
f Grundtvig-arkivet fase: 229.

1, Titel el. kort indholdsangivelse:

Kasseret af t rykmanuskriptet t i l "Nyaars-Ønske i

Danske Samfund" 1843.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Maskinpa-
pir - g u l l i g t .

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): Bølgestr og.

4. Ortografi.-

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater, m. m.h

Msgistreret af: Th d. 12/ 9 1958 *

Evt Enhedens nr.: CXXIII .

Antal sider: 4 ° 1 up g . l æ g .

Antal blade: 2 .

Fonnat: k v a r t ; 18-jg- x 2 3 .

7. Ms.'første linie: s k i f t e v i i s kan b l ive
"Træl og Tyran" men b l i v e r a l d r i g
"fri".

8. Ms.'sidste linie: og fortroel ige med
Keiser og Romer-Retten
(sidste side nedskrevet)

9. Tryk el. benyttelse: "Nyaars-Ønske i Dan-
ske Samfund" Kiøbenhavn 1843. S.
8f.

10, Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

IL Nr. i bibliografien:

740.

IS^hdkoldsregest.

Da holstenerne først vågnede, havde de kun øje for deres egne ret-

tigheder og fandt det tilladeligt at krænke Danmarks. Mun vi må være på

vagt over for os selv, så vi ikke falder for vore egne våben, "og det

har glædet mig at see den Oplysning spire i Holsteen, skiøndt den endnu

kun har bragt "Blomster og Blade", thi naar Dannemænd kun ærlig vil

hjelpe til, skal den sikkert bære Frugt". På to måder kan vi gøre det,

dels ved at indrømme holstenerne alt, hvad de har ret til at forlange,

og dernæst ved kraftig at påtale Danmarks ret. Man skal ikke lade sig

træde på nakken. Tyskerne mener stadig, at hele "vor Halvø" oprindelig

hørte til Tyskland, så vi egentlig skulde tale højtysk. Men det er/græn-
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sen, man skal se, hvordan naboer "behandler hinanden - og sproget er

det egentlige tvistens æble (henvisning til "Politiske Betragtnin-

ger" 1831), og det er folkerådet, der har "bragt gæringen til udbrud.

Det er derfor glædeligt, at det slesvigske folkeråd hverken blev

sammensmeltet med det holstenske eller det jyske. Tysk har domineret

i Slesvig, "saa hvad der vaagnede med Dansk Bevidsthed, maatte finde

Tilstanden fortvivlet". Dog begyndte "Dannevirke" et nyt afsnit i

hertugdømmets historie, men sammensværgelsen mod bladet truede det,

og i folkerådet måtte danskheden blive meget svagt repræsenteret.

Tyske proselytter, især advokater, var meget nidkære i det.

- Stemningen synes roligere end i det skrift, som dette frag-

ment synes at høre til, "Nyaars-Ønske i Danske Samfund" 1843, og der

hentydes ikke i det til P. Hjort Lorenzens optræden den 11. november

1842, men der er dog tydelige berøringspunkter s. 8; Danmarks ret

til "Nørre-Jylland" (̂  "vor Halvø") og s. 9 de holstenske proselyt-

ter. Måske er fragmentet kasseret et sted s, 8, i forordet.

Affattelsestid; forordet s. 7-12 er sikkert skrevet i januar

1843 - efter den nytårstale, som trykkes i skriftet, der udkom 27.

j anuar.


