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FORORD
De af Læserne, der var komne til Skelsaar og Alder
i de sidste Aar af Tredserne i afvigte Aarhundrede, vil
erindre, at der den Oang var to Navne, som nød en
ganske særegen Popularitet, og det var Navnene
Krüger og Ahlmann. Ikke blot i Danmark og
Norden, men i hele Europa beundredes deres modige
Optræden i den grundlovgivende Rigsdag for det nord
tyske Forbund i Foraaret 1867. Der blev skreven Sange
til deres Berømmelse, og entreprenante Fotografer
kappedes om at udbrede deres Portrætter i Tusinder af
Eksemplarer. I ethvert dansk Hjem i Sønderjylland
blev deres Billeder, enten i Samling eller hver for sig,
ophængt paa Væggene og hænger der endnu, og i utal
lige Hjem paa denne Side af Kongeaaen var det samme
Tilfældet.
Medens Krügers Navn havde en kendt Klang i det
danske Folk allerede fra 1848, da han i Oprørsforsam
lingen i Rendsborg havde talt den danske Sag, var
Ahlmann derimod en ny Stjerne paa den politiske
Himmel. En Overgang kom han næsten til at overstraale Krüger; men medens Krüger blev ved at staa
som de danske Nordslesvigeres Fører lige til sin Døds

dag, forsvandt Ahlmann derimod efter nogle Aars For
løb fra Skuepladsen lige saa pludselig, som han var
kommen der. Det var dog ingenlunde, fordi han svig
tede sin Sag, men det var Forholdene og Omstændig
hederne, der var Skyld deri. Ahlmanns Navn er kun
lidet kendt af den yngre Slægt, og dog fortjener det i
høj Grad at mindes. Det turde derfor være i sin Orden
nu i Anledning af Sekstiaaret for hans politiske Daad
at drage det frem paany og oplyse om dets Betydning,
hvad der da skulde være Hensigten med de følgende
Blade.
Min bedste Tak til Den grevelige Hjelmstierne
Rosencroneske Stiftelse for den Støtte, der er ydet mig
til Bogens Udgivelse.
København, i Januar 1927.
HANS KAU.

I gamle Dage, fortælles der, laa der ved en lille Vig
af Augustenborg Fjord en lille Fiskerhytte, hvis Beboer
var en Slags hertugelig Embedsmand, der kaldtes
„Aalmanden", fordi han havde den Bestilling at for
syne Hertugens Køkken med Aal fra Fjorden. Embedet
gik ikke i Arv fra Fader til Søn, hvilket derimod var
Reglen med Hensyn til Navnet, og saaledes opstod
der efterhaanden forskellige alsingske Slægter med
Navnet „Aalmand", eller som det senere skreves „Ahlmann". Der kendes ialt 3 alsingske Slægter af dette
Navn, og skønt de har hver sin Stamfader, skal de dog
alle efter gamle Alsingeres Paastand stamme fra Aalmandens Hytte ved Augustenborg Fjord.
Til en af disse gamle alsingske Slægter hørte ogsaa
Nicolaj Peter Ahlmann. Han blev født den 17. Novem
ber 1809 i Sønderborg, hvor hans Fader, Frants Jørgen
Ahlmann, var Skibsfører. Hans Moder, Doris Jessen,
var ogsaa ligesom Faderen en Sønderborger af Fødsel.
Den Ahlmannske Slægt er gammel i Sønderborg, og de
fleste af Slægten har været Skibsførere.
I 1814 flyttede Skibsfører Ahlmann til København,
hvor han kun levede i 5 Aar, idet han forulykkede paa
Søen med Skib og Mandskab paa en Rejse til Island
i Sommeren 1819. Nicolaj Ahlmann var altsaa kun 10
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Aar gammel, da han blev faderløs. Sin Moder beholdt
han derimod til 1870, da hun døde som en højtbedaget
Kvinde paa Duemosegaard, Maarum Sogn, Nord
sjælland.
Sin Skoleundervisning fik Nicolaj Ahlmann i Efter
slægtsselskabets Skole i København, og da han skulde
til at vælge Livsstilling, valgte han ikke at træde i Fa
derens Spor og gaa til Søs; men hans Hu stod til at
pløje Landjorden. Maaske kan Faderens ulykkelige
Skæbne have haft Indflydelse paa hans Valg. Og da
han nu havde en Morbroder, der var Landmand, og som
ejede Majbølgaard i Hørup Sogn paa hans Fødeø, blev
han anbragt som Landvæsenslærling hos denne. Efter
udstaaet Læretid blev han Forvalter først paa en Qaard
paa Sjælland og senere paa Glorup paa Fyn.
Som 30-aarig Mand overtog Ahlmann i 1839 For
pagtningen af Juellinge paa Lolland, der ejedes af
Grev Juel-Vind-Friis. Aaret efter (17. Juli 1840) holdt
han Bryllup med sin Fæstemø, Anna Marie Magdalene
Dons. Vielsen foregik i Maribo Domkirke. Hun var
Datter af Birkedommer Johannes Klingenberg Dons og
Hustru, Maria Friederica Cornelia Meyer. Birkedom
mer Dons var en Nordmand af Fødsel, og han indtog i
sin Tid en meget fremskudt Stilling paa Lolland, ikke
blot som Birkedommer, men ogsaa paa mange forskel
lige andre Omraader. Hele Tiden havde han sin Bopæl
i Halsted By ved Juellinge, og her var Fru Ahlmann
født den 27. April 1816.
I et langt og lykkeligt Ægteskab skænkedes der
Ægteparret 7 Børn, hvoraf de 3 ældste, 2 Sønner og en
Datter, blev født paa Juellinge.
Den ældste Søn, Johannes Ahlmann, født 22. No
vember 1841, fulgte Slægtens Traditioner og blev Sø
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mand. Han gjorde i den nordamerikanske Krig 1861
—65 Tjeneste paa Nordstaternes Flaade. Den 18. Ok
tober 1868 døde han paa Atlanterhavet som Fører af
Briggen „Svava" af København. Han var ugift.
Den næstældste Søn, Frants Jørgen Ahlmann, født 3.
September 1843, blev Landmand ligesom Faderen. Han
ejede i mange Aar indtil sin Død Daugaard ved Vejle
og var gift med Cathinca Hansen, en Datter af den be
kendte Præst og Biskop (over Als og Ærø) Jørgen
Hansen i Egon paa Als.
Datteren, Cornelia Marie Ahlmann, født paa Juellinge den 13. November 1845, blev gift med Sofus Han
sen, en Søn af ovennævnte Biskop Jørgen Hansen, og
Forpagter af Sønderborg Ladegaard. Efter et Aars
Ægteskab blev hun Enke, idet Sofus Hansen allerede
døde i 1868. Den 11. Maj 1871 giftede hun sig igen
med Jørgen Johannes Albertz, der ved dette Giftermaal
blev Forpagter af Sønderborg Ladegaard. Cornelia
Ahlmann døde den 20. Februar 1877 samme Sted.
Da Forpagtningen af Juellinge var udløben, købte
Ahlmann i 1837 Gaarden Fogdorp i Skaane, sat i Stand
dertil ved Hjælp af Grev Juel-Vind-Friis, et Vidnes
byrd om det gode Forhold, der har hersket mellem Gre
ven og hans Forpagter.
I „Historisk-geografisk och statistisk Leksikon bfvar
Sverige", 1.—2. Bandet, A. F. 1859—60, beskrives Fogdarp paa følgende Maade: „Fogdarp. Gaard om 3^
mant. skatte i Bosjø-klosters socken och Frosta hårad
af Malmøhus lån, med god åker och ång, skog och torf
jord samt vattenquarn." Bosjø-kloster Sogn ligger
dels nord og dels syd for Ringsjøn, der indtager en Del
af Sognet. Paa en skovrig Landtunge i den vakre Ringsjø ligger den smukke Ejendom Bosjø-kloster. Det har
altsaa været i en naturskøn Egn, at Ahlmann og hans
Familie har henlevet deres Tid i Sverige.
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Under Opholdet paa Fogdarp fødtes der Ægteparret
4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, af hvilke en Søn og en
Datter døde som ganske smaa. Af de to, der kom til
Skelsaar og Alder, blev Doris Ahlmann, født 4. Januar
1848, gift med praktiserende Læge Edmund Mozart
August Bournonville i København, senere i Hudiksvall,
Gøteborg og Ystad. Han var Søn af Balletmester i Kø
benhavn, August Bournonville.
Sønnen, Hans Vilhelm Ahlmann, født 14. Februar
1852, blev Arkitekt og blev gift med Cecilie Hansen, en
Datter af Christian Vilhelm Hansen, Ejer af Gøllinggaard i Svenstrup paa Als. Hendes Moder var en Søster
til ovennævnte Cornelia Marie Ahlmanns anden Mand
Johannes Albertz. Arkitekt Ahlmann boede i mange Aar
paa Skovtofte ved Aarhus og bor nu i Espergærde.1)
Ni Aar tilbragte Ahlmann i Sverige under smukke og
oplivende Omgivelser; men rimeligvis har hans Hu
staaet til Fædrelandet igen, og da der tilbød sig en
Lejlighed til at afhænde Fogdarp paa særlig gunstige
Betingelser, slog han til. Det var i 1856. Herefter tog
han foreløbig Bopæl i København; men naturligvis var
det ikke hans Hensigt at tilbringe Resten af sit Liv som
Rentier, han var jo endnu kun 56 Aar gammel, og det
varede da ogsaa kun et Aarstid, før han købte Gaarden
Werthemine i K^ttinge Sogn paa Als, én af de forhen
værende augustenborgske Avlsgaarde, som var erhver
vet af Statskassen. Men da hans Helbred, der altid var
svageligt, led ved at bo paa det usunde Opholdssted
Werthemine, bortforpagtede han Gaarden 1861 og
købte en Ejendom i Augustenborg, hvor han tog Bolig
med sin Familie.
’) Om Ahlmanns Hustrus Slægt og om hans Børn, se
Karl Dons: Den dansk-norske Slægt Dons, Kristiania 1902,
Pag. 69—80.
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Imidlertid maatte han paany ud at vie Landbruget
sine Kræfter, idet han, da hans Svigersøn Sofus Han
sen døde i Marts 1868, maatte overtage Styrelsen af
dennes Forpagtning, Sønderborg Ladegaard, under sin
Datters Enkestand. Paa Werthemine kom Ahlmann
ikke til at bo mere. I Stedet for solgte han i 1873 Gaarden til sin næstældste Søn, Frants Jørgen Ahlmann,
der dog allerede 1875 afhændede den igen og, maaske
begrundet paa Forholdene dernede, drog over Kongeaaen og købte Daugaard ved Vejle, som foran omtalt,
og hvor han boede til sin Død.
Ahlmann var af Naturen en beskeden, stille og til
bageholdende Mand, der passede sin daglige Dont
uden at tage synderlig Del i offentlige Sager. Han var,
som sagt, noget svagelig af Helbred, tilbøjelig til at
undervurdere sine egne Evner og vilde helst leve ube
mærket i Privatlivets Fred og Hygge. Han havde dog
været Medlem af Herredsraadet for Augustenborg
Herred og blev senere Medlem af Kredsdagen for Als
og Sundeved, men om nogen egentlig politisk Virk
somhed havde der aldrig været Tale for hans Vedkom
mende. Alligevel var han kendt af sine nærmeste
Landsmænd og den betydelige Vennekreds, han i
Aarenes Løb havde samlet sig ved sin personlige Elsk
værdighed og Imødekommenhed, ikke blot som en dyg
tig Landmand, hvilket kan ses deraf, at han enstemmig
blev valgt til Formand ved det for hele Nordslesvig
fælles Landbomøde i Haderslev fra 24.—25. Juni 1869,
men ogsaa som en god, dansksindet Mand, og som en
Mand med Evner, begavet og intelligent, som han var,
der kunde bruges under de ny vanskelige Forhold, som
Nordslesvig var bleven kastet ind i ved Omvæltningen
1864.
I Juni Maaned 1866 tørnede, som bekendt, Preussen
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og Østrig sammen. Efter i Forening at have sønder
lemmet Danmark, kunde de ikke enes om Byttets De
ling. Krigen varede kun kort. Efter 6 Ugers Forløb var
Østrig fuldstændig slaaet af Marken, og en foreløbig
Fred sluttedes i Nicolsburg, hvor Kejser Napoleon fik
indsat følgende Bestemmelse, der senere uden Æn
dring gik over i Pragfreden som dens navnkundige § 5:
„Kejseren af Østrig overdrager Kongen af Preussen
alle sine ved Freden i Wien erhvervede Rettigheder til
Hertugdømmerne Holsten og Slesvig, med det For
behold, at Befolkningen i de nordlige Distrikter af
Slesvig skal afstaas til Danmark, hvis den ved en fri
Afstemning udtaler sit Ønske om at forenes med
Danmark."
De danske Sønderjyder modtog selvfølgelig Bud
skabet om § 5 med stor Glæde og skyndte sig med at
klargøre deres Stilling til denne for dem saa vigtige
Bestemmelse. De besluttede straks at sende en Depu
tation til Berlin for at bringe Kong Wilhelm en Tak for
Paragrafen om Nordslesvigs Tilbagegivelse til Dan
mark paa Grundlag af en fri Folkeafstemning. Det før
ste Forsøg paa at samle Deputationen strandede imid
lertid. Sagen var daarlig forberedt, og der mødte paa
den fastsatte Dag alt for faa paa det aftalte Mødested,
til at de kunde staa som en fuldgyldig Repræsentation
for Nordslesvigs danske Befolkning. Foretagendets
Udførelse blev derfor opsat til et senere Tidspunkt, og
i Mellemtiden lovede de, der var mødte, at arbejde for
at samle flere Deltagere hver i sin Kreds. Blandt dem,
der var mødte første Gang, var Slagtermester Reimers
fra Sønderborg og Konsul With fra Nordborg paa Als.
De var begge Ahlmanns gode Venner, og paa Hjem
vejen blev de enige om at tage ud til ham paa Augu
stenborg for at bevæge ham til at tage med til Berlin.
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Nogle Dage senere mødtes de efter Aftale hos Ahlmann. Denne vægrede sig først paa det bestemteste
ved at tage med. Han undskyldte sig med sit svage
Helbred og med, at han var uden Indflydelse paa Be
folkningen o. s. v., men tilsidst gav han dog efter for
sine Venners indtrængende Opfordring. Thi han var en
overordentlig varmtfølende Fædrelandsven og kunde
derfor, skønt det kostede ham stor Selvovervindelse,
ikke holde sig tilbage fra den opslidende politiske
Kamp, da hans bedste Venner og Meningsfæller træng
te ind paa ham og forlangte, at han skulde stille sine
Evner og Kræfter i den danske Sags Tjeneste.
Paa den fastsatte Dag, den 30. August 1866, mødte
Ahlmann altsaa i Flensborg. Deputationen kom til at
bestaa af 47 danske Mænd rundt omkring fra Nord
slesvig. Hans Venner foreslog ham straks til Ordfører
for Deputationen, idet de mente, at hans varme danske
Hjertelag og noble Karakter i Forbindelse med hans
mangeartede Kundskaber og indgaaende Kendskab til
det tyske Sprog maatte gøre ham særlig skikket dertil.
Det lykkedes ogsaa at faa dette Valg anerkendt, skønt
mange nærede Betænkeligheder ved at give den lille,
stilfærdige og uanselige Mand, der hidtil var saa tem
melig ukendt i det offentlige Liv, en saa fremskudt
Stilling.
Deputationen medbragte en Adresse med 17,100 Un
derskrifter, hvori der udtaltes det Haab, at Kongen
snart vilde træffe en Afgørelse, der paa én Gang var
„højhjertet og statsklog" ved at „tillade Befolkningen
at stemme i et saadant Omfang, at alt, hvad der utvivl
somt ønsker at komme tilbage til Danmark, faar Til
ladelse til at ytre sig og at bestemme over sin Skæbne";
thi, hed det videre: „Vi føle med os selv dybere end no
gensinde før, at vi aldrig vil kunne udvikle os frit og
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naturligt uden i Forbindelse med vort Moderland Dan
mark, til hvilket vi have været knyttede, saa langt Hi
storien gaar tilbage, og med hvilket vi hidtil, forbundne
ved fælles Minder, fælles Historie og ensartet Udvik
ling, har ført det lykkeligste Samliv. D. M. vil derfor
ikke vredes, naar vi i dybeste Underdanighed tillade os
at udtale, at vi altid har betragtet det som en fuld
stændig aandelig Tilintetgørelse, naar det Øjeblik først
var kommet, da vi skulde træde i Forbindelse med en
Stat, med hvilken vi ikke har noget aandeligt Baand
tilfælles."
Hverken Kongen eller Bismarck vilde imidlertid
modtage Deputationen eller dens Ordfører, men der
blev sagt, at Andragendet nok skulde blive forelagt
Kongen. Med den Besked maatte „de 47" rejse hjem.
Nogle Dage senere foranstaltede Tyskerne i Haders
lev en Fest, hvor der skulde tages Resolutioner mod
Slesvigs Deling; men Festen gjorde sørgelig Fiasko,
idet der kun mødte saare faa. Slesvigholstenerne var
nemlig bleven holdt borte. Derimod mødte „de 47"
samme Dag i Haderslev og samledes her med henved
2000 danske Sønderjyder, der gav „de 47"s Adresse
deres fulde Tilslutning, og dernæst afsendte Forsam
lingen et Telegram til Bismarck, hvori det hed: „Om
trent 2000 i Haderslev forsamlede Nordslesvigere med
Repræsentanter fra Flensborg, Aabenraa og Tønder
Amter samt Sundeved og Als, har istemt et Hurra for
Kongen af Preussen, der i Pragfreden har tilsagt os fri
Afstemning, og udtalt Haabet om, at Løftet snart maa
blive indfriet." Danskernes Møde endte iøvrigt med
Udbringeisen af et Leve for Frederik VII’s Minde, der
vandt Forsamlingens udelte Tilslutning.
Efter Haderslev-Mødet udbredte Danskerne en
Adresse af følgende Indhold: „Vi undertegnede myn
dige Mænd i Nordslesvig tiltræde i et og alt den af de
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47 til den preussiske Regering indleverede Adresse."
Til Trods for Gendarmernes ivrige Paapasselighed
fik Adressen dog i temmelig kort Tid over 17,000 Un
derskrifter og blev af Ahlmann indsendt til den preus
siske Landdag, hvilken han anmodede om at arbejde
hen til, at en Afstemning, der „selvfølgelig vilde med
føre den længselsfuldt imødesete Genforening med
Danmark", snart maatte finde Sted.
De 47’s Rejse til Berlin og de følgende Begivenheder
gav Stødet til en hel Omvæltning i Ahlmanns Liv. Fra
en stille og ubemærket Tilværelse havde han faaet en
fremskudt Plads i det politiske Liv. I den Grad havde
han vundet sine Landsmænds Agtelse og Tillid, at da
Alsingerne og Sundevederne skulde skride til Valg af
en Repræsentant til den grundlovgivende Rigsdag for
det nordtyske Forbund, vidste de ikke nogen bedre at
samle deres Stemmer om end Nicolaj Peter Ahlmann.
Valget fandt Sted den 12. Februar 1867. Ahlmann
blev opstillet i 2. Valgkreds, bestaaende af Als, Sunde
ved, Flensborg og Angel. Skønt Udfaldet maatte anses
for meget tvivlsomt, blev han dog valgt med over 300
Stemmers Flertal.
Kort efter Valget traadte den grundlovgivende Rigs
dag sammen, og allerede den 8. Marts (Valgprøve med
følgende Diskussion) holdt Ahlmann sin Jomfrutale,
der ret mærkeligt var et Forsvar for hans eget Valg,
som Tyskerne forsøgte at faa kuldkastet, fordi efter
Franckes Udsagn „in Alsen und Sundewitt die Kranken
aus dem Bette zur Urne hingetragen worden sind", og
fordi „man fiir Stimmen einen Species- oder einen und
einen halben Thaler (Preuszisch) bezahlt haben soli".
Navnlig skulde dog Valget kasseres, fordi man havde
glemt Godset „Dollrot", som ligger nede ved Slien,
men som man havde koblet sammen med 2. Valgkreds,
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og som aabenbart vilde have stemt tysk, saa Dan
skerne ikke havde vundet.
Ahlmanns Tale lød i dansk Oversættelse saaledes:
„Mit Modersmaal er det danske, og jeg maa derfor
bede den høje Forsamling om Overbærelse, hvis jeg
ikke formaar at udtrykke mig saa korrekt som ønske
ligt i det for mig fremmede Sprog.
Det er en ganske mærkværdig Omstændighed, at me
dens jeg har opnaaet Majoritet i Valgkredsen, netop
mit Valg skal vække Betænkeligheder. Det er allerede
sagt af Hr. Statsraad Francke, at i mit Distrikt deler
Nationaliteterne sig. Og det er en given Ting, at der
som der skal være Tale om, at noget Parti hos os har
Fordele ved Valgene, saa maa det være det tyske Parti
og ikke det danske. Embedsstanden hos os er natur
ligvis forpligtet til at understøtte det tyske Parti og
ikke det danske. Der er over hele Nordslesvig drevet
Agitation af begge Partier; men, saavidt jeg har forstaaet, har det høje Hus indrømmet, at slige Agita
tioner ved en fri Afstemning allevegne er tilladt, naar
de ikke drives for vidt. Jeg kan forsikre, og jeg haa
ber, det vil blive mig tilladt, at jeg fra min Side ikke
har bidraget det mindste til at stille mig selv paa denne
Plads. Saavidt mig bevidst, er der i min Kreds ikke
bleven benyttet noget ulovligt Middel. Det har heller
ikke været nødvendigt; det hele Sønderborg Amt og
Nordborg Amt er dansk og har ikke været i Tvivl om,
hvilken Vej man skulde gaa. Jeg vil ingen Beskyldnin
ger udslynge mod Modstanderne. Det er ganske i sin
Orden, at der ikke bliver taget Hensyn til de to første
Indvendinger, som er bleven gjort med Hensyn til mit
Valg. Men at man nu, fordi højere Vedkommende har
begaaet en Forseelse, fordi man har glemt et helt Di
strikt som Godset Dollrott, og efter at mit Valg er ble-
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ven erklæret for gyldigt af Valgkommissæren, siden alt
er gaaet til paa lovformelig Maade — at man nu efter
saa mange Omstændigheder paa én Gang vil omstøde
det hele Valg, anser jeg for besynderlig, og jeg mener
ikke, at det er nødvendigt af den Grund at nære Be
tænkeligheder med Hensyn til Valget, i Særdeleshed
da Dollrott er et saa ubetydeligt Distrikt. løvrigt tror
jeg ogsaa at maatte gøre opmærksom paa, at baade
efter min og de flestes Mening er Valgkredsene i Her
tugdømmet Slesvig inddelt paa mærkværdig Maade.
Det er ganske afgjort, at naar man havde dannet Valg
kredsene efter Landets naturlige Figur ved Tværstre
ger, saa vilde der ganske utvivlsomt, ganske sikkert
være bleven to Valgkredse, hvori det danske Element
havde haft Overhaand, men at der nu ved en unaturlig
Inddeling foruden 1. Kreds, der helt ud er dansk, er
bleven dannet to Kredse, i hvilke man forbinder et tysk
med et dansk Distrikt, saa at Valgene derved kunde
blive tvivlsomme, er ejendommeligt. Trods denne ejen
dommelige Inddeling har jeg i den Kreds, hvor jeg er
bleven valgt, alligevel faaet Majoritet, fordi Sønder
borg og Nordborg Amter er danske, og fordi Staden
Flensborg og de tilgrænsende Sogne ogsaa har givet mig
Majoritet. I de øvrige Dele af Kredsen er Stemmerne
delte, og jeg havde der en Minoritet, og kun fordi Ma
joriteten i den danske Del af Kredsen var saa stor —
jeg havde dér de tre Fjerdedele af Stemmerne — fik
jeg overhovedet absolut Majoritet. Da nu ogsaa en
saadan Inddeling finder Sted i det vestlige Slesvig, og
man ogsaa der har gjort et stort Distrikt, beboet af
mange Danske, men af endnu flere Tyskere, til en
Valgkreds, hvorfor den danske Deputerede Detlef Det
lefsen har faaet 2500 Stemmer, saa følger deraf, at
det danske Element i Nordslesvig er langt betydeligere,
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end der er bleven sagt, og end disse Valg have godt
gjort. Det har tydeligt vist sig, at det danske Element
i Nordslesvig omtrent udgør Halvdelen af hele Befolk
ningen."
Den 18. Marts indbragte Ahlmann i Forening med
Kriiger, som var valgt i 1. Valgkreds, følgende Æn
dringsforslag til Forbundsudkastets § 1, i hvilken For
bundets Grænser skulde fastsættes: „Til Forbundsomraadet hører ikke de Distrikter af Hertugdømmet Sles
vig, i hvilke Befolkningen har en traktatmæssig Ret til
at afstemme om, til hvilken Stat de vil høre."
Dermed var den Politik angivet, som Nordslesviger
nes Repræsentanter derefter fulgte lige til Kriigers
Død: Hævdelsen af en traktatmæssig Ret for Nord
slesvigs Vedkommende i Henhold til Pragfredens § 5
og at kræve en Særstilling for Nordslesvig, indtil dens
Bestemmelse var sket Fyldest.
Begge Forslagsstillerne havde Ordet for at motivere
Forslaget, og Ahlmann udtalte: „Jeg kan slutte mig til
alt, hvad Rigsdagsmanden for 1. slesvigske Distrikt
har sagt. Jeg indtager samme Standpunkt som han, at
Prager-Fredstraktaten ikke er i Harmoni med Forfat
ningsudkastet, fordi Nordslesvigs Grænser endnu ikke
er bestemte. Minister-Præsidenten sagde, at vi i Følge
Pragertraktaten ingen Ret havde.1) Vi har heller ikke
pukket paa en saadan Ret; men vi tro, at naar der
er sluttet en Traktat mellem to store Magter, saa faar
de, hvem den berører, Udsigt til at nyde en Ret, og
denne Ret, troede vi, skulde opfyldes for os. Vi troede,
at den skulde gaa i Opfyldelse i Kraft af vort Folks
Nationalitet; det kunde synes besynderligt at ville be
vise, at Nordslesvigs Nationalitet er dansk. Men der
*) I sit Svar paa Krügers Tale.
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hænder Ting, som viser, at Meningerne derom endnu
er meget uklare. For ganske kort Tid siden er der i alle
Nordslesvigs Kirker bleven oplæst en Bekendtgørelse
paa Dansk, i hvilken det hedder, at vi med Uvilje have
taalt det danske Herredømme, og hvori vi kaldes tyske
Brødre. Vi have fundet det urigtigt fra Ende til anden,
og vi fristes deraf til at tro, at den Slags Anskuelser
endnu er almindelige i Tyskland. Vi Nordslesvigere
have dog i de sidste Aar aflagt Vidnesbyrd nok om vor
danske Nationalitet. Jeg vil minde om den Deputation,
som rejste til Berlin straks efter Prag-Fredens Afslut
ning for at takke H. M. Kongen af Preussen for de ved
Freden os givne Udsigter og for at bede om, at de
maatte blive opfyldte. Denne Adresse blev under
skreven af 17,000 Slesvigere; Underskrifterne blev
sendte til Landdagen og Rigsdagen. Et ikke mindre
tydeligt Vidnesbyrd om vor Nationalitet er, at det unge
Mandskab, som skulde gøre Krigstjeneste, i Massevis
rejste til Danmark for at aftjene deres Værnepligt i
deres gamle Fædreland, fordi det faldt dem for tungt
at aftjene den i et fremmed Land ... Et ikke mindre
tydeligt Vidnesbyrd er givet ved Valgene til denne
Rigsdag. De har vist, at Halvdelen af Slesvig er dansk
... Det nordslesvigske Folk har altid trofast hængt ved
Danmark og den danske Regering. Vi have ikke knur
ret eller klaget over Tryk fra vor Regerings Side. Vor
Regering har været human og billig, og almindelig Vel
stand har hersket i Landet. Derfor have vi befundet os
vel og ikke haft nogen Grund til Misfornøjelse. Vi have
ikke forlangt Tysklands Indblanding. Vi tror ogsaa, at
vor Nationalitet berettiger os til at blive skilt fra Tysk
land og forenet med Danmark, som Prag-Freden stiller
os det i Udsigt. Disse Forhaabninger hverken kan eller
vil vi opgive — selv om der skal gaa nogen Tid, maaN. P. Ahlmann.

2
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ske meget lang Tid. Vi have den preussiske Regerings
Ord for, at disse Traktater skulle holdes. Og tager jeg
ikke meget fejl, har jeg ogsaa hørt Minister-Præsi
denten sige her i denne Sal, at Preussen vilde holde
alle sine Overenskomster. Vi haabe og tro, at den
preussiske Regering vil holde denne Traktat efter dens
Aand, ikke efter dens Ordlyd, og at der ikke vil gives
for meget Spillerum til at finde Udveje. Vi tro ikke, at
det kan være den preussiske Regering ubehageligt her
at høre det Vidnesbyrd, at vi Nordslesvigere, Befolk
ningen fra Kongeaaen til Flensborg, alle nære det Øn
ske igen at træde i vort naturlige Forhold til Danmark
og slippe ud af denne momentane Forbindelse med
Tyskland. Vi kunde appellere til Retfærdighedsfølelsen
hos det tyske Folk, hvis Repræsentanter her er nær
værende. Det er vel ikke konsekvent, hvis det tyske
Folk, som holder Nationalitetens Fane højt og organi
serer sig efter den, ikke vil følge samme Principper
overfor smaa Nabolande. Vi vide vel, at Danmark nu
er ydmygt, at Preussen og Tyskland helt kan overse
det. Men jeg tror, at det altid er godt at have sin Nabo
til Ven, selv om han er svag. Hidindtil har Tusinder af
Tyskere fundet deres Brød, haft Fremgang, ja faaet
Æresposter i Danmark. Denne Vej kan kun staa dem
aaben, naar Tyskland viser Retfærdighed mod Dan
mark. Tyskland skulde betænke, hvor meget det for faa
Aartier siden har lidt under Fremmedherredømmet.
Mine Herrer, vi have i Nordslesvig nu i 3 Aar levet un
der Fremmedherredømme ... Man presser vore unge
Folk til Militær-Tjeneste og forfølger dem, som vender
tilbage efter at have gjort Tjeneste i Danmark; de
bliver paa en Maade forvist Landet. Jeg vil ogsaa gøre
opmærksom paa den Besynderlighed, at vi regnes til
Tyskland, før Sagen bestemt er afgjort; og at man ved

19
vore Grænser planter tyske Grænsepæle, før Grænsen
er fastsat. Det er altsammen Tilstande, som Tyskerne
ikke skulde ønske at føre over os.
Mine Herrer, jeg tror at have givet dem et nogen
lunde paalideligt Billede af Nordslesvigs Stilling i
dette Øjeblik, og at det staar dem klart, at jeg her taler
i den store nordslesvigske Vælger-Majoritets Navn.
Ganske vist gives der en lille Minoritet Tyskere i Nord
slesvig, og jeg minder om, at Rigsdagsmanden for 4.
Valgkreds sagde, at det kun var de dumme i Nordsles
vig, som vilde høre til Danmark. Er dette Tilfældet,
gives der overmaade mange dumme Mennesker i Nord
slesvig. Thi De ved selv, at Minoriteten er paa Tysker
nes Side i Nordslesvig, og at den er meget lille. Denne
Minoritet beløber sig i 1. Valgkreds kun til V5 og i den
danske Del af min Kreds kun til %. Naar man betæn
ker, under hvilke Omstændigheder denne Afstemning
har fundet Sted, hvorledes den tyske Minoritet altid er
bleven begunstiget, hvorledes hele Embedsstanden stod
paa den lille Minoritets Side, vil man forstaa, at den
under sædvanlige Forhold vilde have været endnu min
dre. De vil da ogsaa indse den besynderlige Stilling,
en nordslesvigsk Rigsdagsmand indtager her. Sikkert
havde vore Vælgere afholdt sig fra Deltagelse i Val
get, havde de ikke frygtet for derved at faa Repræsen
tanter, som ikke udtale deres Mening, saa at det kunde
faa Udseende af, at Nordslesvig var et tysk Land. Der
for have de valgt os, derfor maa Forsamlingen heller
ikke vente, at vi nærer stor Interesse for eller tage sær
lig Del i det nordtyske Forbunds Forhandlinger. Efter
vor Mening er det blot vor Pligt at værge om Nordsles
vigs Interesser og at mane til Prag-Fredens Op
fyldelse."
I Debatten om Forbundskrigsvæsenet havde Kriiger
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og Ahlmann ogsaa Ordet. Den sidste udtalte sig i Mø
det den 5. April saaledes: „Naar jeg har bedt om Or
det, er det naturligvis ikke for at tale imod Art. 53 (om
enhver Nordtyskers Værnepligt), men kun om dens An
vendelse paa Nordslesvig. — Nordslesvig er i en saa
ejendommelig Stilling, at det vilde give Anledning til
Vanskeligheder, hvis Forbunds - Lovgivningen for
Krigsvæsenet skulde gælde her. Vi have allerede gjort
Erfaringer ved Indførelsen af preussisk Militær-Lov
givning. Den Ret, som Wiener-Freden tilstaar: i de
nærmeste 6 Aar at træffe frit Valg om sin undersaatlige Stilling, have allered mange, ja næsten alle af vore
Værnepligtige benyttet sig af; de er dragne til Dan
mark, har ganske lovmæssigt ladet sig indrullere i den
danske Armé, er bleven danske Undersaatter og saa
ledes løste fra deres undersaatlige Stilling i Slesvig.
De skulde altsaa staa paa samme Fod som andre Ud
lændinge i Hertugdømmet Slesvig. Men saaledes er det
ikke. Medens det tillades alle Fremmede, Amerikanere
og Tyrkere, frit at opholde sig der, saa er det nægtet
disse Mennesker at være her. Naar de kommer hjem
paa Besøg eller for maaske at bistaa deres Forældre,
faar de Opfordring til at forlade Landet. Det er ikke let
at indse, hvorfor disse fødte Slesvigere, der nu efter
Lovens Forskrift er bievne danske Undersaatter, skal
behandles anderledes end andre Udlændinge. Vi vide
ikke, om dette sker i Overensstemmelse med det preus
siske Kabinets Principper, eller om det maaske er
Overgreb fra Provins-Regeringens Side. Endnu værre
gaar det det ældre Mandskab i den danske Hær, Re
serven. De kan ikke som de unge forlade Landet, fordi
de i Reglen er bosatte Folk med Hus og Hjem. Disse
Folk tages nu i Ed som hørende til den preussiske Re
serve. Det er bekendtgjort i Aviserne, at denne Edsaf-
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læggelse foregaar uden Vanskelighed i Sydslesvig og
i Holsten, men ikke i Nordslesvig, hvor Flertallet har
vægret sig ved at aflægge Ed og saaledes har givet Be
vis paa sin danske Nationalitet. Efter hvad der forly
der, er det blevet sagt dem, at de alligevel vilde blive
opførte paa Militær-Listen, indkaldt og muligvis tagne
til Krigstjeneste, saa at de i hvert Fald vilde blive
tvungne til at aflægge Ed. Jeg ved ikke, hvad man skal
mene om saadanne aftvungne Eder, om de ikke have
megen Lighed med falske Eder ... Denne Edsaflæggelse
kan desuden have alvorlige og skæbnesvangre Følger
for Beboerne. Det tør antages, at den, der har aflagt
Ed til den nordtyske Fane og bagefter benytter sig af
sin traktatmæssige Ret til i 6 Aar at udvandre til Dan
mark, vil blive behandlet og reklameret som Desertør.
Ved den lovede Afstemning vilde en saadan Edsaflæg
gelse maaske ogsaa fratage Retten til at stemme efter
sin Overbevisning. Naar paa denne Vis Reservisternes
store Masse og fremdeles hele Embedsstanden, lige ned
til Natvægtere og Postbude, er tagen i Ed, saa vil Re
sultatet blive, at Halvdelen af de stemmeberettigede er
tagen i Ed, hvad sandsynligvis vil være til Skade for
den endelige Afstemning om, hvem Landet skal tilhøre.
Det er bleven sagt her i denne Sal, at det tyske Folk
paa Grund af sin Humanitet og Retsfølelse var særlig
skikket til at leve sammen med andre Folk, saa at an
dre gerne sluttede sig til det. Jeg ved ikke, mine Herrer,
om en saadan Fremgangsmaade er egnet til at vinde
fremmede Nationer. (Til Sagen!)
Præsidenten: Jeg vil indrømme Taleren den yderste
Frihed til at begrunde sit Ændringsforslag om Værne
pligten i Nordslesvig, men kan dog ikke helt fritage
ham for den Pligt at holde sig til Sagen. (Bifald)
Ahlmann: Jeg troede, at dette hørte med til Moti-
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veringen. Saa meget er sikkert, at Begivenhederne i de
sidste Aar ikke har været skikkede til at stemme de to
Nationer venligt overfor hinanden. Al Ret, baade juri
disk og moralsk, har man frakendt os. (Til Sagen!)
Præsidenten: Jeg gør endnu engang Taleren op
mærksom paa, at han maa holde sig til sit Ændrings
forslag og dets Motivering.
Ahlmann: Det gør mig ondt, at Ordet fratages mig,
naar jeg vil begrunde mit Forslag. (Flere Stemmer:
Nej! Nej!)
Præsidenten: Ordet er ikke frataget Dem, men det
kan fratages Dem.
Ahlmann: Jeg vil da slutte. Vort Ændringsforslag
gaar ud paa at anbefale den høje Forsamling at af
skaffe Værnepligten i Nordslesvig, til de 6 Aar er for
løbne, som Wien-Freden indrømmer Nordslesvigerne
til at vælge deres Nationalitet. Naar det her alminde
lig siges, at ingen Fodsbred tysk Jord skal afstaas af
Tyskland, saa skulde det tyske Folk dog ogsaa vise
sine Naboer Retfærdighed og ikke drage dem til sig
mod deres Vilje og mod Traktater. Jeg vil slutte med
det gamle Ord: Man skal handle med andre, som man
vil, at der skal handles med En selv.
Præsidenten: De Herrer, som stemmer for Rigsdagsmændene Krüger og Ahlmanns Forslag: Værnepligten
bliver i de Dele af Hertugdømmet Slesvig, som ligger
Nord for en Syd for Flensborg løbende og i vestlig
Retning gaaende Linie, suspenderet, indtil et Resultat
er naaet angaaende Aftrædelsen af de nordslesvigske
Distrikter til Kongeriget Danmark
bedes rejse sig. (Det sker.) Det er Minoriteten.
I Mødet den 15. April, hvor der skulde forhandles om
den nordtyske Forbunds-Forfatning, meddelte Præsi
denten, at der til Art. 1 var fremkommen et Ændrings-
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forslag, dateret 9. April 1867, fra de nordslesvigske
Rigsdagsmænd Krüger og Ahlmann. Forslagets Ordlyd
var følgende: Rigsdagen vedtager til Rigsdagens Be
slutninger vedrørende Art. 1 at tilføje følgende Sæt
ning: „For saa vidt en Grænseforandring er betinget
af bestaaende Traktater, forpligter de forbundne Re
geringer sig til uopholdelig at træffe de hertil nødven
dige Forholdsregler." — Motivering: I Følge Art. 3 i
Wiener-Freden af 30. Oktober 1864 er Kongen af Dan
marks Anerkendelse en af Faktorene ved Oprettelsen
af en varig Tilstand i Hertugdømmerne. Artikel 5 i
Prag-Freden af 23. August 1866 nævner en ny Dispo
nent over en Del af Hertugdømmernes Skæbne, nemlig
den nordslesvigske Befolkning, hvem der ved fri Af
stemning skal gives Lejlighed til at konstatere, om den
for Fremtiden ønsker at være Kongen af Danmarks
Undersaatter. Herefter hører til en endelig Regulering
af Suverænitetsrettighederne i Nordslesvig og til Fast
sættelsen af de politiske Grænser Befolkningens Med
virkning, de tyske Undertegnere af Wiener- og PragFredstraktaterne i Forening med Kongen af Danmark
saa vel som de Regeringers Medvirkning, som udgør
det Nordtyske Forbund paa Grundlag af Prag-Freden.
Præsidenten oplyste, at Forslaget endnu ikke havde
faaet tilstrækkelig Understøttelse, og han bad de Rigs
dagsmænd, som vilde understøtte Forslaget, om at
rejse sig. Der meldte sig ingen, og Forslaget bortfaldt
derfor, og der skulde stemmes over Artiklen uden yder
ligere Hensyn til Krügers og Ahlmanns Ændringsfor
slag.
Da Ændringsforslaget altsaa ikke fik den Støtte
af 30 Medlemmer, som var bestemt i Forretningsorde
nen, var Krüger og Ahlmann afskaaret fra at begrunde
deres Forslag mundtlig. Dette Tilfælde havde de selv
følgelig forudset, og de havde derfor ladet deres Moti-
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vering trykke og omdele blandt den nordtyske Rigs
dags Medlemmer.1) Aktstykket, der var forfattet af
Ahlmann, fortjener at læses som Helhed:
Til
den nordtyske Forbundsrigsdags Medlemmer!
I en Rigsdag, der var indkaldt for at raadslaa om
Forfatningen for et nordtysk Forbund, maatte de De
puterede, hvilke deres Mandanters ejendommelige Stil
ling forbød enhver positiv Deltagelse i dette Arbejde,
være udsatte for mange fejlagtige Domme, medens
Knapheden af den Rigsdagen tilmaalte Tid og til Dels
vel ogsaa mange nationale Fordomme vanskeliggjorde
dem Gendrivelsen af disse. Man har sagt, at vi kun
vare komne for at nedlægge Indsigelse mod det nord
tyske Forfatningsværk, ja, der er fremkommet den An
tydning, at vi endog have haft i Sinde at vildlede vore
Landsmænd.
Det nordtyske Forfatningsværk vil, hvis det har
Livskraft i sig, nyde Fremme, enten vi prote
stere eller ikke; vi selv tør ønske det al Lykke, saafremt det kun ikke gør Fordring paa at drage det nord
slesvigske Jordsmon, som vi repræsentere, ind under
sit Omraade. Hvad vi have stræbt efter i Rigsdagen
var at levere Bevis for, at vore Vælgere ingen Del have
i det nordtyske Forbund, og at det vil ligge i Forbun
dets Interesse at anerkende denne retlig begrundede
Kendsgerning.
Vi tale om en retlig begrundet Kendsgerning. Vor
Sag er ikke saa svag, at vi blot kunde beraabe os paa
Sympatier og Antipatier, paa vekslende Meninger eller
') Den blev ogsaa tilstillet den danske Presse, hvor den
bl. a. kan læses i det københavnske Blad „Fædrelandet" for
Lørdag den 20. April 1867, hvorefter den nedenstaaende
meddeles.
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paa Nødskrig. Tværtimod tilbød traktatmæssige Be
stemmelser et Grundlag, der ikke blot i og for sig vare
holdbart, men som vi indtage i Fællesskab med de
nordtyske Regeringer. At oplyse denne traktatmæssige
Ret, at bringe den i Erindring hos dem, som vilde glem
me eller overse den, og anbefale dens snarlige Virke
liggørelse, var den Opgave, til hvis Udførelse vi troede
os forpligtede. Dette var mere end en blot Protest. Det
var heller ingen Agitation. Det var en af Kærlighed til
Retfærdighed og til vore Medborgere udspringende
Henvisning til bestaaende Rettigheder. Vi bestræbte os
samtidig for at skildre de Følger, som de offentlige
Tilstandes langvarige Tvivlsomhed maatte medføre for
Ejendommen, Familielivet og vore Landsmænds so
ciale Forhold. Dette skete for at gøre Nødvendigheden
af de traktatmæssige Forholds hurtige Hidførelse des
mere indlysende.
Imod de Forvanskninger og den onde Vilje, hvormed
man fordunkler Indholdet af vore Rettigheder og vore
Landsmænds sædelige Stræben, ville vi sætte Sand
heden.
Naar det er blevet sagt, at Hertugdømmet Slesvig i
Følge Freden i Wien i sin hele Udstrækning er en
utvivlsom Bestanddel af det preussiske Monarki, saa er
det ikke ganske saa. Ved Freden i Wien afstod Kongen
af Danmark sin erhvervede, ham tilsikrede Ret til Her
tugdømmerne til de forenede tyske Stormagter. Freden
i Wien bestemte ikke Grænserne mellem Danmark og
Preussen, men mellem Østrig og Preussen som tyske
Stormagter paa den ene Side og Danmark paa den an
den Side, saa at, naar Østrig i en sildigere Overens
komst med Preussen har fastsat en Forandring af
Grænsen, denne Bestemmelse „eo ipso" maa øve Ind
flydelse paa Preussens Besiddelses Beskaffenhed og
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paa dens Grænse. Ved Prag-Freden af 23. August 1866
overlader Østrig sin Medbesiddelsesret i Hertugdøm
merne til Preussen, dog under den Betingelse, at Slesvigs nordlige Distrikter bliver tilbagegivne til Dan
mark, naar Beboerne ved fri Afstemning tilkendegiver
deres Ønske om en saadan Genforening. Vi ville ikke
undersøge, o m den Del af Souverainitetsretten over
samtlige Hertugdømmer, som Preussen ved Prag-Fre
den overtog fra Østrig, fuldstændig er i Preussens Be
siddelse, saalænge den betingede Bestemmelse med
Hensyn til Nordslesvig ikke er bleven opfyldt. Men det
er indlysende, at Besiddelsen af Souverainiteten over
Nordslesvig ikke straks kan betragtes som noget selv
følgeligt af Preussen. Havde vi altsaa ikke den Pligt at
forelægge Rigsdagen Spørgsmaalet om, hvorvidt Ud
øvelsen af den fulde Souverainitetsret i Nordslesvig
ved Incorporation, Udskrivning til Krigstjeneste, Embedsmændenes Edsfæstelse og den af strenge For
holdsregler ledsagede Edsfæstelse af Krigsreservens
ældre Mandskab staar i Samklang med Traktaterne?
Traktaterne giver os Rettigheder, der ikke kunne
hæves ved administrative Forholdsregler. Vi minde kun
om den os indrømmede Ret til i 6 Aar efter Freden i
Wien frit og uhindret at kunne vælge vort Fædreland
og samtidig beholde vor Bopæl i Hertugdømmerne. Vi
vare forpligtede til at prøve, om denne Ret ikke i en
væsentlig Grad rystedes ved den sildigere indførte
preussiske Militærlovgivning, ved Udskrivning til
Krigstjeneste, ved Udvisning af Landet og Edsfæstelse
af det ældre Mandskab, der er gennemført under haarde Omstændigheder, selv naar Vedkommende erklæ
rede, at de vilde udvandre.
Den os ved Prag-Freden indrømmede Ret grunder
sig, om dette end ikke udtrykkelig er sagt i Fredstrak-
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taten, paa Nationalitetsprincippet. Fra dette Princip
gik Tyskland ud i sit Angreb paa Danmark. Det hed,
at ikke blot Hertugdømmet Holsten, det tyske For
bundsland, men ogsaa de tyske Brødre i Hertugdøm
met Slesvig skulde befries fra det saakaldte danske
Aag. Om Slesvigs danske Indbyggere kunde her natur
ligvis ikke være Tale. Til dem turde de efter Nationali
tetsprincippet bevirkede Territorialforandringer ikke
strække sig; paa dem passede Krigsgrunden ikke. At
Nationalitetslæren var det alene bestemmende, fremgaar af følgende Kendsgerninger. Østrig og Preussen
havde anerkendt den fælles Arvefølge i Danmark og
Hertugdømmerne ved deres Tiltrædelse til Londoner
traktaten af 8. Maj 1852, og de preussiske Kronjurister
kom til det Resultat, at Christian IX har været det dan
ske Monarkis retmæssige Herre og Arving. Altsaa bli
ver Nationalitetsprincippet alene tilbage som Retfær
diggørelse af Krigen. Efter dette Princip er Retten til
at beholde det erobrede da ogsaa bleven modificeret,
da begge Undertegnerne af Prag-Freden have udtalt,
at de Dele af Slesvig, hvis Indbyggere have dansk Sin
delag og ønsker Genforening med Danmark, skulle
gælde for ikke-erobrede. Naar Artikel V af Prag-Freden fastsætter ,at Slesvigs nordlige Distrikter have en
Ret til at vende tilbage til Danmark, saa kan selvføl
gelig, da her er Tale om fri Afstemning, Meningen ikke
have været at lade denne Ret tilflyde nogle smaa Di
strikter i det nordligste af Landet, men skal PragFreden opfyldes i Sandhed og loyalt, saa tør ingen
udenfor Befolkningen selv liggende Skranke stilles i
Vejen for dens Selvbestemmelsesret.
Ligesaa lidt overensstemmende med Pragfredens
Aand vilde det være at stille saadanne Betingelser for
Afstaaelsen, som vilde vanskeliggøre Danmarks Krone
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at modtage den frivillig tilbagevendende Befolkning
og igen give en fremmed Magt Foranledning til at
blande sig i den danske Stats indre Anliggender.
At Nordslesvig er et dansk Land, behøver vel intet
yderligere Bevis. Da Krigen med Danmark udbrød, fej
lede det vel ikke, at mange Tyskere jo troede — som
Pressen saa dristig har paastaaet —, at Nordslesvig
er et overvejende tysk Land. Men nu er vel enhver over
bevist om det modsatte. Valgene til den nordtyske
Rigsdag have vist, at Flertallet af Befolkningen indtil
Syd for Flensborg er dansk. Imod vore Modstandere,
der ikke ønsker nogen Afstemning og Deling af Sles
vig, og som stedse paastaar, at Nordslesvig er tysk,
maa det afgive endnu et Bevis for vor Sags Godhed, at
vi ønske Afstemningen og er sikre paa et gunstigt Ud
fald af den, omendskønt vort Land er besat af tyske
Tropper og bestyres af fremmede, den dansksindede
Befolkning modvirkende Embedsmænd. Naar vi under
saadanne Omstændigheder ønsker Afstemningen hid
ført, saa vidner dette ret om, at Nordslesvig er et dansk
Land.
Man sammenligne hermed, at man kalder Luxem
burg et tysk Land, og at man dog er bange for, at Af
stemningen kan gaa i ikke-tysk Retning, omendskønt
Fæstningen og dette Lands Hovedplads er besat af tysk
Militær, og Landet ingen fremmed Embedsstand har.
— Det er blevet sagt af en høj Statsmand, at Preussen
ikke vilde beholde eller drage til sig et Land, hvis
Beboere gentagne Gange og oprigtig har givet deres
Ønske til Kende, at de ikke vilde være Preussere, men
forenes med en Nabostat. Paa denne Ytrings Oprig
tighed tvivle vi ikke. Ingensteds har Befolkningens Øn
ske kundgjort sig tydeligere og oprigtigere end i Nord
slesvig. Den traktatmæssige Afstemning i Nordslesvig
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vil først være i Stand til at skaffe Militærtjenesten, der
nu medfører saa stor en Ængstelse for vore Landsmænds Samvittigheder og saa megen Forstyrrelse af
Ejendoms- og Familieforhold med sig, det endelige
Grundlag.
Fra en vægtig Side er Skattebetalingen i Hertug
dømmerne bleven sat i umiddelbar Forbindelse med
Værnepligtens Opfyldelse. Skal heraf drages den Slut
ning, at saa lidt som Undersaatten i Hertugdømmerne
kan unddrage sig Skattens Erlæggelse, ligesaa lidt kan
han være berettiget til at forlange Fritagelse for Krigstjenste? Paa Skattenægtelse har ingen i Hertugdøm
merne, og navnlig i Nordslesvig, tænkt; Pligten til at
udrede Skatterne, uden hvis Indgang Bestyrelsen vilde
standse, finder Sted under enhver faktisk Øvrighed.
Men Værnepligten behøver at ordnes ved Lov. Den har
ogsaa, da en saadan Lov ikke bestod, faktisk været
hævet i Hertugdømmerne fra 1864—66. Vi maa stedse
lægge Tonen derpaa, at i saadanne Anliggender er
Traktaterne afgørende. Hvis der i Freden i Wien eller
i Prag havde været nogen Bestemmelse, hvorved Skat
tebetalingen i Hertugdømmerne for en Række af Aar
underkastedes flere Modifikationer, saa vilde den fak
tiske Ret heller ikke ubetinget have kunnet paakaldes i
financielle Sager. Men angaaende Militærforholdet bestaar traktatmæssige Bestemmelser, og disse ønske
vi at skaffe Gyldighed. Fremfor alt kommer det an paa
Omfanget og Summen af de forhaandenværende Souverainitetsrettigheder. Hvis i et Land Souverainitetens
traditionelle Kilde er bleven uklar ved svære Hjemsø
geiser, og hvor der ikke lades Befolkningen andet Valg
for at naa tilbage til faste Tilstande end at bøje sig for
den faktiske Magt, der maa denne Underkastelse synes
en taalelig Afslutning af bitre Kampe. Men hvor der
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ved Traktater er indrømmet Befolkningen Ret til at
ordne Souverainitetsforholdet i fri Selvbestemmelse,
der tør hin Underkastelse hverken ydes eller ventes.
Men det er haardt for os og vore Vælgere at taale en
Mellemtilstand, under hvilken Retsbevidstheden lider
lige saa meget Skaar som det materielle Vel ved Mod
sætningen mellem det fremtidige Valg og den nuvæ
rende Myndighed. Først Souverainitetens faste Ord
ning sikrer den politiske Frihed og den sociale Eksi
stens.
Tyskland har set, hvilke Farer for Freden, for Tro
nen, for Folkene den Dunkelhed, der har været udbredt
over Spørgsmaalet om Hertugdømmerne, har skabt.
Gid det vilde erkende, at hine Farer formindskes, naar
man i det mindste tillader en Del af Slesvig at træde ud
af Dunkelheden. Dette vil ogsaa for Tyskland være en
Begyndelse til Lys.
Hvorhen vor Samvittigheds Lys viser os, derom er
der for os ingen Tvivl. Vi føler os som Danske; trak
tatmæssig Ret opfordrer os til at udtrykke vort natio
nale Sindelag med fuld Aabenhed; vi ville forblive
Danske, vi ville behandles som Danske, og det efter
Folkerettens Forskrifter.

Berlin, den 15. April 1867.
H. Krüger.
N. Ahlmann. 2)
*) Her har vi de klassiske Ord, der med nogen Forkor
telse og en lille Forandring i første Sætning — Vi er Dan
ske, vi ville forblive Danske, vi ville behandles som Danske,
og det efter Folkerettens Forskrifter — er bleven saa vidt
berømte. De er særlig bleven knyttede til Krügers Navn,
men uden Grund. Da det er Ahlmann, der har forfattet Akt
stykket, ligger det dog nærmest at tillægge ham Ordene eller
i alt Fald dem begge i Fællesskab. De maa jo have været
enige om Aktstykkets Ordlyd og altsaa ogsaa om de be
rømte Ord, siden de begge har underskrevet Aktstykket.
løvrigt har dette Spørgsmaal fremkaldt en hel Litte
ratur. Se: Franz von Jessen: Bidrag til et berømt Ords Hi-
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Da den grundlovgivende Rigsdag havde vedtaget
Forfatningen, blev den opløst og nye Valg udskrevne
til det nordtyske Forbunds Rigsdag. Valgene fandt
Sted den 31. August 1867.
Medens Udfaldet af Valget den 12. Februar var ble
ven hilst med ublandet Glæde af de danske Nordsles
vigere og i Danmark, saa havde det sat Tyskerne i den
største Forbauselse. Man havde ikke i Tyskland troet,
at Stemningen i Nordslesvig var saa gunstig for Dan
mark. Valget havde været absolut nationalt. Beboerne
i „Slesvigs nordlige Distrikter" havde udtalt deres Villie, og der kunde ikke være Tvivl om, hvorledes den i
§ 5 lovede Afstemning vilde falde ud, og hvor Grænsen
vilde komme til at gaa.
For nu at forhindre Danskerne i at sætte to Rigsdagsmænd igennem igen, omlagde Tyskerne, efter
Scheel-Plessens Forslag, Valgkredsene saaledes, at
dette blev umuligt. Medens Haderslev, Aabenraa og
Lygumkloster Amter forrige Gang havde udgjort 1.
Valgkreds, og Als og Sundeved, Flensborg Amt og
nogle Sogne af Gottorp Amt 2. Valgkreds, saa lagde
man denne Gang Als og Sundeved sammen med Ha
derslev Amt til at udgøre 1. Valgkreds, medens man
lagde det lille Aabenraa Amt sammen med Flensborg
Amt og lod Lygumkloster Amt gaa til 4. Valgkreds.
storie, Vi er Danske og vil vedblive at være Danske. Sønderjydske Aarbøger 1901. Side 41—56. V. A. Secher: Bidrag
til et berømt Ords Historie. I Anledning af Franz von Jessens Afhandling herom. Det ny Aarhundrede, 2. Aargang,
II, 1905. Side 172—74. Franz von Jessen: Bidrag til et be
rømt Ords Historie. Svar til Rigsarkivar, Dr. jur. V. A.
Secher. Det ny Aarhundrede, 2. Aargang, 1905. Side 204—5.
V. A. Secher: Bidrag til et berømt Ords Historie. Svar til
Hr. Franz von Jessen. Det ny Aarhundrede, 5. Aargang,
1907—8. Side 36—39. Franz von Jessen i hans Afhandling
om Nicolaj Ahlmann i „Haabets Mænd", 50 Levnedsskil
dringer. Udgivet ved H. Lausten Thomsen og Nicolaj Svend
sen, 1923. Side 26—29.
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Saaledes blev kun Krüger valgt i 1. Kreds, medens
Ahlmann faldt for en Tysker i 2. Kreds. Alligevel var
Valget en Sejr for Danskerne; thi i de fleste Egne var
Procenttallet af danske Stemmer større end i Februar,
og Afstemningslinien faldt efter dette Valg længere
mod Syd i Landet end første Gang. Dersom Valgkred
sene ikke var bleven omlagt, vilde Ahlmann ogsaa
denne Gang have sejret med omtrent 300 Stemmers
Flertal.
Henad Efteraaret 1867 foretoges der Valg til den
preussiske Landdag. Skønt Valgloven indskrænker
Valgretten ved at paabyde Klassevalg, som giver de
højstbeskattede store Fortrin og begunstiger Rege
ringspartiet meget ved at tillade Magthaverne stor Vilkaarlighed, navnlig i Anvendelsen af Valggeometri, saa
sejrede dog Danskerne med overvældende Majoritet i
de to første slesvigske Landdagsvalgkredse, hvor de
to Rigsdagsmænd Krüger og Ahlmann valgtes som
Landdagsmænd henholdsvis i 1. og 2. Valgkreds.1)
Først i December Maaned traadte Landdagen sam
men i Berlin, men de danske Deputerede nægtede at
aflægge den for at faa Sæde i Landdagen lovbefalede
Ed paa Forfatningen, medmindre der ved Edsaflæggel
sen blev taget Hensyn til Nordslesvigs særlige Stilling
i Henhold til § 5.
De indgav til Landdagen en Erklæring, der lød saa
ledes: „Naar det af os undertegnede — skønt den
Landsdel, vi repræsenterer, i Følge Prag-Fredens Art.
5 ikke definitivt kan være indlemmet i det preussiske
Monarki, og der traktatmæssig tilkommer Befolknin
gen Ret til ved fri Afstemning at vælge sin statsrets
lige Stilling — alligevel forlanges, at vi skulle aflægge
*) 1. Landdagsvalgkreds bestod af Haderslev Amt og 2.
Landdagsvalgkreds af Aabenraa og Sønderborg Amter.
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en Ed, i Kraft af hvilken vi definitivt vilde indtræde i
det preussiske Statsforbund, saa kan vi kun herved er
klære, at vi alene under Forbehold af den ved PragFreden Befolkningen i Slesvigs nordlige Distrikter til
sikrede Ret til fri Afstemning og Valg af deres undersaatlige Stilling kunne aflægge Ed som Landdags
mand."
Sagen blev henvist til Udvalget for Forretningsor
denen, der erklærede de nordslesvigske Deputeredes
Holdning for uberettiget og holdt paa, at Edsaflæg
gelsen burde finde Sted uden noget som helst Forbe
hold, og Landdagen vedtog under 7. December Ud
valgets Forslag: Landdagsmændene Krüger og Ahl
mann opfordres til ubetinget Aflæggelse for Husets
Skranker af den forskriftsmæssige Ed paa Forfatnin
gen. I modsat Fald erklæres Landdagsmændene Krü
ger og Ahlmann ikke for berettigede til at indtage Sæ
de i Huset, og som Følge heraf opfordres Regeringen
til at lade udskrive ny Valg for 1. og 2. slesvig-holstenske Valgkreds.
Da Ahlmann og Krüger alligevel fastholdt deres
Standpunkt, blev deres Valgbreve kasserede og ny
Valg udskrevne.
Imidlertid blev Krüger og Ahlmann valgt igen paa
det gamle Program og nægtede paany at aflægge
Landdagseden.
I Efteraaret 1868 indgav de til Udvalget for Forret
ningsordenen følgende Erklæring:
„Da Nordslesvigs Stilling er in suspenso, saa turde
det være rigtigt ogsaa at lade Edsspørgsmaalet in
suspenso. Paa den ene Side kunde jo en endelig Er
klæring om Edsspørgsmaalet først gives af os, naar
Nordslesvigs Skæbne endelig var bleven afgjort. Paa
den anden Side vilde selv den strengeste Edsformular,
N. P. Ahlmann

3
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som Huset maatte paalægge os, intet forandre i
Nordslesvigs provisoriske Stilling.
Vi ansøge derfor om, at vi med Udeladelse af Eden
maa indtage vort Sæde i Landdagens andet Kammer
for at værne om Nordslesvigs Ret og Interesse/'
Sagen kom til Forhandling i Mødet den 17. No
vember, og Krüger oplæste ved denne Lejlighed en
Erklæring, hvori han paa det bestemteste hævder, at
Edsnægtelsen ikke beror paa Repræsentanternes per
sonlige, patriotiske Følelser, men paa bestaaende
Traktater, og udtaler, at først naar § 5 er bleven er
klæret for dødt Bogstav, kan der blive Tale om en
ubetinget Edsaflæggelse.
Havde Landdagen nu handlet konsekvent, saa
maatte den have vedtaget Udvalgets Forslag om
paany at erklære de nordslesvigske Repræsentanters
Valg for ugyldige. Men herved vilde man kun opnaa
Gentagelser i det uendelige. Dette indsaa den Depu
terede, Hr. Mallinckrodt, og foreslog derfor, at
Landdagen skulde erklære Valgene for gyldige, men
simpelthen nægte de danske Deputerede Adgang til
Kamrets Møder, indtil de aflagde Eden.
Landdagen vedtog da, at „Repræsentanterne Krü
ger og Ahlmann opfordres til ubetinget Edsaflæggelse
foran Husets Skranker, overensstemmende med For
skrifterne. Saa længe de fastholder deres Nægtelse
deraf, anses de for uberettigede til at indtage Sæde
i Landdagens 2det Kammer."
Ahlmann og Krüger svarede med endnu samme Dag
at nedlægge deres Mandater, og Regeringen maatte
altsaa alligevel udskrive nye Valg.
Naturligvis sendte de danske Nordslesvigere igen
de to Venner til Berlin og atter nægtede de at aflægge
Landdagseden.
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I Efteraaret 1869 indgav de til Landdagen en Skri
velse af følgende Ordlyd:
„Undertegnede ansøger det høje Præsidium om at
bringe følgende til Husets Kundskab:
Efter at nordslesvigske Vælgere for tredie Gang
have overdraget os Mandat, have vi ikke kunnet andet
end i dette ny Valg at se en Billigelse fra den nordsles
vigske Befolknings Side af vor Optræden.
Maatte ogsaa den preussiske Landdag betragte vort
ny Valg som en Opfordring til at underkaste de Prin
cipper og Kendsgerninger, hvorpaa vi støtter os, en
nøje Prøvelse og bidrage sit til at bringe Lys i Sa
gen. Vort traktatmæssige og folkeretlige Standpunkt
er tilstrækkelig tydeligt belyst i de foregaaende Ses
sioner. Vi have ikke kunnet glæde os ved samme Tyde
lighed fra Regeringens eller Landdagens Side.
Ved at opfatte det tidligere Spørgsmaal om Eden
som et indre Anliggende vedrørende Forretningsorde 
nen i dette Hus, har den kgl. Stats-Regering ikke fun
det sig beføjet til offentlig at præcisere sin Stilling til
Prag-Fredens Artikel 5. Huset har blot holdt sig til
den formelle Side af Sagen og undladt at gaa ind
paa Sagens Kærne.
Alligevel tør vi, naar man ved Indtrædelse i Huset
kræver en politisk Ed af os, vente, at man fjerner en
hver Tvivl om Beskaffenheden af denne Ed.
Først naar den kgl. Regering har ytret sig om Gyl
digheden og Udførelsen af Art 5, og først naar Folkercpræsentationen har afgivet Erklæring, om den anser
Statstraktater for at besidde almindelig Lovskraft,
først da have vi de Forudsætninger, under hvilke vi
maa træffe Bestemmelse om, hvorvidt vi kunne træde
ind i dette Hus eller ej.
Vi opfordrer derfor Huset til at foreslaa Regerin3*
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gen at give en tydelig Erklæring om Artikel 5’s Rets
gyldighed, og om og hvornaar den tænker at udføre
samme; vi opfordre Huset til at fatte en Resolution
om Folkets og den preussiske Regerings Pligt til at
opfylde bestaaende Traktater.
Er dette sket, kunne vi træffe Afgørelse om vort
Forhold til det preussiske Deputeretkammer, ikke før.
Vi beder om, at man ikke vil lægge dette vort Forslag
til Side af ydre og formelle Grunde. Vi er overbeviste
om, at Huset dog anerkender Nødvendigheden af at
agte Overenskomsten og ønsker at bringe Lys i Sagen.
Det kan hverken være i Statens eller Husets Interesse,
at den Mening faar Overhaand, at man med Flid vil
lade det nordslesvigske Spørgsmaal staa hen i det
uvisse."
Kommissionen foreslog ved sin Formand i Mødet
den 17de November 1869 at gaa over til Dagsordenen.
Landdagsmand, Dr. Ellisen (Hannoveraner) stillede
Forslag om at henvise Krügers og Ahlmanns Skri
velse til et særligt Udvalg til nøjere Prøvelse, men
hans Forslag fik ikke den tilstrækkelige Understøttelse
til at kunne komme til Behandling og Afstemning.
Præsidenten bragte da Udvalgets Forslag: „Med Hen
syn til Repræsentanterne Krüger og Ahlmanns Skri
velse af 20. Oktober gaar Huset over til Dagsordenen"
til Afstemning, og dette vedtoges med stor Majoritet.
Atter blev Krügers og Ahlmanns Valg erklærede
for ugyldige og atter maatte Regeringen lade udskrive
nye Valg. Huset blev ikke fri for Gentagelser. I Be
gyndelsen af Halvfjerdserne maatte der endogsaa fore
tages Valg flere Gange aarlig, idet Krüger og og Ahl
mann paa Grund af den Behandling, de havde været
Genstand for i Berlin, gentagne Gange nægtede at
modtage de paa dem faldne Valg.
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Medens Kriiger stadig var den, der maatte føre det
mundtlige Forsvar i Landdagen for Repræsentanter
nes Indlæg, var Ahlmann derimod hovedsagelig Er
klæringernes Coucipist.
Ahlmann var altsaa nu afskaaret fra at tale sine
Landsmænds Sag paa Tinge, men hans og Kriigers
Optræden i den grundlovgivende Rigsdag i Foraaret
1867 havde vakt Opmærksomhed ikke blot i Norden,
men i hele Europa. Ahlmanns Vælgere, hvis udelte
Agtelse og Beundring han havde erhvervet sig, be
sluttede derfor at give ham et synligt Bevis for deres
Taknemlighed.
Aarsdagen efter hans Valg til den grundlovgivende
Rigsdag overraktes der ham den 12te Februar 1868
en Hædersgave fra Vælgerne af en Deputation, der
blandt sine Medlemmer talte den senere saa bekendte
Gustav Johannsen fra Flensborg. Gaven var forarbej
det af Guldsmed Iversen i Fensborg efter egen Teg
ning, og den bestod af et stort Drikkehorn, et smukt
formet Bøffelhorn, der læner sig naturligt til en i Sølv
forarbejdet Egestub, hvis tvende, løvbærende Grene
omslynger det. Omkring Egestubbens Rod ses forskel
lige Planter. Hornets aabne Ende er omgivet af en
bred Sølvrand, og hvor denne Sølvrand begynder er
der lagt en Krans af Egegrene. Laaget er en Sølvkuppel,
prydet med nedhængende, forskellige Slags Aks, der
igen forneden fastholdes til Laaget ved en KristtornRand, uden om hvilken der igen er vunden en Krans
af Flægblade, sammenbundne i Sløjfe. Ovenpaa staar
„Haabet" af Thorvaldsen med Liljen i Haanden og
Ankret ved Siden paa en Jordforhøjning med Græs og
Mos og en Vedbendranke. Bag i Bøjningen paa Hor
net er der anbragt et Skjold, omvunden med en Flægkrans, knyttet i Sløjfe. Hornet har tre Indskrifter. Paa
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den brede Sølvrand foran: „Vi er danske og vil ved
blive at være danske og vil behandles efter Folkeret
tens Love". Bag paa Randen: „Den 12te Februar
1867", og paa Skjoldet: „Til Nikolaj Ahlmann fra hans
Vælgere i Flensborg By og Amt, med Tak for hans
Optræden i den nordtyske Rigsdag 1867". Hornet stod
paa en Fod af Træ under en stor Kuppel forskrevet
fra Paris1).
Men var Ahlmann saaledes afskaaret fra at optræde
til Forsvar for sine Landsmænd i de tyske Lovgiv
ningskamre, saa benyttede han desto ivrigere Lejlig
heden til at arbejde for den danske Sag i Hjemmet
baade med Pen og med Mund.
Der udkom i Aaret 1867 et Flyveskrift i Kiel under
Titel: „Afstemningen i Slesvigs nordlige Distrikter",
hvori Forfatteren, der kaldte sig „En Slesviger", hen
vendte sig til sine „Landsmænd" for at oplyse dem om
deres sande Interesser, der efter hans Mening bestod
i ved Afstemningen at svigte Danmark og slutte sig til
Preussen. Mod dette Skrift udgav Ahlmann kort efter
„Et Forsvar"1), hvori han gennemgik Modstanderens
Paastande Punkt for Punkt og paaviste deres Uhold
barhed. Den tysksindede Forfatter søgte at bevæge
Nordslesvigernes Hjerter ved at fortælle dem om,
hvilke baade materielle og aandelige Fordele de vilde
opnaa ved at komme under Preussen, idet han priste
det sidste Land som staaende langt over Danmark i
Kultur, Kunst og Videnskab. Ahlmann gjorde i alle
Enkeltheder med stor Vægt netop modsatte Anskuel
ser gældende. Men hans Hovedargument var dette: Da
vi Nordslesvigere nu en Gang er danske, vil vi ogsaa
*) „Illustreret Tidende", Nr. 440, 1. Marts 1868, 9. Bind.
J) Udkommen i Haderslev paa Forfatterens Forlag og
trykt hos Th. Sabroe.
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høre til Danmark. Det materielle er ikke det afgørende
for os. Hovedsagen for os er at bevare vort danske
Aandsliv, Sprog og Nationalitet, og dette kan vi kun i
Forening med Danmark.
Ahlmanns lille Skrift er klart og indtrængende, gennemglødet af en varm Følelse for Danmark, og viser
os ham som en fortrinlig dansk Stilist.
I Sommeren 1868 a) gæstede Sønderjyderne for 3die
Gang siden den ulykkelige Krig, der rev Sønderjyl
land bort fra Moderlandet, i større Mængde Brødrene
i Danmark for at aflægge et nyt Vidnesbyrd om, at
Haabet om Genforeningen endnu levede lige usvækket
i deres Hjerter, og for at glædes og trøstes ved nogle
Dages Samliv med ligesindede Brødre og Søstre. Lør
dag Morgen den 4de Juli afgik Dampskibet „Vigilant"
fra Flensborg med 250 Deltagere, medens der ved
Sønderborg, Hardeshøj, Aabenraa Fjord og Aarøsund
blev optaget 420, saa der ialt deltog 700 Sønderjyder
i Besøget, foruden en stor Del, som rejste med Jern
banen. I Aarhus og Randers var der truffet storartede
Forberedelser til Modtagelsen, saa denne blev baade
løftende og gribende. Besøget var oprindelig kun be
stemt for Aarhus, men en hjertelig Indbydelse fra
Randersboerne til at fejre 6te Juli-Festen i deres Midte
havde Sønderjyderne ikke kunnet afslaa.
Søndag den 5. Juli indlededes med Gudstjeneste, og
om Eftermiddagen fandt der en stor og vellykket Fest
lighed Sted i Ris Skov. Her var en Forsamling paa
12,000 Mennesker til Stede, og Sang og Tale vekslede
i det uendelige. Chr. Richardt, Ploug, Lembcke, Thyre
god, Mads Hansen og flere havde forherliget Festen
med nye Sange.
’) Beretning om Sønderjydernes Besøg i Nørrejylland,
Juli 1868. Samlet og optegnet af en Deltager. Haderslev 1868.
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Mandag Formiddag den 6te Juli tilbragtes i Værter
nes Familiekreds eller sammen med Venner og Be
kendte fra Gaarsdagen. Kl. 2 afgik et stort Festtog
til Randers. Her holdtes ligesom i Aarhus en Række
Festligheder med Taler og Sang, og først Kl. 10^
om Aftenen fandt Tilbagerejsen til Aarhus Sted.
Tirsdag Morgen den 7de Juli ved Syvtiden fandt Af
rejsen Sted. Afskeden var vemodig og alvorsfuld. Men
Sønderjyderne drog af Sted med nyt Mod og nyt Haab
til den haarde Kamp derhjemme.
Under hele denne Rejse var Ahlmann Sønderjyder
nes selvskrevne og vellykkede Ordfører (Kriiger var
forhindret i at deltage i Turen), og hans Popularitet
voksede baade hos hans nærmeste Landsmænd og hos
Danskerne i Kongeriget.
Ved Festen i Ris Skov holdt Ahlmann dybt bevæget
følgende Tale: „Kære Venner og Landsmænd! De kan
alle begribe, med hvilke ejendommelige Følelser, med
hvilken Rørelse jeg og mine Landsmænd, som lever
under Forhold, hvor vi ikke kan faa et Syn som dette,
se disse kære Farver, der forlængst er banlyste fra
vore Sletter, og betræde dette Sted, og paa den anden
Side bærer den Mængde Landsmænd, som har ta
get imod os saa vel i Gaar som i Dag, Vidnesbyrd om,
at det danske Folk endnu regner os til deres, at vi
endnu ikke er glemte blandt Eder. Jeg har i Gaar ved
Havnen sagt, at vi alle have følt dyb Trang til dette
Møde; men vi er ikke komne som Glædens Børn, der
til er Forholdene hjemme for sørgelige, men som al
vorlige Mænd og Kvinder med Sorg i Hjertet, der ven
ter her at faa Befæstelse i vort Haab og vor Tro, at
styrke os selv og — om det behøves — eder med i
Troen. At vi her, som ved enhver Berørelse med vore
Landsmænd føler, at vi hører til eders Folk, at vi er
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Kød af eders Kød og Blod af eders Blod, er en opløf
tende Følelse for os, og vi er i Dag gaaet til Herrens
Alter for at befæstes i Troen paa, at Gud vil være
barmhjertig imod os. Jeg tror, at det nu er almindelig
anerkendt, at vi er Landsmænd, og at det danske Folk
strækker sig til Syd for Flensborg. Vi have i Dag hørt,
at I have været saa velvillige at kalde os de bedste
Danske, men enhver af eder, som følte et saadant Tryk
paa sig, som vi have, skulde nok lære at kende, hvad
det er at have Fædreland og Modersmaal ubeskaaret.
Der er talt om visse Ideer, enkelte af os havde, og at
vi nu føle, at vi er Danske, og at vi kun venter Frelse
og Frihed ved Foreningen med eder. Jeg tror ogsaa,
at alle Danske nu er kommet til den Erkendelse, at vi
Sønderjyder — et Navn, der af vore Fjender er brugt
som Haansord imod os — og Nørrejyder er Brødre.
Enten man kalder os Slesvigere eller Sønderjyder, er
os nu ligegyldigt, og kan vi blive forenet méd eder,
maa de gerne kalde os Nørrejyder. Jeg tror ogsaa,
at Stormændenc i Europa er kommet til Enkendelseaf, at Retten er paa vor Side, og at der er gjort os stor
Uret, og naar vi under disse Forhold beholder Haabet, ved vi, at det danske Folk ikke undrer sig der
over. Dog, vi er ikke inde i Politiken, vi stole paa Kon
gernes Konge og paa vor retfærdige Sag. Naar vi bli
ver ved at haabe, gør vi det som kristelige Folk, der
venter, at Uretten skal faa en Ende. Vi vil ikke rykkes
bort fra vor Stamme og Rod, og om end en diploma
tisk Forskærekniv har skaaret os dybt gennem vore
Hjerter og Hjerner, vil det dog med Guds almægtige
Hjælp kunne blive godt endnu. Gaar vi Sønderjyder
til Grunde, er sikkert ogsaa hele det danske Folk ind
viet til Udslettelse. Derfor maa Folkeaanden holdes
levende i det danske Folk, paa den vil det komme an,
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om vi skal udrette noget, og om Stormagterne skal
staa os bi; men Aanden kan let svigte i det rette Øje
blik, og i sidste Krig svigtede den os. Nu synes det, at
der er kommet en bedre Aand til Stede og en bedre
Fortrøstning til Fremtiden. Lad os da bygge videre
paa denne Grundvold, og naar Timen kommer, saa vil
Kongernes Konge nok være med os. Leve den danske
Folkeaand!"
Under Opholdet i Randers havde Ahlmann to Gange
Ordet. Da Byens Borgmester ved en Folkefest paa
„Skovbakken" havde bragt Sønderjyderne en Vel
komsthilsen, svarede Ahlmann med at udtale, at „da
Planen til vort Besøg var bleven lagt, var det blandt
Deltagerne det almindelige Indtryk, at vi ikke blot
drog ud for at besøge Aarhus, men hele Danmark, sær
lig Jylland. Vi kendte Jydernes Tænkemaade, vi vidste,
at de Baand, som bandt dem til os, ikke lod sig løse
ved en Traktat, at Landsmandsskabet stod fastere end
Grænsepælene. Det havde været os kært at modtage
Indbydelse til ogsaa at gæste Randers, og idet vi her
stod paa den klassiske Jordbund, hvor Danmark en
Gang ved en enkelt Mands Daad var blevet udfriet af
fremmed Vold, fik vi ny Fortrøstning til Fremtiden,
medbragte derfra en forstærket Forvisning om, at det
danske Folk Nord og Syd for Kongeaaen maa blive
genforenet; thi det er Synd at skille dem ad, som gerne
til sammen vil være."
Ved en Sexa i Ridehuset, som Amtmand Rosenørn
indledede med en Tale for Kongen, tog Ahlmann Or
det og udtalte følgende: „Slesvigerne var et loyalt og
kongetro Folk, for hvilket Eden var hellig. Havde og
saa Overmagten revet de danske Slesvigere ud af de
res undersaatlige Forhold til deres retmæssige Konge,
saa kunde de dog ikke derfor ophøre at betragte sig
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som hans. Det var jo ogsaa i Pragfreden højtideligt
slaaet fast, at den fri Afstemning skulde afgøre Fol
kets Fremtidsstilling, og derfor betragtede alle danske
Slesvigere det nuværende som noget rent foreløbigt
og forbigaaende, der maatte faa Ende, saa den milde
Konge atter kunde forene alle Danske under sit Scep
ter. Alle danske Slesvigere vendte Blikket mod Nord;
der var slet intet, der drog dem mod Syd: Danmark
var et lykkeligt, frit Land, som i Civilisation og Literatur kunde stilles Side om Side med Verdens mest dan
nede. Der havde været en Tid, da Tyskerne var vore
Lærere i Kunst og Videnskab, men den Tid var forbi.
Danmark var alle danske Slesvigeres Længsel og
Haab, og Haabet var stærkt og levende. Hvorpaa støt
tede sig dette Haab? Paa Traktaterne? Mindet? Stor
magterne lavede Traktater og sønderrev Traktater ef
ter Forgodtbefindende. Man kunde med vor egen sør
gelige Erfaring ikke bygge Haabet om Genforening
paa dem alene. Nej, Haabet var bygget paa en fastere
Grund end alle Traktater i Verden, paa ham, der sty
rer Rigernes og Folkenes Skæbne, og hvis Retfærdig
hed ogsaa aabenbarer sig gennem Historien. De dan
ske Slesvigere ville, lad os haabe snart, se deres in
derligste Ønske opfyldt, og Danmark atter komme til
sin Ret og med dette Ønske og dette Haab udbragte
han et Leve for Danmark."
Efter Hjemkomsten blev det ogsaa Ahlmann, der
paa sine Landsmænds Vegne maatte affatte og sende
Nørrejyderne en Takskrivelse for deres Gæstfrihed:
„Efter de skønne, alvorlige og opløftende Dage, vi
have tilbragt i Nørrejylland, maa vi sende vor Tak
til vore kære Landsmænd, især til Beboerne af Aarhus
og Randers. Vi takker, ikke blot fordi man med ægte
dansk Gæstfrihed aabnede Husene for os og optog os
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i Familiernes Skød, vi havde ogsaa Adgang til Guds
husene og til hans Naadebord; vi takker ikke blot for
de storartede Fester, man foranstaltede, men især
fordi man aabnede Hjerterne for os og gav os Forvis
ning om, at hele det danske Folk er med os nu og i
Fremtiden.
Efter Opfordring af Deltagerne i Aarhusturen sen
des denne Hilsen ved N. Ahlmann/'
Om Høsten 1868 fik man at vide, at Kong Wilhelm
agtede at gæste Nordslesvig henad Efteraaret, og de
danske Nordslesvigere besluttede da at benytte Lej
ligheden til at klargøre Folkestemningen for ham.
Hans Besøg gjaldt egentlig Sønderborg, men aldrig
saa snart var han ankommen til Flensborg, hvor han
opholdt sig en Dag, før han blev mødt af en Deputa
tion, bestaaende af et halvt Hundrede af Sønderjyl
lands bedste Mænd med Ahlmann som Ordfører. De
putationen medbragte en Adresse, hvori man bad om,
at Pragfredens Artikel 5 snarest maatte blive opfyldt
paa en Maade, „der var i fuld Overensstemmelse med
den vise og fremsynlige Tanke, der fremkaldte Artik
len". Kongen nægtede imidlertid paa det bestemteste
at modtage Deputationen og fortsatte næste Dag sin
Rejse til Sønderborg.
I September Maaned 1869 var Ahlmann med til at
affatte og udbrede en Adresse til den preussiske
Konge, der blev underskrevet af omtrent 28,000 dan
ske Nordselsvigere fra Kongeaaen og til noget Syd
for Flensborg—Tønder-Linien, og hvori man mindede
om, at § 5 endnu stod uopfyldt: „Vi længes" — hed
det — „inderlig efter den Dag, der skal forene os
med vore fraskilte Brødre, saa meget mere, som hele
vort Land lider under den nuværende svævende Til
stand. Tvende Gange have vi forsøgt at forebringe De-
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res Majestæt vore Bønner, men vi have hverken kun
net naa til Deres Majestæts Trone eller til Deres Maje
stæts Regering. Intet formaar at rokke vor Tro paa, at
hin Traktat og den os deri hjemlede Ret vil ske Fyldest,
men Tilstanden her er saaledes, at vi ikke have troet
at kunne forsvare for os selv at undlade paany at
henlede Deres Majestæts Opmærksomhed paa de sør
gelige Tilstande, som Traktatens Ikke-Udførelse har
fremkaldt."
Heller ikke denne Adresse blev modtaget, og Depu
tationen, som bragte den til Berlin, maatte vende til
bage med uforrettet Sag. Den blev senere af Ahl
mann indsendt til Deputeretkammeret.
Saaledes var Ahlmann idelig paa Færde i den dan
ske Sags Tjeneste. Sammen med Krüger iværksatte
han tillige en Række Møder og politiske Sammenkom
ster i Nordslesvig. Ved enhver tænkelig Lejlighed
søgte han at fastslaa de tre Grundsætninger, som han
havde fremsat overfor den grundlovgivende Rigsdag:
at Nordslesvigerne er Danske, og de vilde vedblive
at være Danske, og at de havde en uomstødelig Ret til
at blive genforenede med deres Moderland.
Nævnes skal det ogsaa, at Ahlmann som Fører for
en Deputation af 22 Sønderjyder, hvoriblandt Krü
ger og Hjorth-Lorenzen, var til Stede ved Af
sløringen af Frederik d. 7des Rytterstatue paa Chri
stiansborg Slotsplads den 6te Oktober (Kong Frede
riks Fødselsdag) 1873, og ved det efterfølgende store
Festmaaltid, som Hovedsetadens første Mænd gav til
Ære for Deputationen, var han Hovedtaleren fra sønderjydsk Side, hvis Ord blev paahørt med udelt Op
mærksomhed og Begejstring O.
Som man vil have forstaaet, var Ahlmann ikke ble') „Dannevirke", 8. og 10. Oktober 1873.
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vet Politiker af Lyst og Tilbøjelighed. Kun fordi hans
Hjemland i et givet Øjeblik trængte til hans Evner
og Kræfter, havde han givet efter for sine Betænkelig
heder og stillet sig til Tjeneste. Det var hans som
alle danske Nordslesvigeres Mening, at deres Ud
lændigheds Tid kun vilde blive af kort Varighed, og
han betragtede derfor sin politiske Virksomhed som
noget rent forbigaaende. Men Skæbnen vilde det an
derledes. Aarene gik, og der indtraadte ingen For
andring i Nordslesvigs politiske Stilling. Skuffelse
fulgte paa Skuffelse i den Henseende. De Underhand
linger, der begyndte i 1868 mellem Preussen og Dan
mark, blev afbrudt uden Resultat og ikke genoptagne,
og det Haab, man havde sat til et Sammenstød mellem
Frankrig og Tyskland, skuffede ogsaa, idet Krigen
1871 endte med Frakrigs Nederlag. Saaledes blev Sa
gens Afgørelse stedse mere stillet hen i det uvisse.
Alle disse Forhold i Forbindelse med tiltagende Le
gemssvaghed øvede deres store Indflydelse paa Ahlmann, og træt af den opslidende Kamp trak han sig i
1875 tilbage fra sin offentlige Virksomhed til alminde
lig Beklagelse for sine Landsmænd. Hans Lassen-Lysabild valgtes til hans Eftermand som Medlem af den
preussiske Landdag.
Samme Aar, som Alhmann havde trukket sig tilbage
fra sin politiske Virksomhed, flyttede han til Køben
havn, hvor han levede stille og ubemærket til sin Død.
I en Villa paa en af Frederiksbergs Sideveje havde
han sin Bopæl. Begivenhedernes Gang i Sønderjylland
vedblev han at følge med aldrig svigtende Interesse,
og han var aldrig gladere, end naar han fik Besøg af
gamle Venner fra Nordslesvig og sammen med dem
kunde opfriske Minderne fra den mest virksomme Del
af sit Liv.

47
Det hørte til mine Ønsker som ung Student at faa
Lejlighed til at besøge Ahlmann for at faa en Samtale
med ham om vor fælles Hjemlands Forhold. Jeg min
dedes fra min Barndom Begejstringen for ham og
Kriiger under deres Optræden i den grundlovgivende
Rigsdag i 1867. Det lykkedes mig imidlertid ikke. Jeg
ringede paa hans Dør en Aftenstund og gav mig det
Ærinde, at jeg vilde laane Junggreens Pjece: „An das
deutsche Volk", som ikke fandtes paa de københavn
ske Biblioteker, og som jeg tænkte mig, at han maatte
være i Besiddelse af. Ahlmann var imidlertid syg og
sengeliggende og kunde ikke modtage Besøg. Jeg opnaaede saaledes ikke min Hensigt, og gennem hans
Hustru fik jeg at vide, at han ikke ejede Bogen.
Den 12te Februar 1890, altsaa netop 23-Aars Dagen
for hans Valg til den grundlovgivende Rigsdag, luk
kede han sine Øjne. Hans Begravelse foregik fra Fre
deriksberg Kirke Onsdag den 18. Februar næstefter.
Efter den Afdødes Ønske skulde Jordefærden foregaa i al Stilhed, men en talrig Sørgeskare havde alli
gevel givet Møde for at vise den afdøde Fædrelands
ven den sidste Ære. En utallig Mængde Kranse var
henlagt paa Kisten, hvoriblandt en pragtfuld Buket
med Palmegrene fra Hs. Majestæt Kongen, en Sølv
krans „Fra Sønderjylland", en Mængde Palmekranse
med Dannebrogsfarver fra slesvigske og nørrejydske
Foreninger, fra Studenterforeningen, fra Højres Ar
bejder- og Vælgerforening o. fl.
Talen blev holdt af Pastor Evaldsen, der skildrede
den Afdødes varme, patriotiske Sind, som havde præ
get hans Færd og skaffet ham et varigt Minde iblandt
os. Hans Liv og Begivenhederne under dette havde
fæstnet hans Ejendommelighed som Dansk, noget, som
for os andre er en naturlig og selvfølgelig Egenskab,
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men som hos ham jo fik en egen Betydning, idet han
fik Lejlighed til at virke og lide netop i sin Egenskab
af Dansk, saa at dette blev hans Livs Hovedbestræ
belse. Taleren bragte den Afdøde en Tak for hans Livs
Virksomhed og fra Slægt og Venner for hans Venskab
og Hengivenhed.
Efter Afsyngelsen af en Salme bares Kisten, medens
et Farvel blev sunget fra Pulpituret, til Kirkegaarden,
hvor Jordfæstelsen fandt Sted.1)
Fru Ahlmann overlevede sin Mand i godt 11 Aar
indtil 27. Oktober 1901 og hviler nu ved hans Side paa
Frederiksberg Kirkegaard, hvor en beskeden Minde
sten paaviser deres Gravsted.
/ det danske Nordslesvigs Historie staar Nicolaj
Peter Ahlmanns Navn indskrevet med uudslettelig
Skrift.

Ære være hans Minde.

*) „Berlingske Tidende", Tirsdag Aften, 18. Februar 1890.

