den Sag fra min 
Mund T).

«Mine Herrer! Det er omtrent de Grunde, som den
gang bleve fremførte mod mig. Jeg paastaar, at med disse 
Grunde kan ethvert gammelt Misbrug forsvares, og skulde 
der, hvad der efter det, vi her i Rigsdagen have hørt, 
slet ikke er umuligt, engang her blive indbragt et Andra
gende, som berøvede det tyske Folk enhver virkelig Ind
flydelse paa Sammensætningen af Rigsdagen, saa vilde 
man, naar det, som her er blevet fremført mod mig, 
bliver godkjendt, meget godt kunne begrunde et saadant 
Andragende med, at en saadan Tilstand havde bestaaet 
gjennem Aarhundreder, og at det tyske Folk gjennem alle 
disse Aarhundreder og indtil i dette Aarhundrede havde 
været fuldstændig tilfreds dermed. Det er ganske den 
Argumentation, som her bliver gjort gjældende mod mig, 
kun at jeg har eftervist, at den, for saa vidt den angaar 
mit Andragende, er falsk. Med Hensyn til den gamle 
tyske Rigsdag var den vel rigtig eller næsten rigtig; men

«Flensborg Avis» meddeler under 20dc August 1886 i en Artikel 
med Overskrift: «Junggreens Minde», at da J. engang i en 
Rigsdagstale havde berørt Forholdene i Bøhmen, kom der en 
Tjekker til ham for at faa Ordlyden af hans Udtalelse, som 
han derefter telegraferede til det største tjekkiske Blad i Prag. 
Det er vistnok nærværende Udtalelse af Junggreen, som den i 
«Flensborg Avis» meddelte Tildragelse refererer sig til. — For
fatterens Anm.
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jeg tvivler dog meget om, at den i dette Hus vilde finde 
Majoritet.

«Men hvad der er Ret for den ene, er billigt for den 
anden. Vi, som jo ikke tilhøre en mægtig og sejrrig 
Nation, men maa bære Fremmedherredømmets tunge Lod, 
og det, mine Herrer, dog kun, fordi Retten er 
ble ven undertrykt, vi føle for vor Nationalitet og vort 
Sprog ligesaa vel som De, og vort Folk har lige saa vel 
som Deres Trang til, at dets Ret bliver forkyndt det i et 
Sprog, det forstaar».

Junggreen gjorde dernæst opmærksom paa, at alle de, 
der havde taget Ordet imod hans Forslag, havde enten 
været Statsadvokater eller Dommere; men netop denne 
Egenskab hos dem gjorde dem meget lidet skikkede til at 
optræde som Dommere i nærværende Sag. Der er en be
tydelig Forskjel paa, om man er Hammer eller Ambolt. 
Hvis nogen af de Herrer selv engang havde prøvet at 
sidde paa Anklagebænken og havde faaet deres Sag for
handlet i et Sprog, de ikke forstod, da vilde de sikkert 
dømme noget anderledes om denne Sag. Han vilde ønske, 
at en af Husets Medlemmer, som ogsaa havde forsøgt at 
sidde paa Anklagebænken, vilde meddele, hvad han vilde 
have følt, hvis der var blevet forhandlet om hans Skjæbne 
i et Sprog, han ikke forstod.

Til Slutning bad han Husets Medlemmer stemme for 
sit Andragende. «De øve derved kun en Retfærdighedens 
Handling, og De handle derved paa en Maade, som maa- 
ske engang kunde komme Dem til Nytte. Thi, mine 
Herrer, De leve jo i en fremadgaaende lykkelig Periode, 
da alt er lykkedes Dem, og De mene ikke at behøve at 
tage noget Hensyn til slige Eventualiteter eller Tilstande 
som dem, vi leve under. Men, mine Herrer, Lykken er 
dog foranderlig; det skulde De betænke — og skulde den 
Dag engang komme, da det ogsaa gaar ned ad Bakke for 
Dem, saa vilde det visselig ikke være til nogen Skade, 
om De kunde sige: i vore Magts og Lykkes Dage have 
vi været billige og retfærdige mod de undertrykte og
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overvundne. Handl, mine Herrer, saaledes; den Tid kan 
komme, da De ville glæde Dem over at have handlet saa
ledes, og stem for mit Andragende».

Dr. Hartmann imødegik Junggreen og holdt fremdeles 
paa, at Andragendet var uigennemførligt, og anførte om
trent de samme Grunde som tidligere. Endelig udtalte 
han, at han havde troet og haabet, at Forslagsstilleren 
denne Gang, ligesom han havde gjort det forrige Gang, 
vilde have taget sit Andragende tilbage før dets Ind
trædelse i anden Behandling, naar han ikke selv vilde 
eller kunde gjøre Forsøg paa at afhjælpe dets store Mangler 
paa en eller anden Maade. Og han havde haft saa meget 
mere Grund til at gjøre det, som Rigsdagen igaar havde 
vedtaget «en Lov, hvis Bestemmelser gaa ud paa at give 
dem, der stilles for tyske Domstole, men ikke ere det 
tyske Sprog mægtige, en forhøjet Garanti for, at ikke de 
Misforstaaelser, som kunne fremkomme ved deres Ukjend- 
skab til Sproget, skulle blive dem til Skade.» Denne Lov 
var vokset frem af det polske Sprogandragende, og det 
havde kostet meget Besvær at faa den sat igjennem. Her
med havde Polakkerne maattet nøjes, og efter hans Mening 
havde de været tilfredse dermed. Han forstod ikke, hvor
ledes Hr. Forslagsstilleren kunde finde paa at forlange mere 
for sine 150,000 dansktalende Landsmænd, end der var 
tilstaaet de 2 Millioner Polakker. Han skulde mene, at 
hvad Polakkerne maatte nøjes med,-maatte ogsaa være til
strækkeligt for de faa dansktalende ved «vor Nordgrænse». 
Mere kunde der aldeles ikke tilstaas. At lave en ny Lov 
til Gunst for Hr. Junggreens Andragende, kunde der ikke 
være Tale om. Den igaar vedtagne Lov indeholdt alt, 
hvad de kunde og vilde tilstaa Folk af fremmed Nationalitet 
for de tyske Domstole. De vilde derfor stemme imod 
Junggreens Andragende.

Junggreen tog Ordet for at imødegaa Hartmann og 
besvarede hans Indvendinger Punkt for Punkt. Paa Hart- 
manns gjentagne Indvending om det umulige i at skaffe 
et saadant Dommerpersonale, som var nødvendigt til Sagens
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Gjennem førelse, svarede Junggreen: «Jeg paastaar, at et 
saadant Dommerpersonale i det hele og store er meget let 
at skaffe. Ogsaa fra vort eget Land studere jo unge 
Mænd; de maa jo kunne det tyske Sprog for at studere, 
og det danske Sprog forstaa de hjemmefra, og jeg paa
staar desuden, at der er allerede saa mange Dommere og 
et saa stort Personale forhaanden, som forstaar vort Sprog, 
naar det blev gjort dem til Pligt at bruge det, at det vel 
lod sig indfette».

Videre fortsatte han, at «naar der dernæst bliver sagt, 
hvorfor jeg ikke har ladet mig nøje med, hvad der igaar 
er blevet besluttet med Hensyn til det polske Sprog, saa 
tror jeg, at de Herrer Polakker heller ikke ere meget til
fredse med det, der er blevet dem indrømmet; de have 
sandsynligvis kun taget det, fordi de have troet, at der 
overhbvedet ikke var mere for dem at opnaa. Naar man 
tror, at de ere tilfredse dermed, at de betragte det, der er 
dem tilstaaet, som ret og godt, saa tager man sandsynlig
vis fejl; de ville sikkert ogsaa betragte det som en Uret
færdighed, at der ikke er blevet tilstaaet dem mere, end 
Tilfældet var ved Beslutningen igaar. Ogsaa de have 
jo forlangt Ligeberettigelse for deres Sprog ved Dom
stolene» 1).

«Og dernæst endnu ét. Der er blevet sagt, ogsaa af 
Hr. Hartmann, at Andragendet var meget ufuldkomment, 
at det havde mange Mangler. Jeg har ved første Behand
ling heller ikke nægtet det. Naar en Ikke-Jurist skal for
mulere et saadant Andragende, saa kan det vel ske, at der 
i teknisk og juridisk Henseende kan indløbe Fejl; men 
hvormange Andragender komme vel herind, som straks

J) Polakkernes Andragende var lige saa vidtgaaende som Jung- 
greens; men det blev, inden Rigsdagen vedtog det, reduceret 
til, at man ved Retsforhandlingerne maatte faa en Tolk, og at 
ganske enkelte Ting maatte tilføjes Retsprotokollen i det polske 
Sprog. — Forfatterens Anm.
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agtes for fuldkomne? Det er ikke 10 i hver Session, selv 
om de komme fra Regjeringen, fra de Herrer, som dog 
have mere Øvelse i slige Sager end vi. Selv deres Andra
gender blive jo meget ofte henviste til Kommissioner, 
undertiden endogsaa forkastede, og det er en Sjældenhed, 
at et Andragende fra Begyndelsen af agtes for fuldkom
ment. Havde man ogsaa henvist mit Andragende til en 
Kommission, saa havde alle disse Ufuldkommenheder ogsaa 
kunnet afhjælpes, og der havde da kunnet komme ud 
deraf, hvad der overhovedet med god Vilje var muligt. 
Men nu at spørge mig, hvorfor jeg ikke er tilfreds med, 
hvad der er udrettet af denne Kommission, forekommer 
mig virkelig noget besynderligt, efter at lige den Fraktion, 
til hvilken Hr. Hartmann hører, in corpore har stemt 
imod, at mit Andragende overhovedet skulde henvises til 
en Kommission. Naar man mente, at jeg sltulde være 
tilfreds med det Resultat, som kom ud af en Kommission, 
hvorfor har man da ikke ogsaa henvist mit Andragende 
til en Kommission? Havde man gjort dette, saa havde 
jeg dermed ogsaa maattet være tilfreds. Men da man 
ikke har gjort det, saa kan man heller ikke forlange, at 
jeg skal erklære mig tilfreds med Resultatet af en Kom
missionsforhandling, og jeg har dog maattet gjøre Forsøg 
paa, om det ikke var muligt ad anden Vej at opnaa noget 
for mit Folk.

«Thi, mine Herrer, naar det siges, at for disse 150,000 
Mennesker —jeg paastaar, at der er flere; der er 200,000 
— kan man ikke gjøre saa store Ophævelser; ja, mine 
Herrer, om vi ere mange eller faa, tror jeg dog, at vi 
kunne forlange nogen Retfærdighed. Vi have sandelig 
ikke forlangt at blive indlemmede i det tyske Rige; det er 
sket mod vor Vilje, og endnu i dette øjeblik, naar der 
blev afstemt, vilde det store, store Flertal erklære sig der
imod. Men, mine Herrer, naar De ikke ville det — jeg 
haaber, at det dog engang skal komme —, saa kunde 
De dog i det mindste vise os nogen Retfærdighed; det
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var det mindste, De kunde gjøre til Gjengjæld for, at De 
har revet os ud af vore naturlige, gode og lykkelige For
hold og bragt os ind i Forhold, i hvilke vi føle os i 
højeste Grad ulykkelige».

Ved Afstemningen blev Junggreens Forslag for
kastet, og hermed endte hans Virksomhed i den tyske 
Rigsdag.

10
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5.

Junggreens Bød og Eftermæle.

Vi nærme os nu med stærke Skridt Slutningen af 
Junggreens Liv. Han havde i flere Aar lidt af et Hjerte- 
onde, der navnlig under de to sidste Aars anstrængende 
Virksomhed var taget stærkt til. Da han skulde rejse til 
Berlin i Anledning af sit Andragendes sidste Behandling 
den 8de April 1886, blev han Aftenen før sin Afrejse saa 
syg, at han hverken kunde taale at ligge, sidde eller gaa, 
men maatte staa paa Gulvet eller opad en Væg og fik 
ikke Søvn i sine øjne hele Natten. Hans Familie bad 
ham om at blive hjemme; men det havde han ingen Ro 
til. Han maatte, saa svag han end var, gjøre sin Pligt 
til det yderste.

Paa Foranledning af en fremragende tysk Specialist, 
af hvem han under sit Ophold i Berlin i Vinteren 1886 
havde ladet sig undersøge, og som havde udtalt, at han 
maaske nok kunde leve nogle Aar, naar han kunde vogte 
sig for Overanstrængelse og Ophidselse, besluttede Jung- 
green at nedlægge sit Mandat som Rigsdagsmand. Efter 
Rigsdagssamlingens Slutning indvarslede han en Række 
Møder rundt omkring i sin Valgkreds, ved hvilke han, som 
han plejede, vilde gjøre sine Vælgere Rede for sin Virk
somhed i den tilbagelagte Samling samt denne Gang til
lige tage Afsked med dem.

Møderne bleve desværre paa Grund af Junggreens 
pludselige Død ikke afholdte, og han fik saaledes ikke
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taget Afsked med sine Vælgere. Men Udkastet til det 
Foredrag, han paa de indvarslede Moder vilde have holdt, 
er os, som tidligere omtaltx), opbevaret, og vi kunne deraf 
slutte, hvad han vilde have talt. Det var først en Rede- 
gjørelse for hans Rigsdagsvirksomhed og dernæst en ind
trængende Opfordring til hans Landsmænd om ikke at 
tabe Modet og opgive Kampen. Vi skulle ikke optage 
Pladsen med at give Uddrag af dette hans — som det 
træffende er bleven kaldt — «politiske Testamente»2), men* 
blot bemærke, at han endte som han begyndte. Tyve Aårs 
Kampe og bitre Skuffelser havde ikke formaaet at kue 
hans Haab. «Vi ville« — sluttede han — «holde ubrødelig 
fast ved det, vi have erkjendt for det rette og gode, ved 
hele det Præg, vi have taget i Arv fra Fædrene, og derfor 
ogsaa ved det Haab, som ingen skal rive ud af vore 
Hjerter».

Junggreens første Møde havde været bestemt til at 
skulle afholdes i Haderslev Mandagen den 19de Juli, men 
det maatte aflyses, da han faa Dage i Forvejen var bleven 
angreben af en heftig Sygdom, der endte med hans Død 
samme Dag, som Mødet skulde have været afholdt. Det 
var dog ikke, som man kunde have tænkt, det omtalte 
Hjerteonde, der saa hurtig gjorde Ende paa hans Dage, 
men derimod en Hjernebetændelse. Lørdag den 17de Juli 
havde han klaget over Hovedpine, og om Søndagen blev 
det værre; men han gik dog ud Søndag Formiddag, og 
først om Eftermiddagen følte han sig saa ilde, at han 
søgte Sengen. Om Mandagen forværredes hans Tilstand 
betydeligt, men hans Læge ventede dog ikke, at Sygdom
men skulde tage saa farlig en Vending. Mandag Efter
middag blev en anden Læge tilkaldt, da den første var 
fraværende, og denne gav Patienten en Morfinindsprøjtning 
for at lindre Smerterne, hvorefter han henfaldt i en søvn-

Se Pag. 77 Anm.
2) M. Mørk-Hansen i Journalistforeningens Kalender: «Danmark» 

1887, Pag. 135. •
10*
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lignende Tilstand, der om Aftenen KL 11 endte med 
Døden.

Næste Morgen bragte de nordslesvigske Blade under 
Sørgerand Dødsbudskabet ud blandt Befolkningen, der 
allevegne modtog det med dyb Sorg. Istedetfor at samles 
om Junggreens Talerstol, maatte man nu samles om hans 
Baare. Fra Tønder til Ribe og fra Flensborg til Grænsen 
ved Kolding mødte Befolkningen i store Skarer den 
23de Juli i Aabenraa Kirke for at bringe Danskhedens 
utrættelige Forkæmper det sidste Farvel.

I en Beretningx) om Junggreens Jordefærd hedder 
det iøvrigt saaledes: «Klokken 3 om Eftermiddagen fyldte 
en talrig Sørgeskare Aabenraa Kirke, der var bleven prydet 
med Blomster og Grønt. Folk var mødt trindtomkring 
fra Sønderjylland. Ogsaa fra Kongeriget var der indtruffet 
Landsmænd for at følge den trofaste Fædrelandsven til 
Jorden. Efter at den hensovedes Yndlingssalme: «Tænk, 
naar engang den Taage er forsvunden», var afsungen, holdt 
Byens Andenpræst, Tonnesen, Ligtalen, hvori han om
hyggelig undgik enhver Hentydning til Junggreens politiske 
Syn og offentlige Virksomhed, men nok fremhævede hans 
rige Evner og ædle Tænkemaade. Uden for Kirken havde 
der imidlertid samlet sig mange, og da Kisten under 
Klokkernes Klang bares ud, sluttede den ventende Skare 
sig til den Del af Følget, der havde kunnet faa Plads i 
Kirken, og Toget skred nu ad Kirkegaarden til. En saa- 
dan Ligfærd har næppe før været set i Aabenraa; men 
det var jo ikke blot Byens højtskattede Borger, det var jo 
Sønderjydernes elskede Tillidsmand, Fædrelandets trofaste 
Søn, som nu skulde stedes til Hvile. Det havde engang 
været Junggreens Sorg, at han maatte forlade Hjemmet 
for at begynde sin Gjerning i Berlin med de halve Stemmer; 
ved sin Død havde han vundet alle sine Landsmænds 
Hjerter».

Sjældent have vistnok Dommene over en offentlig

J) «Nordslesvigsk Søndagsblad» 1889, Nr. 42, Pag. 246
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Person ved hans Død lydt saa overensstemmende baade 
fra Venner og Modstandere som over Junggreen. Om 
Sagen, han kæmpede for, og dens Berettigelse vare Menin
gerne vel delte; men om Junggreens Personlighed lød der 
kun én Dom.

«Kieler Zeitung« udtalte, at «han var et idealt 
sindet Menneske; begejstret stred han for, hvad han en
gang havde erkjendt for det rette. Heller ikke den afdødes 
Modstandere kunne nægte hans ærlige politiske Karakter 
Agtelse og Anerkjendelse. I hans Artikler og Taler frem- 
traadte bestandig en ren og frihedselskende Idealisme, om 
den end var uklar særlig i Opfattelsen af Nationalitets
kampen og ikke kunde bringes i Overensstemmelse med de 
virkelige statsretslige Forhold»». Han tjente sin Sag «med 
fuld Hengivelse af hele sit i et og alt ærlige og ligefremme 
Væsen»».

I samme Tone udtalte andre tyske Blade sig, og selv 
hans gamle Modstander «Flensburger Norddeutsche Zei- 
tung»2) maatte tilstaa, at «den afdødes ærlige politiske 
Karakter vil heller ikke Modstanderen nægte sin Agtelse»». 
Hermed stemmer det ogsaa godt overens, at Aabenraa’s 
tyske Borgere lige saa vel som de danske viste ham den 
sidste Ære ved at strø Sand og Grønt paa Gaden udenfor 
deres Huse paa hans Begravelsesdag og ved at følge hans 
Lig til Graven.

Blandt sine Kolleger i den tyske Rigsdag havde den 
alvorlige og beskedne nordslesvigske Rigsdagsmand trods 
al Forskjel i Anskuelser vundet almindelig Sympathi. 
«Den tyske Rigsdag kan give ham et godt Eftermæle»», 
skrev Eugen Richter om ham i sit Blad: «Der Réichs- 
freund»3). Og de franske og polske Fraktioner i Rigs
dagen tilkjendegav deres Hengivenhed for Junggreen ved 
at sende hans Enke deltagende Skrivelser med stor Aner- 
kjendelse af den hedengangne.

9 Jfr. «Flensborg Avis» 21de Juli 1886.
2) Sammesteds.
3) Jfr. «Nordslesvigsk Sondagsblad» 1889, Nr. 42, Pag. 247.
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Men fyldigst lød dog selvfølgelig Vidnesbyrdene om 
Agtelse og Anerkjendelse fra dem, der ikke blot maatte 
agte «hans ærlige politiske Karakter»), men som delte hans 
Kjærlighed til og Nidkjærhed for den danske Sag i Sønder
jylland. «Vi have mistet vor bedste Mand», udbrød 
«Flensborg Avis» ved Junggreens Død1), og dette Udraab 
istemmede alle danske Blade baade Syd og Nord for 
Kongeaaen.

Stærke Vidnesbyrd om Agtelse og Kjærlighed kom 
ogsaa frem i Indskrifterne paa de talrige Kranse fra Fjern 
og Nær, som dækkede Junggreens Kiste2).

Paa en Krans fra Lyksborg, bestaaende af Blodbøg
blade, Græsstraa og Blomster, stod der:

«For Dansken god vi græde Blod.
Hvert Græsstraa er en Taare, vi fælde ved hans Baare>.

En Krans fra Flensborg havde følgende Paaskrift:

«Uden Kamp ingen Sejr, uden Sejr ingen Krone. Lykkelig det 
Folk, der fostrer saadanne Sønner».

I et paa Kisten henlagt paa Karton kalligrafisk 
skrevet Mindevers, omgivet af en i Papiret indtrykt smuk 
Halvramme med Blomsterkrans, lød det:

«Du trofaste Kæmpe for Retfærds Sag 
Mandig har kæmpet, imens det var Dag. 
Sandheden ren Dit Vaaben mon være, 
Efterslægten Dit Minde vil ære».

Og paa en Sølvkrans af Egeblade fra Odense stod der:

«Hos Dig var Kjærlighed og Troskab» (2. Sam. 15,20).

Indskriften hentyder til Davids Ord til den tro Itthai, 
som under Absalons Oprør ikke vilde svigte sin Konge, 
men erklærede: «Saa sandt Herren lever, og saa sandt

J) «Flensborg Avis» 21de Juli 1886.
2) Jfr. «Dannevirke» Nr. 169, 1886.
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min Herre Kongen lever! paa det Sted, hvor min Herre 
Kongen er, det være til Død eller Liv, sandelig der skal 
og Din Tjener være».

Disse Vidnesbyrd kunde suppleres med mange flere. 
Der fandtes et Hav af Kranse ved Junggreens Baare baade 
fra Sønderjylland og Danmark, ja, endogsaa én fra den 
svenske Forfatterinde Eva Vigstrøm, der paa den Tid op
holdt sig i Sønderjylland. Men de anførte Udtalelser 
berettige os tilstrækkelig til at overføre paa Junggreen, 
hvad Grundtvig sang om Oberst Læssøe:

«Saa skjønt et Eftermæle faar ej Stridshøvding liver».

Pastor Mørk-Hansen i Vonsild ved Kolding, de danske 
Sønderjyders trofaste Ven, har med Rette anvendt paa 
Junggreens Liv Herodots smukke Fortælling om den vise 
Solons Svar til den rige Krøsos, at ingen kan prises 
lykkelig, før han er vel død, og at den lykkeligste Mand, 
han vidste af at sige, var en græsk Borger, der som en 
elsket Familiefader satte sit Liv til for sit Fædreland og 
efterlod sig et taknemmeligt Eftermæle hos sit Folk.

«Dersom dette er Visdom» — skriver Mørk-Hansen1) 
— «saa har Junggreen været en af de lykkeligste. Thi 
da han kaldtes bort fra sin Gjerning, var han ej blot om
ringet af inderlig Kjærlighed i et lykkeligt Hjem, men der 
var Hundredetusinder, der saa op til ham med udelt Tak
nemlighed; ja hele det Folk, for hvis Livssag han kæmpede 
og døde, saa i ham sin ædleste Talsmand, og naar der 
paa én af de utallige Kranse, der smykkede hans Kiste, 
var skrevet i Folkets Navn:

«Hvert Græsstraa er en Taare, 
Vi fælde ved hans Baare»,

saa var dette et sandt og rørende Udtryk for en almindelig 
Landesorg».

Journalistforeningens Kalender: «Danmark» 1887, Pag. 124.
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Nordslesvigerne have i taknemmelig Erkjendelse af 
Junggreens store Fortjeneste af deres nationale Livssag 
rejst ham et Mindesmærke paa Aabenraa Kirkegaard. Men 
det bedste Mindesmærke, de kunne rejse ham, og som de 
visselig ogsaa ville rejse ham, er dette: at stræbe at ligne 
ham i «Kjærlighed og Troskab»» mod den fædrene Arv. 
Det skal da nok med Guds Hjælp vise sig, at den Frelsens 
Dag, som han har spaaet skulde oprinde over Nordslesvig, 
ikke vil udeblive; thi, som Mads Hansen synger:

«Folkenes Sag over Uret og List 
Sejrer tilsidst».

Under alle Omstændigheder skal det staa fast, at en 
dygtigere, ædlere og varmere Talsmand end Jens Peter 
Junggreen har den danske Sag i Sønderjylland aldrig haft. 
«Lykkelig det Folk, der fostrer saadanne Sønner».




