
IT. IE81£8ADE 2. KJIEIHAYI IL 
TW. cmw 11,• 

Bladet: 

UfUl:~O~ Nyhr· ~ · tionalsoclalistiske Ccntralforla.g Franz 
Eher, st0tter saaledee tkke de tyske 
GrlllllSeteVi.Sionlster. 

I Art.iklen skildrea Danmark som et 
skriver den 2 6 DEC 

1 
hejt kultioveret Land med en sund Be-• 935 folknlng. .,Den Dag t Dag er Keben

,bavn Indga.ngsporten til det baJ.tts.ke Tvsli Sy~nooti..for Ha.v," siger det tyske Blad, ,sedv om 
o{ ; .. , .. ~ ·· . Danma.I'k storpolitiske Rolle er udspll-

Dd } let siden den Gang, EDglamderne bort-
a.Dffi3r { terte Dlllll.Ill8.rks Fta.a.de . . . . Sa.a lmnge 

DqeM Nyh.J•r privat 

Berlin, Onsdag. 
S. S.-Korpae1:41 Bla.d Da..s schwarzo 

Korp.3, et ferende Ugeblad Indentor det 
tredle Rigea Presee, bragte torleden en 
overordentlig tiltalend>< Ulustreret Hel
llideeart1.kel am Da.nm.ark. , Landet under 
Danebroge" lyder Overskrltten, og 

~ blandt IDU8tra.t.tonerne er et Danmarks
kort, aom - dotte kan jo desvrerre ikke 
81gea om &lle tyske Gengivelser at Dan
lll&l'k8kortet - viJ!er Da.nmark som en 
grogratisk og polltlak Enhed fra Cla.u
eell·Llnten af 1920 t:ll Ska.gen. Das 
achwa.ne Korpe, der udg1vea af det na-

det af a.lle Da.nske h0jt elskede re<l
hvide Korsbanner vajer over Danmark, 
vit de gode Sider 1 den da.nske Fotke· 
karakber hrevde sig." Til Slut siger 
Das schwarze Korps, at Danskerne na
tiona.Jt set ikke har lrert den virkellge, 
dybe Ned at kende, men at en na.adtg 
Skrebne har bevaret dem for det vrer
ste. Netop derfor har Danskerne ett.er 
Bladeta Mening mange Gange sv~ert 

ved at torsta.a det tyske Folks Lldelaer 
og Hjemsegelser. Netop dcrtor tatter 
Da.nskerne som oft"OSt ikke, at Tyaker
ne ber vmre langt mere vagtsomme og 
virksomme for at kunne klare slg over
for saa Jl'UUlge Fjender. 

Den sympa.tlske Artikef om La.nd&t 
under Danebrog slutler med fllllgende 
Geugtvelse af f0l"Ste Vers af ,Der er et 
yndlgt Land" : 

Ea 1st eln holdes Land, 
mit breitan Buchen liiegt fl!l 
am salz'g<:n Ost5eestra.nd. 
Sa.nft schmlegt sich Tal a.n Tal 
1m alten Dll.nematk, 
der Ql;)ttln Freia. Saal. 



ST. RE&IE&ADE ~ ltBENHAYI L 
TELf . CEITRAL 11 ,HS 

Bladet: 

skriver den 26 OEC.1935 
Unge Danske fritages 
for den tyske Hilsen 

Efter to Aara F orlftib avarede l 
den tyske Regering paa 

dansk Andragende 
Flen.!borg, Onsdag. 

I den lllye LovgLvn!lng 1 det natlona.l
.eociaJistiS'..te Ty.skla.nd findes ingen Srer
bestemmelser vedrerende de nationa.le 
Mindreta!l. Da der i 1983 blev ud!tedt 
en Forordning om, at den tyske Hllsen 
skUlde anvendes i alle Skoler, maatte 
Dal:lsk Skoleforenlng 1 Flensborg hen
<Ven<ie sig til Regeringen for at faa 
Lrererne og Eleverne ved den da.nske 
Kommuneskole fl'itaget. net opnaaedcs 
ogsaa. 

Senere, den 20. Fe'bruar 198(, hen
>Vendte det danske Genera.l.sel!lretariat i 
Flensborg sig til Regeringapresldenten 
am o~ at fritage• danske unge, der 
fulgte de tyske Haudels- og Fagskoler, 
ta.t at benytte Hilsenen. Der blev bedt 
om et burtigt og klart S'V&r. 

Et Sv&r forellg.ger llJU i Mten - alt
.\laa. efter ihenved 2 Aars For~b! Det 
gaar ud paa, at den ty~ke Kultusmlnl
~r ha.r bes1uttet, at der Ska.l ses bort 
rtra at 8!f'krawe de omtalte tmge Dan
.ske den tyske Hilsen. 



ST. RE6NE8ADE t K8BENHAYN ~ 
T£LF. CENTRAL 11,"5 

skriver den 2 3 DEC. 1935 

'Tysfe Rigmcend ksber 
lord op i NordsJesvig -Yl har lhodtaget: 
4ror1e<len lmste jeg 1 Dagens Nyhe- • 

det , at en Dan.sker h§:V..£!L solgt en 

sterre ]iljendom_,_,g_rengrptt" ved Graa- f1 ./1] { 
1 

., f t 
sten, til ~ tys!_ Rigma~d, der ogsaa 
bavde kebt Bennikegaarden ved Rin-
kenms. Smlgerens Navn stod der intet 
om. - Her 1 Nordslesvig var dct ter 
Krigen enhver Dansker PIJgt fkke at 
SEelge sin Ejendom til en Tysker, g-Jor-
de ban det alligeve], var ban wnullg 
I Danskes Selskab. Den Gang hjalp Dan. 
Skerne hinanden, da havde de Evnen 
til det, hvad de desvmrre ikke har nu. 
- ~skerne er os overl~e J ~ll 
om nderiYUS:nit de sparer tkke, hver. 
Ken ,Paa Pe~e .Jll&r-..A.rbejde. 

Forhaabentlig er der Overvejelser I 
Gang indentor Regeringen om at 
standse dis.se Jordopk0b inden <let er 
tor sent. Per Bonde. 



•• 

't~~,~~J': 
~ l He/ . /P :J.! · 

Deutscher Wahlsiegl 
Ofe &euff4en ~fimmen in :Xor&fd}feGtttig \Jon 9 868 auf 12 621 getleigerf 1 :Jliebertoge ber 1Jenflre unb 

Oer ~onfertJofitJen 1 1lie Odnifd}en 1lofionolfo~io1itlen o~ne )Jlonbof 1 Gtouning 6fei6f! 

~ie erffen b4niflf)en 
J)retTeffimmen ~ur lilabl 

in llorbfd;lelbJfG 
~efamter~ebnis ber 5olfefing~illabfen 

S t i mmen 

lBir morfcf; ieren 
l'ort»ir~e! . 

Sct?feswigfd?e partei X 2 62\ ( 9 868) ~ ( 0 Dr. fi. K Der IDaqltag, t>em 21Ue mit 
!>« 2lusfall bet IDa.QI in !torbftflleswig groijer 5pannung entgegen fallen liegt 

~enftflt beteits Me banij~en preffe- So_1ialbemofraten ?59 06~ (660 782) 68 (62) nunmeqr qinter uns. ~r qat unfere fefte 
fomment<tre. :Snsbejonbere wirb (l;eroi~t Dettftre 292 275 (58 \ ?GO) 28 (58) (* qoffnung auf einen w~iteren 8ortid!ritt 
gelegt auf ben unerwartet gro[ien 8ort• unjerer beutf~n 5~ gian3enb beftii· 
f~ritt ber t>eutf~ 5timmen. Jn ,Jyb· 'Konferoatioo 295 558 (289 525) 26 (27) ~t. Det unermiiOii~en Wetbe· unb 
fte fi:ibenbe" liu[iert fi<fl Rebarteur "' !>..'f ( 1 ~ 1 52"7 ( 1 ,1 ; ~OG) t1. (' 1t) Uuffliirungsarbeit, bie auf beutftflet Sei· 
Soens jon folgenbermaf)en: ~avt a e "'"'" " nv - ""'" n te in ben le~ten IDo<flen t>or ber Waql 

..,:Sn erfter {inie fliUt bet l3licl aufbas ~ed]tsjlaatspartei -4ll90 ( ~t 2l5) ~ ( ~) 9tleij'tet wurbe, ift es gelungen, weite 
unnatilrH<fl gro(}e Unfteigen ber beutfd~n tieile bet norbf<flleswigf<flen &t>olterung 
Sttmmen3af1I. naturlit:Q flat bie ~>eutf~ Danifclte rtat.,.So3ialifien X 6 2 H ( ?56) (-) tvacf13uriittein unb fie mit bt bte 8ront 
na.3iftifdle 'Dis3iplin bas J brige get.1n. ..Creie Voffspartei (£ S) 52 , 56 ( _) 5 ( 5) beret qinein3ufteUen, bie bte ltettung ber 
2£ber es f?etr~cflt !ein 6)weifci barUber, \} norbf~leswigfcflen fieimat auf iqre 84Q-
bafJ au~ nicfit fo wenige banH<fle unb 'Kommuni~en 2'Z \ ~9 ( ~? ~ ?2) 2 ( 2) tte gef~rieben f?aben. 
blattebe 5timmen ba3wi]~en finb. "Das *) ·spelter t~aten 3 .Ubgeorbnete aus unb bil~eten bie Sreie Vollspadei. IDi.e oft ift uns non einer ilbelwoRett• 
ift bie 8olge i)Ql)on, baf> man auf 5eiten bett Pteffe norgerebet worben, bafi ber 
ber Regierung unb ber Venftre bet tonfer. ll • 2l<1>t' n lfo3iat' ·mu lebt r..r. - f I'tte-

1 '[)attuen .:Yor~erung einer befonberen norb· ft\ Jt fl. {!J r IJit ~ n t" tJ. f u" _., 1\ r ~ rm f·4 d itt 9 11i ~n~0 t.·~ bie b~tf~~n Rei~et;1 ~i:~/s:tr. 
I fd?leswigjcften 5anierung nidlt f)a.t na~· ~- "1l .~ ~" " 1/ II " JUJ " 1fl W f f5 l!n qabe, bafi er nur bott ~folge P.t• 
, rommen wollen.

11 
- (IDir qaben in bet ele.,. wo &wang f?errf~e bak er aber l'et. 

leiJten 6)eit immer wieber barauf hinge• 22. Q>rt. \935 \5. ltou \932 !lt, iobalb er fi~ au[tetqa15 bet ltet~ 
wiefen. b~f3 tlie ausgebliebene 5anierung S..J..[eswirtf..J..e partei • • • \ 2 62 ~ 9 868 ~n3en betiitige. ner beutf~e tt?aqlerfolg 
genau fo gut auf ein tonferuatiues Vet• " I ;;) \.4f be$ geftrigen «:ages Q<lt biefe qiimif~tt 
fagen 3Utiicl3ufiiqren ift! Die Rei>. ber So3ialbemorratett • • • • 26 835 22 9ZZ &qtiiptungen teftlos wibedegt. (!r qed 
n. ~.) 60 ge3tig<, baft wit fraft bes neugtmonne-

Uu<fl bet fonferl)a.tiue parteifiiqrer Oenfire • • • • • • • l3 5?9 H 5 nen 5£)wunges unb ber erqoqten ~infaiJ-
<I:q~iftmas moiier iiufiert: "5eqr ernft ift 'Konferootioe • • • • • u ~ 'Z ~ \6 t 86 bereitf~lft imftanbe gewefen finb, bit bis. 
bet 8ortj<flritt t>er ~utftfl.en in l1orb· [?er qodJ'te beutf~e 5timmen3~l l'om 
f~leswig - 11

• ~abifa[e • • • • • • . 5 328 5 545 Jaflre t~l6 weit 3u ilbettuff.en. 

,fiejmbal" ift aufJerorbentii~ Plein· ~ecf?tsfiaatspadei • • • • 2 65\ 2 ??5 Was qabtn <tU bie nielen 2lufrufe ber 
· taut. Diefes l3latt qat ben boppeiten i>Gnif~n Pamien gegen bie beutft:Qe 
5<flmer3 3u iibexwinben, bafi einetfeits Danifcf?e nat.s5o3ialiflen • • 5 566 ?5? Volfsgruppe genilt;tV (l;Cltnidttsl "Die 
bie t>enftre arg 3ufammengebroftflen unb • ((S 5 822 !)eutf~e Volfs!Jtttppe ift. oqne no.tfl recfrts 
anber·etfeits bie beutf~ 5timmen3af?l er• Sreie Oolfspartet ) • • unb lints 3u \eflen, an bie IDaqlarbeit 
l?eblit:Q geftiegen ift. nfiejmbal" fd1reibt: 'Kommuni~ett • • • • . '~~ 93~ {?etangegangen in bent l3ewu[ftfein, baf> 

"mit befonberer Uufmedfa.mfeit net• aut:Q biefe Urbeit ein Dienft am beutf~en 
weiien wir natlitlit:Q f?ier unten bei ber Jn bet baniftflen Preffe wirb aucft !!a- immer nod) fcf)roebenbe .Canb~fin~frag~ an· Volt W>tt. Sie qat fldt nid1t letten laifen 
tleutft:Qen 5timmen3<1QL Diefe ift non uorneqoben, ba" bie biinif<flen n ational• faflen mirb ~on ttgenbeinem fia[Jgefilql gegen ben 
9868 auf ~ 2 .62l QCt<tUfgegangen. 1)as be• ::> D ~ f l) • •• • • • fjtrf>etgsfhwt Ultb gegen bas biintjcfle 
(leutd au~ eine 5teigerung bes .Stimm· fo3iaiiften fein manbat er .. (a ten wer en. £'Gnlf({)e I)OJlflfer Vt~Il. fonb~rn fie war aUein erfilllt oon 

pro3entes." nie ttieterlage oet venftre ~er i tnffuJ Oer %9Gbl r.•er 1\en '1norttau~foD ~~~~efuantf!~~~}e:t.ebe 3ur &eimat unll 
fu~t bas l3Iatt mit folgen~n IDorten 3u f ,..1 ~ ·· ·tm t\ ll.ftf IIV " tW '' .. v " 1"'" ~U{ 
entft:Qulbigen: ,Die Venftre qat biefes QU " e "QU11UJ£ ft'l) ~erfcf)i~bent Mnifd)e 'l)ollflker l)aben fic{l t U>ir qa~ wU!ber einm<tl ge3eigt, baf~ 
mal in einer feqr ft'Qwierigen 5itua.tion mie geffrige 'mal)I ~f bem 'minifterium ber-eifs fi.ber ben 'IDal)tausf<tU geliu{Jert. mer .mfere £eben,sfraft unerft:QUttert ift, ~af; 
gefronben. Jm 5 iiben ift bie nationalf O• 6 f <l u n i n· g emen ffarktn (f.rfolg gebracf)t. 'minifferl>riifibenf 6 fa u n i n g erk{drle u. a..~ wir ni~t nur imftanbe flnb, unfere Stet• 
~ialiftif~ Werre iiner bie <!5rerne gefdll<l" ~ie 6oJi<llbemokraten l)<rben 'ore 'm.a.nbafS· .6omeif id) fi.berfel)en k<tnn, ift eln g!Cin3!n-rlung 3U ~a.tten. fonbern au<fl biefe weitet 
qen. Vom !torben h.er qat £. 5. befonbcren Jal)l non 62 Clllf 68 erl)ol)en konMn, U)(i!)renb ber 'IDal)lfie-g fiir bie $emokrafle un~ m-etne>aus3ub<luen. mtt berfelben ~ntfcf}loflen• 
~uft:Qluf> in bern uom l<tiege unb ber bie 'R<tl>ik<1len i{jre 6feUung mit 14 CJn<1n· <parte! In mltnem<lrk errungen. ID:as iff au.cf)1qeit wie in ber Waql3eit werben wir aud? 
1{riie f!art getroffenen l1orbft:Qleswig ge. bafen gel,aUen b<tben 6rouning kel)rl alfo b<ts, tl)QS man ertl)(lrfen konnfe nacf) ~m weiterqin filt unfere febenstet:Qte. eintre• 
·unben. Die. Venftre ift. befonbers qeft~g je~f, gef(ii~f auf eine 'cmel)rf)eif t>On 8 'lll«n· 'mablf«mtpf, ber oon unferen ~egnem ge·~ ten, ~'t ben ~ob.en, auf bern Wtr fteQett 
on aflen 5etten an~e~nffen rvori:l~n. _"Dte ~v.,,.,, •nrilAI lln-J\ nt1m 9fnfimt no <t.briff· fiibrt morben Iff. <nun mfiRte ber 'IDea Dffen unb ut aiie met e t>es beutf n tultu• 



.. 

ge ~t auf ben unerwartet grofien Sort• 58\ ? 60) 28 (58) (• L/Otfnung aut eme.n wettctth 80rtJctmtt 

f~rttt bet beutfd}en 5timmen. Jn J " b• v f t• 2 lil5 558 ( ) ~llferct bcutj~n S~ gHin3enb ~ftii· 
ffe ~ibcnbe" auftett ~d} ~eb~ft~ur ~'011 eroa tne 7 28~ 525 26 (2'l) tt~t. Der unermilbli~en n:>erbe· unb 

Svens1on folgenbermafjen: ~abifa[e l5{ 52? (H5 206) H (U) 2luftf<irungsarbeit, bie auf beutfd!er Sei· 

,.Jn etfter £inie fiillt ber <;lid auf bas .R '""'t \+ t t . ( te in ben (efjten ll>o~en nor ber ll>aql 
unnatiitllcf! gtofte Unjteigen bet beutfdl'Cn e .... t s,.aa spar et ~~ l90 'H 2 \ 5) ~ ( -1) ~eleiftet routl>e, ift es g('lungen, weite 

5tt~'!lel13alll: ~~f.Urlicf? flat ble beutf cfl· DCinifd]e nat.,so3iafi1len l6 2 rz ( ?56) (-) treile i:>er HOtbfd?lesroigfcf?en l:knolfetung 
n<!.3tfttfcfte Dts3tphn bas Jbtigc get<m. wadnuriittern unb fie mit in bie 8tont 
Uber es qerr}d?t fein 6)rveifel barilber Sreie Oolfspartei (( 5) 52 ?56 ( -) 5 ( 5) l)erer qineinsuftellen, bie Me ltettung bet 

!>aft au~ nid1t fo wenige biinifd}e unb Kommunilien 27 1 tl.G ( 1 'l 1 72) 2 ( 2) norbfcf?leswigfd}en f7eimat auf iqte J~ 
~la~ebe Stimmen bajwifc!ten finb. Das I~ ""I(J " " ne gefcf?tieben qaben. 
tft bte Solge bcroon, bas man auf Seiten •) 5pciter traten 3 Ubgeorbnete aus unb bifbeten bie Sreie Volr!>p~tei. n:>ie oft ift uns non einet flbelwollm• 

bet ~cgietung unb ber Venffte ber ronfet. ~n Pteffe uorgerebet worben baft bet 

OOtttlotn JOl :>erung eirter befonbetert noti:>• ~ a /J. At r 0 e ~ n ,. tJ. f u" .. 1). f\ r J\ ~(I) f t ~ttl; ~ !latio~alf?3ialismus leb~g{i~ ' ,@etfp£itltio 
f~leswigj~en Sanierung nicf!t qa.t na~· 1'41 11 "" U 11 l +I V " J ~I ~ltg tn bte beutf~en. ~t~en ~tneingetr<~or 

, fommen woUen." - (n:>ir f1aoen in ber • ~i en qabe, ba\3 er nut bott ~rot~ ¢• 

deWt:n 6)eit il!Hllet Wieber barauf f:}ittge• 22. Q)lt. ~935 \5. noo. t932 • . le. WO &wan~ ~errfcf!t. bau tf Clbetl)et.o 
Wte1en. b~& bte ausgebfiebene S~tnierung ge, fobalb er fi~ auijerqalb bet lt~i~ 
genau fo gut auf ein ronfernatiues Vet• Sd]Ieswigfd]e partei • • • {2 62\ 9 868 gttn3en betiitige. Det beutfcfle ll><lQlerfolg 

jagen 3Utiid3Ufiiqren iff! Die nei:>. bet So3· ia[bemofraten 26 835 2? 9TZ beS' geftrigen ~ges qat biefe qamij~ 
n. a>.) • • • • , ~ ~eq~ptun~.wn reftlos wiberlegt ~ ~td 

~~d! ber ronferna.titlot parteifiiqrer Oen1fre , • • • X5 3'Z~) { 'Z 560 ge3ei~ bafi wir haft bes neugewonnt-o 
<!:qpJtmas moUer iiufiert: ,Seqr emf£ ift nen S~wunges unb btr erqoqten ~nfaiJ-
ber ,5ortfdlritt ber Deutfd1en in norb· 1\onferoatioe • • • • • H \ n \6 \86 hereitf~ft imftanb.e gewefen finb, bie bis-

fcf?leswig -". Rabifaie • • • • • • . 5 528 5 5~5 ~er" !1od5te l>eutfcfle Stimmen3<tQ1 Mm 
,qejmbal" ift au[)erorbentlicf! flein· ...,a'fre l916 weit su ilbettteffen. 

taut. Diefes ~latt . qat ben i)C)ppelten 2ted]ts1laatspartei • • • 2 65 { 2 'Z'l5 _ll?as qabtn an bie \ri.eten Uufrufe bet 

Scflmet3 3U iiberwinl>en bas einetieits Diinifcf?e nat.,.so3iali~en .3 566 15? biintfcf7en parteien gegen bie beutf~e 
bie Venffte arg 3Ufamm:ngebrof~en unb • • Voltsgtuppe genUUt~ d5atnidltsl !He 
anberi!rfeits bie i:>eutfcf?e 5timmen~aftl er- Sreie Volfspartei ((5 ) • • 5 822 beutfcf}~ Volfsgtuppe tfl. oqne nlldl te~ts 
f1ebiid1 geftiegen ift. "J:.?ejmbal" fd1reibt: Komtnuni1len 'l-1~ lil5 1 unb lmfs 3U fel:}en, an bie n:>aqlatbeit 

,mit bejonberer Uufmerlfo.mlelt t>er• • • • • ~ 7 " Qet<tngeg_angen .in .bern _l3ewufrtfein, bafi 
weifen wit natiltlicf! ~ier unten bei bet auc:Q bie)e llrbett etn Dtenft am beut;cf!en 
beutfd}en 5timmen

3
aql. Diefe ift l)On J n bet biinif~en Pteffe wirb au~ ~· immer nod) fd)roebenbe £anb5ting.Sfrage em· Volt war. Sie {?at ftlfl nid}t ltiten la jfen 

9868 auf 12 62I O.eraufgegangen. Das be· notgeqoben, baft bie bCinifcf7en Uational• faffen wirb. Don itgenbeinem fjafigefllql gegen ben 

~utet aud) eine Steigerung bes Stimm.. fo3ialiften fein m<mbat etitalten werben. it'\.int'C'tf'td "O!I.fl.fdr f1erbergsfta.at unb gegen bas l>iinijcf)e 

pt03entes." Die Uiebedage ber Venflre ~er m,· nftu" "'•r """"I 44'U 1'41" fl " !?orr. ron bern fie war ctllein erfiint non 
fucf?t bas l3latt mit folgen.f>en n>orten 3u 44' ~ P "" ..W•nJ fiDer ben :Wa&fOUffaD einer fanatif~n £tebe 3ur fieimat uni:> 

entfcf?ulbigen: ,,Dte Venftre qat biefes QUf bit bdnftdte *'OJifif . . Y.. . 1 >tt beutfcf1en Sa~e. 
ntal in elner febr fcf}wierigen 5itucrtton 1'4/ ft' $~rf~tebene blimfd)e 'l)_ohftfte~ f)aben ftd} 1 Wit flaben Wieber thtmal ge3eigt. ba~ 
geftanben. Jm Siiben ift i>ie nationalfo• !Die gefttige :Wabl bat bem 'minifftdum ber~tfs iiber ben CIDal)lausr{l{£ geliu[;ttf. roer :-tnfere £ebettfoltaft unerfcf?ilttett ift. i:laf; 
:raiiftifdle Welle ilber l>ie <Bten\t gtf~l<ll 6.t au n 1 n g emen ftatktn <frfolg gebrad)t. 'mmifleq~rdp~enf 6 tau n in~ erklarfe u. a.: :u>ir nicf1t nur imftanbe ftnl>, unfere Stel· 
~en. Vom Uorl>en f1er bat£. S. befonberen rote 6oJhl1bernokrafen ~f)aben _,9re 'manbafS· .6oroeif ~ ub~r[e~en k<tnn, iff eln gldnJen· 'lung 3U fla.lten. fonbem au~ biefe weiter 
-::)ufcf!lufl in bern nom l<rie<\e unb ber J~l)f uon. 62 a.uf _68 erl)oben konn~n, tOOf}renb ber <nl~Jreg fiir bte memokrafie unb mtlnetaus3ubauen. mit l>etfelben <fntid}lofien· 
1\riie qart gettoffenen notbf~leswi« ge· bte CR<ltlk<tlw tbre 6feUung .nnt 14 'man- 'Parfel m roanernark errull'gen. q)as iff aud),1qeit wie in bet n>aql3eit werben wit aucft 
'unben. !lie. Venftte ift befonbers ~eftig ~afen g-~alten f)a~en. 6rou~mg kel)rt alfo bas, tl)(lS m<tn trtl)(ltfen kollinfe nacf) bemvweiterftln filr unfere £ebensrecf?te. eintr~· 
on alien Setten an«eariffen wori:len. Die ltbf, geftiibf auf eme 'mel)rl)ed uon 8 'lltan- CIDal)lkampf. ber non un:feren ~egnern ge· ten, fiir ben ~ol>en, auf bem tVlt fteqe·n 

=plitierpaarteien q~nen aud
1 

flier einen bafen, 3~tfidL Uttb n-ad) ~npcf)f !)On <tl)tiff· ftil)rt roorben iff. 'nun rnu{)fe ber CIDeg offenf~'Unb filr aUe 6)wcige bes beutftflen Pu11u• 

bejferen l.3oben gefunben als im Ubrigen 1 m·as 'lltol!er werben mir alfo bas .~{)oaos• fein ffir eine pofiHue <polifih JUt 6id)erung tellen £ebens, 
fan b." bis auf meiferes bef)affen. roer fo3ialbemoltra· biinifcf)er CIDidfd)aff unb ':ptobukfion. IDa~ 

,Veftjlesnigs G:iben~"' f~reibt: , n o.- tif~ ~rfolg iff. JtDti~los a.uf bie ~ift:ige Or- 2tefultat ber <maf)l gibf heine Q}runblage fiir 
tion<ti gefeften 1ft l>ie ll>aq[ in Uotbfdl~· gamJafio~a~~f 3UtudtjUfUbr~n, bit tm gan- $erfucf)t. ber 6ab~fa~ ob~r anberer .s)ln
mig wenig aufmuntetnb. Der beutjEf?e len i!anbe t>.e~mb~n morben tft. ~e gefarn- b~rnng em~r <.poliftlt, bte bern gan3en '.l.lolke 
JC)rtfdnitt iiber gan3 notl>)d)leswig uon mclfe Oppofttion f)at nld)f uerrn~d),f, 6fuu- btenen foiL 

11ngefiiftr 2 7oo Stimmen maf,nt 
3
u ern• nlng au~ b~~ 6affe( JU !)eben. 6ie tD<tr aud) !Dr. 1{ r a g, bet c;jnf)rer ber $enffre, er· 

ftem Uacf)i:>enfen ()a man gut ~anon aus• 3u unelnl)elfltd), urn JU eiltltrn ~neralfturrn kldrf: .!Der '.l.lerluft iff grofi, unob e~ foil ein· 
~e~n rann, baf; ni~t a.(fe Stimmen non a~f~fie.n 3u ltOnMn. 6ie nxmn fld) aile nur gerdumf werben, bo[i er grot}~t iff at~ tr· 
beutfdlaefinnten Uotbid)leswigern abge- etmg tn ber ~~erf{f;a~ ge~ 6fanning. toorfef, a~r bab ein '.l.leduff ftornmen mu[ife, 
geben fin b. Viele Q<tben fief! wilbfilflren Jrn. fibrlgen abet gmgen tl}re <.plane unb Siele batnllf ~r !<f> l>O~reifef .• (.cm,er, j)err ror. 
laffen auf <Drunb ber uon 1)eutfcf1er Seite we1f au~elnitnber, tOOs man fd)on foforf er- .ftrng, nnr {>orfcn non Jl)n~n uorf)er nur 6ie· 
aetriebenen Ugitaticm <Jegen bie f>onifclje kennf, wenn man bie ein3elnen 'Jiif)rer bie· gdfanfaren! mie 'R~b. ber ~- .B.). 
Verwaltung aniCif!tid! ber wirtfd}aftlitften fer Oppofifion auf3al)lf: C£.l)riffmas 'lltoller, ~ 1) riff rna s em o 1 I e r duf3erf: .~e 
5tf1wiertqfeiten, ber IDirfungen bet n:>e-It- !Dr. ~rag, IDr. ~rnm, $tnub c:aad), t;rl~ 'ID<ll)l if! ein tiefes unb ernffes cmemenfo an 
Frife. bi~ u. a. aucn Qier im ia.nbesteil 3u (tlaufen unb ~(!'ef i!arfen. <.Daa biefe 'lltiin- ~Ut tm .&:tn·be. <.Das 6cf)idtfal ber 6pliffer· 
ipilren iit.'' (Die bonifd?C ~eitunct tx't~t ntr keincn gemeinfamen 6fof3 fiif)ren ltonn- parfeien, bes CRed)tsnerbanbg u. a. 3eigf, 
,u erwiibncn ba~ es bie eigene 5 rfmib bet fen, iff ltlar. 6f-aunlng wirb jef}t Derfud)tn, baa bort kein ~g oorwdrfS fiif)rf. 'ltur in 
~.~nifc!len parteien ift, baf1 fie ntt:Qt liinMt nadyb~m et erneuf nerffiirltf bas ~egierung~. ~in em <.punkf bat bet 6o3iaflsmus elM 

rut: eme &fjerung btr Verqiiltniffe in ffeuer ergreiff, bie <.plant burd)Jufiil)ren, bie 'ltieberlage erliffen: 6eiM j)offnung ben 
norM~lesrvig gefotgt Q<lben. Die lleb. bgber burd)krtuJf murben. $or aUen ~gen Jtornmnntsrnus 3u ltrfd>m~ffwt, trffilff~ fief) 
'cr n. 6).) ·b-arf man gefp-annf fdn barattf. 'l»>e er bie ntdyt • 
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St Rf6NE6ADE ~ KSBENHAVN K 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet : 

Uagens Nyh~tu· 

skriver den 16 OKT. 1935 

Af gorende M0de i Dag i Berlin med 
Reprresentanter for de danske og 

polske ltlindretal 

Protesterne har virket, men der· er kun 
ringe Udsigt til FritageJse for 

Arhejdst jenesten 
Da6en• N yhetler privat 

Berlin, Tirsdag. 

I MORGEN Forrniddag afholdes i 

det tyske Indenrigsrninisterium 
et Mede, hvis Forleb og Beslutninger 
vii faa den sterste Betydning for de 

tyske Mindretal i Tyskland, der
iblandt de dansksindede Sydslesvige
re. 1 Medet deltager en smrlig Re
prmsentant for den tyske Arbejdstje
nestes Rigsledelse, Dagsordenen in
deholder kun eet Punkt, nemlig 
Sp0rgsmaalet om, hvorledes Rigslo
•Jen om den almindelige Arbejdstje
neste skal f0res i Praksis f or de na
tionale Mindretals Vedkommendc. 

Protesltnod at komme 
i Arhejdslejr 

De Iem polske Mlndretalsblade, som 
udglves 1 Tyskland, bringer I Da.g en 

enslydende Udtalelse fra Mlndretalsle
delsena Side, bvori der slges, at den 
tyske Arbejdstjeneste lkke maa komme 

I Betragtning for Rigets Borgere at 
lkke-tysk Natlonalitet. Der henvises 

tu den tyske Ferers hejtldelige Er

klmring om, at det naUonai.socialistiske 
Styre lkke har f Slnde at fere en Ger
manlser1ngepo11Uk. I Henhold til denne 

Erklw-ring Jra heje:;te tysk Sted krm
ver den polske Fol1c-6fJruppe i Riget s!g 
t1·itaget tor Arbejdstjenesten, da denne 
er eta Instit"tkm med rent tyske Op
fjaver, og d(J; den ikke-tyske Ungdom 
indentor de ty~ke Arbejdslejre ejt61" 
pol.!k OpjatteZse vilde blive ltdsat for en 
alvorlig Gern14niseritlgs-Fare. Det ud
ta.les til Slut, at de 1kke-tyske Borgere 

I 

De danske og polske 
lndsi~gelser har virket 

De datt.Yke og polske lndtsigelser ~mod 

at 1.cule daMk og polsk Ungdom del-

tage i de ty&ke Arbejdlllejr~ rent ty

ske Paamrkt~ing og OpkBring har gjort 

et ikke Tinge Indtryk i B6rlin, I Mor
gen vii det f lndenrigsmlnisteriets rede 
Bygning ved Konigsplatz blive qnder
segt, om der kan skabes en llalrllg 

Ordning for de nationale M:indretal 1 
det tredje Rlge. 

Blandt de Muligheder, der vil blfve 

drejtet, 61" saavidt vide8 Tanken om at 

opret te smrlige Arbejdllleire tor det 

dan.ske og det pol.!ke Mindretal.! Ung

dom. Det er endvidere muligt, at det 
vii blive overvejet, hvorvidt der inden
tor de tyske Arbejdslejre, der kommer 

til a t rumme Mlndretals-Ungdom, k an 
blive Plads for en smrlig, f. Eks. dansk 
eller polsk Opl~erfng. Lrererne maatte 

f det tredje Rigc maa kunne faa en 
Mulighed for,. som loyale Statsborgere 
at aftjene deres militmre Vmrnepligt 
uden forinden at skulle gere Tjeneste 
1 Arbejdslejrene. 

Hvad de unge Folkefmller angaar, 
som allerede er blevet indkaldt ttl tysk 
Arbejdstjeneste, bar den polske Folke
gruppes Ledelse besluttet at udstede et 
Opraab, bvorf dl.sse Unge opfordres til 
l enhver Henseende at staa fast paa 
deres eget natlonale Standpunkt. De 
skal indentor Arbejdslejrene fortsat ta
le deres Modersmaal, IIese deres polske 
Blade og Beger og opretbolde Forbin
delsen med deres Folkegruppe. 

Polakkerne staar 
urokkeligt fast 

1 saa. Tiltmlde vel blive stUlet til Raa
dighed af de paa.gmldende Mindretals-

Dersom Medet 1 Indenrigsministeriet 
I Morgen lkke ferer til det af det pol
ske Mindretai enskede Resultat - og 
det ger det aom sagt nmppe, ldet man 

Der er desvmrre kun ringe Uds!gt ikke kan regne med de natlonale Min-

til, at det danske og polske Krav dretals fuidkomne Frltagelse for Ar

om fuldkommen Fritagelse !or Ar- bejdstjenesten - har Pola.kkerne 1 

bejdstjeneste vi1 gaa igennem. De ty- Tyskland 1 Sinde at slaa ind paa an

ske Autorlteter regner med, at det dre Veje for at naa deres M:aal. De 

for det polske M:lndretals Vedkom- staar urokkellgt fast paa det Stand

mende Aar for Aar vii dreje slg om punkt, at de lkke-tyske Folkegrupper 

adskUIIge Hundrede Unge. For det ber fritages for german.lserende lndret

danske Mindretals Vedkommende nlnger som Arvegaards-Loven og Ar
regnes der selvfelgeligt med langt bejdstjeneste-Loven. 
mindre Tal. K-c. 
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ST. RE&NE&ADE 2. KIJBENHAYN K. 
TElf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

D~u~ Nyht~d•\ r 

2 9 SEP. 1935 skriver den 

Sen~a.g d. 29. September 1935 

Den ubarmh jertige 
Sjrelefangst 

A 'ITER er vort lille danske Min
dretal Syd for Grrensen af 1920 

blevet ramt af et haardt Slag. Det 
Telegram fra vor Korrespondent i 
Berlin, vi I Gaar bragte - enc I 
den danske Presse - meddeler, at 
det tyske Rigs-Indenrigsministerium 
har truffet den principielle Afgerel- I 
se, at de unge dansksindede Mrend 1 
Sydslesvig, som paa Sessionerne er
klreres for duelige til Aftjening af 
V rernepligt i J.tigshmren, straks skat 
rnelde sig til den saakaldte Arbejd3-
Tjeneste. En tilsvarende Afgerelse 
er truffet for det polske Mlndretals 
Vedkomment:le. 

Allerede nu er de nationale Min
dretal i Tyskland blevet underlagt 
den drakoniske Arvegaards-Lov, der 
ophmver Ejernes frie Raa.dighed 
over al Landbrugsjord og tildeler 
Myndighederne Magtfuldkommenhed 
til at bestemme over den. Da denne 
Lov i Maj d. A. traadte i Kraft, blev 
det sagt, at den var det haardeste 
Slag, der indtil da i noget Land var 
blevet rettet mod nationale Mindre· 
tal. Nys afdede Redakter Andreas ! 
Grau kaldte (9. Maj) Loven et Red
skab til nationalt Bnigmord. 

Kort forinden (1. Maj d. A.) var 
de nye nationalsocialistiske Bestern
melser om Tildelingen af tysk .Stats· 
borger-Ret blevet sat 1 Kraft. Deres 
Betydning og Rrekkevidde for de na
tionale Mindretal maales bedst paa 
de Kommentarer, hvormed Rigs-In· 
denrigsminister, Dr. Frick (29. 
April) ledsagede deres nmr forestaa
ende Offentligg0relse. 

Det tyske Statsborgerskab - ud
talte han - rna.a vmre en lEre, som 
Mam.d og Kvinder at tysk Stamme 
kll.D ka.n erhverve ved Tjeneste, ydet 
F olk og Stat . . . Dct tyske Stata
borgerskab Wdeles ved en hejtldellg 
Handling, etter a!lagt Troskabsed t1l 
det tyske Folkef~ellesskab, det tyske 
Rlge og deta Ferer. 

Denne Lov kr~ver altsaa la.ngt 
mere end statslig Loyalitet; de.n krm-
ver en inderlig og dybt forbindende 
Bekendelse til Samherighcd 
Folkefmllesskabet under ua-.v•u.a.''""' 
cialistisk Ledelse. 

Unge Mmnd, som strmber efter at maa den indkaldte Ungdom under-~ I 56 Aar, fra 1864 til 1918, tjente 
erhverve, hvad man maaske kunde kaste slg en sy::~tematisk aandelig el· s0nderjydsk Ungdom under Pr0jsens 
kalde: det tyske Statsborgerskab af ler sjrelellg Paavirkning. Arbejds- Faner, i Fred som i Krig. Et tung 
f0rste Klasse - fra hvilket Ikke- Tjene3ten er en Art nationalsociali- Offer blev saaledes kr~vet og ydet. 
Arier paa Forhaand er udelukkede stisk Folkeh0jskole - hvorfra dog Men Ml!ldrene, der sendte deres Sen
- maa aftjene deres, Vmrnepligt. Folkets nedarvede Trosbekendelser, ner til de prejsiske Kaserner, fryg
Hertil er principielt intet at ind- Katholicisme og Protestantisme (i tede ikke, at Kejseren og Kongen 
vende. Som alle andre Stater krmver dennes forskelligartede Former) gan- skulde pr0ve at udstrtekke sin Magt 

Danmark Militrertjenes te af ske er udelukkede og erstattede af til deres Sjml. Danske drog de ud, 
hele den dertil egnede mandlige Ung- den ,Verdensanskuelse", der frem- og Danske vendte de hjem. Nu tager 
dom. uden Hensyn til dens Sindelag, kom under Hr. Alfred Rosenberg danske Ml!ldre i de smaa sydslesvig
det vmre sig konservativt eller kom- som Rcichsleiter. ske Hjem Afsked med S0nnerne i Be· 
munistisk, dansk eUer tysk. Arbeitsdietust _ har en af dens vidsthed om, at de i Arbejds-Tjene-

Men en Sammenligning paa dette stens Templer og Vmrnepligtens everste Organisatorer udtalt - er co 
Omraade meilem Forholdene Nord Katedraler skal skoles til under 
og Syd for Grmnsen er ikke mulig. ~~~~~ r~cd dette Motto: natlonalsocla- TT- - " •. -
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Sydslesvig, som paa Sesstoneme er-
klreres for duelige til Aftjening af 
Vrernepllgt l Rigshreren, straks skal 
melde sig til den saakaldte Arbej<U
Tjene.ste. En tilsvarende Afgerelse 
er truffet for det polske Mindretals 
Vedkommenc:le, 

Allerede nu er de natlonale Min
dretal f Tyskland blevet underlagt 
den drakoniske Arvegaards-LovJ der 
ophrever Ejernes frie Raadighed 
over al Landbrugsjord og tildeler 
M:yndighederne Magtfuldkommenhed 
til at bestemme over den. Da denne 
Lov I Maj d. A. traadte i Kraft, blev 
det sagt, at den var det haardeste 
Slag, der indtil da i noget Land var 
blevet rettet mod nationale Mindre
tal. Nys afdede Re<iaktt'Jr Andreas 
Grau kaldte (9. Maj) Loven et Red
skab til nationalt Bnigmord. 

Kort f'orinden (1. Maj d. A.) var 
de nye nationalsocialistiske Bestem
melser om Tildelingen af tysk Btat.s
borger-Ret blevet sat 1 Kraft. Deres 
Betydning og Rrekkevidde for de na
Uonale Mindretal maales bedst paa 
de Kommentarer, hvormed Rigs-In
denrigsminister, Dr. Frick (29. 
April) ledsagede deres nrer forestaa
<>nde Offentligg0relse. 

Det tyske Statsborgerskab - ud
talte ban - maa va!re en lEre, som 
Mend og Kvinder at tysk Statnme 

kun kan erhverve ved Tjeneste, ydet 

F'olk og Stat . . . Det tyske Stats
borgerskab tlldeles ved en hejttdelJg 
Handling, etter aflagt Troskabsed Ul 

det tyske Folkefrellesskab, det tyske 
Rlge og dets Ferer. 

Denne Lov krrever altsaa langt 
mere end statslig Loyalitet; den ltrre
vcr en Jnderlig og dybt forbindende 
Bekendelse til Samherighed 
Folk.efrellesskabet under nationalso
c!alistisk Ledelse. 

Unge Mrend, som strreber efter at maa den indkaldte Ungdom under-~ I 56 Aar, fra 1864 til 1918, tjente 
erhverve, hvad man maaske kunde kaste sig en sy:::tematisk aandelig el- senderjydsk Ungdom under Prejsens 
lsalde: det tyske Statsborgerskab af ler sjrelellg Paavirkning. Arbej<Ut- Faner, i Fred som i Krig. Et tung 
ferste Klasse - fra hvilket Ikke· Tje,~3ten er en Art nationalsoeiali- Offer blev saalede.s krrevet og ydet. 
Arier paa Forhaand er udelukkede stisk Folkehejskole - hvorfra dog Men M0drene, der sendte deres Sen
- mas aftjene deres~ Vrernepligt. Folkets nedarvede Trosbekendelser, ner til de prejsiske Kascmer, fryg
Hertil er principielt intet at ind- Katholicisme og Protestantisme (i tede. ikke, at Kejseren og Kongen 
vende. Som aile andre Stater krrever dennes forskelligartede Former) gan- skulde preve at udstrrekke sin Magt 
ogsaa Danmarlt Militrertjeneste af ske er udelukkede og erstattede a! til deres Sjrel. Danske drog de ud, 
hele den dertil egnede mandlige Ung- den ,Verdensanskuelse", der frem- og Danske vendte de hjem. Nu tager 
dom, uden Hensyn til dens Sindelag, kom under Hr. Alfred Rosenberg danske Medre i de smaa sydslesvfg. 
det vmre sig konservativt eiler kom- som Reichsleiter. ske Hjem Afsked med Sennerne i Be-
muniBtisk, dansk eller tysk. vidsthed om, at de i Arbejds-Tjene-

Arbeitsdien.,t - bttr en a.! elena 
Men en Sammenligning paa delte stens Templer og Vrernepligtens 

everste Orga.nisatorer udtalt - er en 
Omraade meUem Forholdene Nord Katedraler skal skoles til under 

Skole med dette Motto: na.tlonalsocla-
og Syd for Grrensen er ikke mulig. Knrefald for fremmede Guder at bli-

Hsttsk Aand I et sundt Legeme. Aile 
Thl m.edens der i Danmark af den ve fremmede for Gud og deres eget 

unge Tyskere gennemgaar denn~ Folk, 
unge Vremepligtige under hans korle Skole. Aile lever under samme Kaar. 
Tjenestetld kun krreves og ventes 

Alle brerer samme Uniform. Alle ar
mod Faneeden, altsaa stat.s

bt~jder med samme Spade. AlJe syn
lig Loya.litet i dens enkleste Form, 

ger samme Sange. Alii' undervtses I 
,;aa, forlanger Tyskland af sine Vrer-

II&Jllme Leere om Blod og Jord, Race, 
nepligUge ikke blot. en legem Jig, men Folk og Fredreland. Aile faar dt>res 
en aandelig og politi.,k Forberedel.se Blik reltel mod den samme Forer 
til Militrertjenesten gennem mjndtl 
E't Aars Opdragelse i den saakaldte Under Arbejd,'I-T jetlestell opdrage..~ 

ArbejiM-Tjene&te. Kun naar en Vrer· Ungdomrnen altsaa. i en politi.'lk Re

nepligtig ek0nnes at have fuldendl ligion, dE>r kra-ver fuld Underkastel· 
denne Tjeneste med tilfredsstillen- se. Ot>ns ydre Fortner cr pr~gede 
de Resultat. kan han faa Adgang til a( hedenske Religioner·s Skikke og 
Milit.<ertjenesten og derved - son1 \)j Sprogbrug: denR Sauge er Rymner 
afsluttende Trin - til Opnaaelse rtf til Nationalsocialismen. dens Helle 
Statsborgerskabets JEre, som atter og dens F'erer; en af dem sluttN 
E'r Forudsretningen for at ud0ve Er- saaledes: Wi,- -!iehn a.l" Frontsolda· 
hverv til Liveta Opbold. ten im derA~tsche·n Jl'reiheitliheer. 

Hvad forstaar man nu ved l.ysk Det er da i denne Sltole, de natio-
'Arbejds-Tjene&te? oale Mindretals Ungdom fremtidig 

Medens disse Sprrengminer heg
ges under H0fderne, som skal vrerne 
vor Grrense mod Storm og Spring· 
fled f-ra Syd, tinge.cs der herhjemme 
om hver Skilling. som gives ud lil 
Stette for den lille afskaarne l<'lok, 
det· trykker sig under UveJret. Det 
hrender endog, al Stemmer rejser sig 
for at hjrelpe til at r0ve den Mrelet, 
saa \'i kan !'Iippe for at h0re dens 
rengstede Klage. 

Hvorfra kommer· d1sse Stemmer':' 
- De konuner fra dem, der gennem 
el Decennium prrekede, al vi blot i 
Tillid til Tyskland skulde lo.de Tin-
gene gaa deres Gang, og som levrigt 
til Nordslesvigs Tyskhed solgte dy· 
rebare dapskf lnteresser for et 
Laudstingsmandal. 

l F0rste Mosebog, bvor der fortrel
les om Esau, som for en ussel Ret 
Linser solgte sin Ferstefedsels-Rct, 
hedder det, at han var r0d og laad
den. 

Kort udtrykt er Arbejds-Tjeneslen skat bente sit Adgangsbevis til Vrer
en tysk Ungdom paahvilende Pligt nepllgten, som atter er Forudsretning 
til Udferelse af et, ofte baardt, Je- for Statsborgerskabets Erbvervelse. 
gemhgt. Arbejde, Side om Side med Tanken er forfrerdende. Dens Vir· 
Kammerater fra alle Samfundslag keligg0relse over for dansk og polsk 
og fra aile Erhverv. Men samtidig I Ungdom vii vrere at ligne ved et Saa kender ,.i ham 1gen. 
med denne fysiske Beskreftig'=-else=::..:..:S~j::re::le::m=o:.:rd::· _____________ __________ _ _ _. 
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ST. REONE6ADE 2. KSBENHAVll K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Daben~ Nl bttth 1 

skriver den~8 SEP. 193!:> 

Danske i .Sydslesvig iArbejds
lejr for at ·£aa tysl{ Borgerret 

r 

Opsigtvcekkende Afgorelse i 
Sporgsmaalet om Mindre

tallenes Pligter i det 
tredie Rige 

Vore Landsmrend Syd {or Grrensen skal 
gennemgaa en Skoling i - tysk 

Verdensanskuelse · 
DAGENS NYHEDER PRIVAT 

' Berlin, Fredag. 

D
ET tyake lndenrigaministerium har trullet en lorel,big Af· 

g§!Jrelu, hvis Opretholdelae vil gribe dybt ind i de danake 
Sydalesvigeres nationale og kulturelle Liv. !mod Forventning er 
det blevet beatemt, at det danake Mindretala Unge, lor~aavidt 
·de paa Sesaionen er blevet erklaret for tjeneatedygtige, shal 
melde aig til tyak Arbejdatjeneate. ' 

Ordningen trceder 

T ypi•lc BiUede Ira Li11et i en ty•lc Arbej J•lejr. De une• Mt~tntl ryklcer m•J 
SpaJ.•r or Skovl• pac No.ltlcen uJ. til Dar•n• Dont. 

Der maa. regnes med, at det f0r- Ordning grelder for det polske Min
ste Hold allerede den 1. Oktober, alt- dretals Vedkommende. 
saa. om nogle Dage, vil blive indrul
leret i ~en tyske Arbejdstjenestes 
Kolonner. Samtidig indkaldes en 

dansk-sydslesvigsk Aargang 
En 

Ubehagelig Overraskelse 
for Sydslesvigeme 

Del. kommer som en Overraskelse, 
at de tyske Centralautoriteter bar 
valgt dette Standpunkt. Danske og 



Typi•ltt Billed e Ira Livet i en t y•k Arb ej1blejr. De unf• Mcend ryltker med 
Spader ost Skovlc pa« Nakhen cui til Do1•n• Dont. 

Der ma.a. regnes med, at det fer- Ordning grelder for det polske Min
ste Hold a!lerede den 1. Oktober, alt- dretals Vedkommende. 
saa om nogle Dage, vll blive indl.'Ul· 
leret i den tyske Arbejdstjenestes 
Kolonner. Samtidig indkaldes en 
relc:lre dansk-sydslesvigsk Aarga.ng 

Ubehagelig Overraskelse 
for Sydslesvigeme 

til Soldatetjeneste. En 

Det kommer som en Overraskelse, 
at de tyske Centralautoritet.er bar 
valgt dette Standpunkt. Danske og 
Polakker i Tyskland bar paa Grund· 
lag af officielle tyske mtalelser 
maattet faa den ganske bestemte Op
fattelse, at Arbejdsljenesten, som 
er en udprreget tysk-folkelig, tysk-na
tionalsocialistisk, og tysk-.,verdens
anskuelig" InstituUon, ikke 
komrne i Betragtnlng for 
Stataborgere af ikkc-tysk 

tet. 

de.nsk Sydslesvlgers 
som Forud.<~mlttl.ng for Opnaa.elsen ~Med.hjreZpere er i 
det tyske P..igsbOrgerbrev kun omfat Med h'Uad -'I 
tede selve Soldatertjenestt-o. Forsaa Bureaulederen. ar. Peter11en forkla-
vldt som delle Sta.Ddpmlkt hidtil hal: rer Forboldet derben, at det rna& v~re 
vmret gmldende paa tyt>k Side - og lndlysende for enhver, at det er ned-
det bar vaerel gaeldende - er der veudigt at fere Kontrol med Kaedebre-
saa. i den allersldst.e Tid sket en vene. Ellers kan Kmcten let briJJte, og 

get "aesenUig Forandrlng. del bele ende 1 Svindel. 

To Aar i Arbejdslejr og 
I Abel Cathrlnesgade kan mall for-

medelst 40 0re faa et Ekaemplar at et 
Kredebrev beb0rigl kontroleret, bvilket 

'""""'"llc.o vil sige, at J'D8Jl, saa vldt g0rUgt, paa

cm de ty!lke Aulorlteter ' '11 TnirA.n,or,.,. aer, at de Udbeta.linger, der kraevea, vlr
dcn Afgerel!le, t;Om de danske "'·""'"'" .. kelig sker. Kontrollen foregaar meget 
vlgcre i Dn.g er bleve\. underr<lltet t:ffektlvt ved, at man skill forevlse Post-

Kaserne 
Det maa anses for yderst 

a.nvisnlngtn. 
Hidkaldt af et i0vrlgt meget beske· 

blit:mtde Onhli!l!1• at dett d,ansl• 

slesd·!l·~l\c Ungdmn 8kal t1lbrin,Qil 

Aar i A rbeJd.'lejr r1.r1 llai$Cnte for 

kmmc opna11 Borgcrrettcn i del 

\ 

Rige. Den Saerstllling me<i Hensyn til 
Arbejdstjenesten, som de natlonale 
Mindreta.l bar indtaget hidtil, og som 
de bar ment at skulle bibebolde I 

vU naeppe blive dem til
Mindretals-Lov. 

De berlln!:ike Autorlleter er af den Me
ning, at den tvungnc Arbe]dstjcnPste 
er en alml.ndellg Stat.sborgE>rpligt ligt!

som Mlllt.a!rl jenesten. 

dent Skilt ved t<relderd0ren sp0rger ad
uklllige Intereaserede, om de tkke kan 
fb.a Lov at vtefe rued 1 en Kre<le. Her-
til avarer Petersen, at ban personl\g 
tkke Ugger tnde med no get Kmdebrev. 
Dog er han tltke uvUllg tll at opgl.vc 
Na'-"11 og AdrtsSe paa en Mand, der bar 

et i Gang. 
Han er person.Ug meget begejatret 

for Ideen og kan torttelle om na.vngtvne 
Msmd. der hiU' tjent 3000, 1~. 0000 

eUer 1 hvert Fald 7-800 l{r. 

Tidlisere ""'" d~t N.S.D.A.P., der 

Centralen 1 Abel cathrl.nesgade bar 

ba.ft DBje F01ing med den voldiOmme 
Storm og Guldregn, der l diMe D&ge er 
gs.aet over Holbeek og omegn, og 
Travlbeden 1 det UUe Keelderlok&le kun· 
de tyde pa.a, at man anart vll se Guldet 

to,oo() Kr., or f«'emhe•ede, at det 

••" en lykkelir Ide. Nu kan aile 
bli•• riae, 01 Soc:ialforaoraen kan 

oph•v••· 
PolitU.nspekt0ren, der er en dygtlg 

.LYlll•t.eiDU.'"'K'ei, forelagde namen et uom

stedeUgt Bevis paa. at 
tkke vil kunne forandre Situa.ttonen 

dot bjalp l.kke. 

Der oprettes Krede· 
brev-Centraler 

dal~ed and!le Egne af Landet. 

Eftor lwad dor Jorlyder, or dor op

rettet t r e ,)rredebrev-Centraler' her i 

Byen, een for l)storbro og to pa.a Ve-
atorbro. E" Central (ifl.de3 l Abel Oa.-
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ST. REGNEOADE 2. KOBENHAVN K. 
TELF. CEHTI!Al 11,995 

Bladet: 

skriver den 2 7 S£P. l~-J35 

Redakter Blcedel om Kampen mellem 
Dansk og Tysk i G.ramseomraadet 

D en 29. September afboldes der Men den stortyske Bevoo.gelse, som 
Valg til Landdagen 1 Memel. tilsigter en Fore n in g a f a 11 e 

Det otficiese nazistiske Partiorg'\.n T y s k ere i e t S to r t y s k 1 and, 
u Volklscher Beobachter" · indeholdt l rookker videre. Den tllstrreber terri
den Anledning fornylig en Artikel, toriale IEndringer ved a 11 e ,b le . 
bvori den tysk-lita.uiske Konflikt saw- den de" Groonser, idet den mener 
menlignedes med den ltaliensk..a.bes- at kunne naa sine· Maal ved at stil\e 
sinske. ,.Lltauens Retsbrud og Voids l(rav om nye Folkeafstemninger e!· 
herredemme 1 Memel-Distriktet soot- ter at et forudgaaende omfatten'l.: 
ter Freden f'l.Q Spil," bed det. ,DeL poliUsk, kulturelt og ekonomisk Agi 
tyske Rige bar gentagne Gange be· tationsarbejde bar haft sine Virknin-
tonet," skrev Bladet videre, ,at det 
ikke ensker nogen Konflikt med det 
Iitle Litauen, men kan lkke forboldc 
sig stillc, naar Litauen ft'8.ta.ger de 
med Magt fra Tyskland skille Me-

ger. 

• 
Redakler N i c. B Ired e I bar sam-

let sine Betragtninger herom l en 
Bog: Er vor Sydgrt£nse truet? og tal-

melloondere deres Ret og tllintetger te i Aftes i Foreningen ,To Lever" 
den internationalt gat·anterede Auti'J- over dette Emne. Han paavi~er, at 
nomi, der er givet dem til Beskyt- donne stortyske Bevoogelse fa.ar 
lelse af deres overleverede Rel.tighe- Statshjoolp, at den omspamdor hele 
der 'Og den nedarvede tyske Ku!Lur." Tyskland og raader over mregtig?. 

Memelomraadet maa regnes til de Organisationer og Kapitaler, og han 
saakaldte Krudttender i Europa. Den understreger, at i Grrenseomraadt?t 
store Hejforrrederiproces I Kovno l mellem Tyskland og Danmark for~
Yinter mod en Rrekke ferende Na- gaar der ,en vis Gliden, det danske 
zister l Memelomraadet stlllede dP.t Element viger langsomt, trookker s.ig 
udenfor al Tvivl, at der var d.revat tilbage og opgiver Kampen". 
en direkte statsfjendtlig Agitation. De unge danske i Groonseomraad~t 
t!lslgtonde Memels Tilbagcvcnden ti: kommet· gennemgaaende fra fattlgt' 
Tyskland. og jordlese Hjem, de feler sig baade 

• materielt og aandelig set underlegne, 
Her i Laodet vii man med Agl.pan- de sa vner Tro paa de res Fremtld 1 

givenhed fe'ge Tysklands Anstren- dette udsigtslese Milieu, bvor de om
gelser for at fa.a en Grrenserevision gives af en selvbevidst og ovnrlegeu 
gennemfert. Siden Tysklands Groon- Tyskhed, skriver Fol'fatteren. Det et 
ser tastlagdes i Versailles i 19"..0, bar dlsse sociale og ekonomlske Forhold, 
ingen tysk Regeriog lagt Skjul paa, der or den natlonalrolitiske Kamps 
at man bavde dotte som Maal. Srer- atvorlige Baggrund, og dot er b.er, 
fig kraftlgt er 0nskerne herom kom- der skal s~ettes lnd fra dansk Sid'l, 
met til Udtryk, efter at Hitler t Ja- hvis Stllllngen skal holdes. Staten 
nuar 1933 overtog Magten. og forevrlgt ogsaa det private lni-

Memel, hvor store Dele af Befolk liativ maa hurtigt og effektivt yde 
ningen er tysksindet, danner et Ka- 3in Hjoolp. 
pitel for sig. A! en Befotkning paa 
4.24,000 Mennesker opglver An Offervilje, med bvilken stadig 
rt rea s G r a u i sin Bog om na- l<redse af det tyske Folk sluttcr st 
tionale Mindretalsspergsmaa.l t Mel
lemeuropa, at ca. UO,OOO er Tyskere, 
og heraf opholder ca. 110,000 sig 1 stortyske Arbcjde, skrlver 
~1emel. De tyske groonserevislonistl Bloodel. Af Tysklands 65 Mill 
ske Bestroobelser ma.a f0lgel!g se det staar I Dag henved 30 Millioner 
som en nrerllggende Opgave at faa Medlemmer Sif disse Orgaolsatlo 
Memel lndlemmet i Tyskland. som bar ca. 250 Millioner Mark 

Aaret til deres Raa.dlghcd. Den tyske 
Stat dellager med meget store Beleb 
I dette Arbejde, men foruden Stat 
og Kommuner deltager alte Sam· 
fu ndsklasser rra de hejeste Embeds· 
mrend til s:oleb0rnene l Finanslerin 
gen af det groonscpolitiske Ar·bejde. 

Omhyggeligt og planm~BBsigt arbej-



lE:meuropa, at ca. UO,OOO er Tyskcre, 
og heraf opholder ca. 110,000 slg 

Mcme\. De tyske grronsercvlslonistt 
Bestrmbelscr maa felgcllg se del. 

en nrorllggende Opga.ve at faa 

1 indlemmet t Tyskland. 

nor, der Ieder det grmnsepolltis-ke o 
stortyske Arbejde, skri ver 

Bl~del. Af Tysklands 65 

som bar ca. 250 Millioner Mark om 
Aaret til deres Raa.dighed. Den tyske 
St.at deltager med meget store Be\eb 
i delta Arbejde, men roruden Stat 

og Kommuner de\tager al\e Sam· 
fundskla&Ser fra de hejeste Embed!!· 
mrend til S:otebernene i Finansierin· 
gen af det grrensepolltiske Ar·bejde. 

Omhyggeligt og planmressigt arbej

des der. I det danske Grronseomrall · 
de gaar de tyske Bestrrobelser uo 
paa at rendre Forho\det 
Oansk og Tysk de\s ved at trrekke 
de indifferente over til tysk SidE', 
dels ved at organisere en planmrossl~~: 
fncivandring. Yngen kan be 
brcjde Dan mark Mangel paa Llbe · 
t•aUsme t Nordslesvig; men Spergs
maalet om, ,hvorvldt man skal aab· 

no el\er lukke Grmnsen for en lnrl
vandring, rvis aabenbaie o~ udlalte 
Forma.al det er at skabe Basis for 
Gramserevision, bar Inlet med LibP.· 
ralisme og Frisin1 at gere. Oet er 
ot Spergsmaal om Statspolitik, om 
national Selvhrevdelse eller natioMl 

Selvopgivelse". 
Tyskernes S k o 1 e b e s t r reb e \ -

<~ e r i Nordslesvig gaar ud paa. at 
drage saa mange Bern som muligt 
rra de offentlige tysk-sprogede og fl'li 

blakkede og indifferente Hjem 
til de tyske Privatskolor, at 
di~se til de Forposter, bvorfra 
pen for Germahisering og derfor fo: 
Krav om Grrenserevision reres. Do 

at· .,Tyskhedens Samlingssteder, For 
poster og Rejborge" eller "Angreba
borge i Kampens Midtrunkt", etklre· 

t•er man a.abent fra tysk Side. 
nedakter Blredel bemrerker herlll. 

at vi i Nordslesvig staar overfor tl 

'~tart anlagt nations l poli tisk Sko\e-
ar"""ll1!J«e;- --r'l:T C"r ""U--.;-o V&& -..-.- • ._..- --

mark at have geonemfert Europa3 
mest liberate Mindret.alslovglvnln~, 

men det er samtidig vor Pligt at 
rage Omsorg for, at vor Llberalism'3 

ikke uh.emmet misbruges I en 
rjendtlig Agitations T jeneste. 

1 et Kapitel, der bat· til Ov 
H:ampen om 
J."orfatteren ind en g 
D~·oitelse af V o g e I g e s a II g s 

Yirksornhed. Hans Pcngeinstitut All 

formelt set dansk, skl'ivot· Heda.kt0r 
Blredel, l'eelt drejet· dct sig om ty. 

ske Penge. Det er ubestrideligt a. 
hans Vh·ksomhed i Not·dslcsvig 'dri 
vcs med Penge, der for Hovetlparteu 
Vedkommende ydes af den tysk 

Slat. "Vi staar overfor det i cur11 

preisk Uindretals-Politik helt enc 
sta.aende Tiirrelde: Det tlllades o 
En.kcltmand, det· tllberet· et lille r na 
tOnaJt Mindl'el.al - 13 pCl af Be· 

folkningen - vcd Hjrelp ai uden 
landsk Kapital, der for St0rstedelens 
Yedkommende er Statsmidler 1 t' 

1 
, na-

tona politisk 0jemed at b""nd' """ ,regge 
JoJ•d og at unrldrage 
Omsmtning." 

•• 
Eftet' at have t'ede-"'J'or• fol· ·' . .., • u\1[1 11/l. 

tJOna.lsocialistiske Bevregelse i Nor(}. 
slesvig, stutter Bogen d me nogle 
sammenfattende Betragtninget•. Naar 
der tales om Grrenscn af 1920 1 • P eju 
man _at sige Ira dansk Side: Grren
sen ltgger fast Den kan ikke disku

teres. De sidste Ord, at Diskusslon 
er udelukket, kan I bvert Fald i kk~' 

opretholdes. Gne.nsen e r sat d : 
Deb t D un Cl 

a . er udieres daglig et stort 
maalbev-idst Arbejde for at flytte 

Lad det danske Folk vmre sig be
v idst, at vor Gr~ense fra 1920 k u n 
kan holdes, saa rremt vi har Mod 
og K r re f t e r, har 0 f I e r v i I j c 
og En erg i, bar S e I v b rev d e Is e 
og n a i i o n a I B e v i d s t h e d til 

a.t .U:fl~e. d_et .. ~iortyske FremstEJd med 



Sel\'opgi \'else". 
Sko l ebestrrobel· Tyskernes 

<> e r i Nordslesvig gaar ud paa at 
drage sa.a. mange Bern soru mullgt 

f . de o!fentlige tysk-sprogede og frtL 
ta H' ovor 

blakkede og indifferente JeOl 
til de tyske Privatskoler, at 

. .., de Forposter hvodra Kam· drsse •I ' ~ 
pen for Germanisering og dertor fo. 

Grmnserevision teres. Do Krav om 
er .,Tyskhedens Samllngssteder, For 

·l og Hejborge" el\er ,Angrebil· 
po::~ er ,. kim 
borge i l<ampens Midtrunkt , er . 

rer man aabent fra tysk Side. . 
Redakter B\redel bemrerker herttl. 

at vi i Nordslesvig sta.ar overfor et 
nlagt nat\onalpo\ltlsk s~o.:.~-

r-.;;;,Ktfmii , tl .;:~a. \.I. CI'-' ~ .. _. ·-·- - · 

mark at have gennemfert Europn.o 
mest llberale Mlndretalslovg\vnln~ , 

men det er samtidlg vor Pllgt at 
drage Omsorg for, at vor Liberalism~ 

ikke uhremmet misb1·uges t en sta.ts
fjendtlig Agitations Tjeneste. 

I et Kapltel, der .l.!.at· til Over:skt· 
Kampen om 

lncl 
ar 

Virksombed. llans Pengeinstitut 
fo.rruell set da.nsk, skri' er Redakte 
Blredel, reell drejcr det aig om 
ske Penge. Det er ubestrideligt, 
hans Virksomhed i Not·dslcsvig d 
ves med Penge, der for Hoveupa.r 
Vedkommende ydcs af den 
SLat. ., Vi stan•· ovcl'!or det i ou 
preisk Mindt·etals-Polllik belt 
st.aaende Til f!elde: Det tlllades 
Enkel Lmand, det· ti lhot·e•· ot IIIIo 
UonalL Mindretal - 13 pCt. ar B 
fo lkningen - ved Hjrelp a.f uden· 
landsk Kapital, der for· Sterstedelcns 
Vedkommende er• Statsmldler, i na 
tionalpolitisk 0jemed at baandlreg~e 
store AJ·calct· Jot·d og at unddrage 
dem den frie Omsmlning." 

• 
Etter at ha\'C l'cdogjort for den na 

tionalsocialistiske Bevregelso I Nol'd· 
slesvig, slutter Bogen med nogle 
sammenlattendc Betragtnlnger. Naar 
der tales om Grrensen a f 1920, plejel' 
man at sigo fra. dansk Side: Gt·ren
sen liggcr last Den kan ikke disku
teres. De sidsle Ot·d, at Diskussi-:>n 
cr udelukket, kan I hvert Fald ikkll 
opret.boldes. Gl'(ensen o t' &at under 
Debat. Der udf0res daglig et stort 
og rnaalbe~idst Arbejde for a t flytte 

Lad det danske Folk vrere slg be

at vor Grronsc fra 1920 kun 
kan llold·es, sanf•·emt vi har M o d 
og K r m f t e r, har 0 f! e r v i I j e 
og En e r gi, har S e 1 v b m v de ls e 
og n a t I o n a I B e v I d s t b e d til 
at m0de det stortysko Fremst-0d med 
et Modsted, til at samle vor Anspmu

ligesom Modstanderen ger 

Det grelder lkke om planlest at stra 
nyc Penge ud over Nordslesvig, hcl· 
ler ikke om at Yde ny og midlerti
dig Hjmlp dllr, hvor Opgaven under 
de forha.andenvrel'endc Forhold er 
haabl0s. Det groldcr om en saadlln 
Kultivering aJ Jord og Istandsmttel
so ar Bygninger, at dot· virkclig bll · 
ver Grundlag for ell sund Bedrift. 
Dot grelder om at lregge en saa so· 

lid Grund, at eu dYg~ig Bonde hot· 
urlen Ft·ygt knn lor·bli\·o paa sin 
Gaard. 

Et Folk, der vil, kan uden Valllske
lighed lese deune Orgave. 
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ST. REGNE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
TElf. CENTRAL 11 ,895 

Bladet: 

Dagellli .N y hedtH 

t SEP. 1935 

Nationalfolelse 
og -? 
,,Dagens Nyheder" bedc8 

venltgst optago Jelgcn<le Svar 
til Hr. Fuldrrux:gtio, ca11d. po
Ut. A~el Moller paa h.an.t 
Br ev til mig i Blaclcts Dags
nummer: 

H R. Fuldm~egtlg, cand. pollt. Aksel 
Moller. 

Deres Citat fra Hebbel kan kun tor
noje mig: min Sjwl er den samme tra 
Ungdommens Dage til nu, selv om 

Form for og Mldler til Gennemferelse af 
Ens Id~r rendres med Udviklfngen og 
maa tilpasses den givne Situation. Jeg 
Virkede for Frihandel, da det eftcr min 
Mcniog var den rette Politlk for vort 
Folk, da Verdensmarkcdet stod os 
aabent, da Landbrugseksporten bcrlge
de hele vort Land og dormed ogsaa 

fremmede en sund lndustrlel UdvJk
ling. Ogsaa for det konservatlvo 
Partis nuvrerende Formand var der en 

Tid, da han henviste Protekttonlsmen 
til naturl!g Ubemrerkethed. Men for 
over 10 Aar siden tog jeg Ordet tor 
Importregu!ering. Det fremgaar bl. a. 
a.f en Grundlovstale fra 1923 og en 
Artikel i Pl~cen .,Hvem skal vi stem
me paa?" forud for Valget 1924, alt
saa da mit Part! endnu stod 1 Oppo
sition. 

jcg ser paa Tingene for Tiden ud over Valgrets Aand og IdtS, udcn at have 
Verden, ser jeg demagogiske Tilleb I Till!d til Folkets Intclllgens og sundel 
helt andre Lejre end i Demokratiets. Omdemme." 
Jeg ser Tilleb der, hvor en gammel - - -

Reaktion bl!ver nedsaget til at kom- .,Kan en national SamJing tamkes 
me ud paa den almindelige Valgrets fyldlgere og bcdre end den sluttellg 
Grund og dcrfor ikke er gennemtrmngt naasten ensternmtge Vedtagelse at en ny 
at Aanden og ldeen i Dcmokratiet, i Fortatnlng tor Landet? Jeg ti~lger det/ 
den almlndelige Valgrets, Fo!kets og Partie Stette, paa hvis Vegne jeg 1 Dag 

De mener, at min Betonlng at Na
tionalf0lelse som ik.ke strldende mod 
Internauonalisme, som jeg gav det 
Udtryk i en Diskussion 1 Studentcr
samfundet for ca. 40 Aar slden, var 
.,saa stiltmrdlg, at kun en snrever 

Kreds h0rte det". Aile Tilstedevreren
de herte det; og jeg bar mine Ord 
til Jeppe Aakjrer fast t Erindrlngen. 
Mullgvis flndes der Bladreferater ira 
M0det. Jeg har lkke 1 Dag Tid til 
at unders0ge det Paa et Blbllotek. Men 
jeg har her paa Reolerne .,Rigsdagstl
dende" staacnde. Naar De, Hr. Kan

dldat Aksel Meller, ogsaa betvivlcr, at 
jeg har glvet min Interesse for Son
derjylland oftentUgt ttl Kende, medeu 
det enclnu var adskllt fra Da.n.mark, 
henViser jeg ttl mill 'rale ved Grund

lovsfor~lagets 3. Behandling i Folke
tlnget den 23. April 1915, all.saa tor 
20 Aar sidcn. Jeg tager lldt med, som 
ogsaa lkku.met~terer min Stilling lll 
det demokratlske og natfonale. Jeg 
sagde: 

Jeg vect ingen beskere Modsrot
ning, lkke nogen bltrere og skarpere 
~odscetnfng end den mcllem Demagog! 
og Demokratt. Etter min Opfattelse 
- og det er da. ogsaa Ordets Bctyd
nfng - er Demokratl Folkets Selvsty
:re, Folkets Selvherredemme, modent, 
ve!ove-rvejet. Ska.l der tales om ·De
magog!, maa jeg slge, at jeg ganske 
vfst ser Tegn derpaa. Saadan som 

de enkelte Folkefmllers modne, vet 
overvejede Selvherredemme, ansvar 
bevidste Folkestyre. Jeg ser saadann 
Tilleb 1 Antlsemltlsmen i Tyskland, I 
en vis Form a.f Klerikalisme I Frank
rig, Jlngolsme, Chauvinlsme og Na
tionallsme l de forskellige Lande, der 
(ntct liar med de1t 81tn4e nation.aZe Ide 
at gore, men • a.usvarslest og samvit
tfghedsle$t appellerer til Dumheden -
den, der kan findes baade her og der 
f et enclnu lkke ti!strmkkel!gt oplyst 
Folk -, der .spekulcrer i Uvidenhe
den og Iefler med de mest overfladi-
ske F'elelser og Stemninger og sager 
at fremkalde Panikbevmgelse og Pa
nikvalg. Demokratiet er efter min Me-
ning Modsretningen til Demagogiet, 
denne Demokratiets farllgste, 
og lUDl8keste Fjende, som vi ogsaa vll 

; komme til at krempe med t de kom
k mende Dage og netop under den frie 
C FortatnJng, som vi nu faar, hvor Re

aktlonen fkke lrenger bar privUegeret 
Valgret at stette sig til og derfor 
Ud paa den almindellge Valgrets 
Grund uden at torstaa den aUillllil<lElUl!~e 



Ide, uden at have taler 
Intelligens oo- sunde • til eo saadan national Samlln-' 

c om den nye G dl o run ov ved de forestaa-
('Dde Bekrooftelsesvalg baade til F lk 
ting og til La o e-

nat Samling toonkcs alle !or h ndsUng, og jeg synes, at 
re end den sluttellg r-e ~nd tvem den natlonale Ide er me
Vedtageise af en n · sk ul e .Mundsvejr eller et Skalke

'Iet? Jeg tilsiger dJ so~ll~ ~g hvllke der skjuler slg per
vis Vegne jeg I Dag ke rgerrlgbed og r eaktionoor Kli-

- og Klasse!ordel, for hvem den na-

amgyreaon-eN ua ~ 'l<~.lJn.xqsu'l .101 wa 
'(t(';6t n.tdV ·os uap ~a.:JanalftO.d: 

J are.r.. sapaa <~AO 'lreS.io ·.xJ~ ~.xau<uap 

S:!{'V.IlS aaAot.lireA wo ams.S-eps.:Jm atm 
3i) <IS!9!i!AJV U9 J'I!A 'l3!J3'lSJUlW•3q<l!'1 

svaue hellinnede Duge fra 7, 
bvide Kitler 4,30, prima Dllie 2,85, kulene Kitler 4,25, 

Glamykker 0, 78, Viskestykker 0,58, 

.. ·e\Sml)~ 
~ ·t~;;;i01 ;s 

Peter ;Jlangsvej 2G • Amagertorv 13 
'l'elefon 390 - Ungllg nnhen U-6 - Telefon 8373 

FI•cdng ou Lordag lil Kl. 7 

tionale Ide er en Sand bed, maa. glrede I mark nu it'0rer sig den HAjtidsdragt, 
sig over, hvad der sker. Vi Socialdemo· som det stod if0rt, den Frihedens Fest
krater er ikke Mod.~tandcrc af den na· dragt, soro det var iklmdt, da nogle 
tion.ale Ide. Hvorfor skulde vi vmre Danske voldeligt reves fra andre." 
det, og hvorda.n kundc vi v~ere 
det? Mere og mere Sam ling at aile Denne Hentydnin~ til det S0Dderjyd-
Folkets Medlemmer paa lige Grund, un- ~ke Sp0rgsmaa1 - den eneste Gang, 
der llge VUkaar, er dot lkkc netop et det under Krigen, saa vidt jeg husker, 
Udtryk for de Bestrrebelser. som Arbej- t~kete paa Rigsdagen _ vakte en v!!l 
derklassen 0nsker fremmet? Nctop d~ 
lidende, de forurettedc, de udbyttede Opmrorksombed og - det husker jeg 
maa mere end nogen anden e1mske, at tydeligt - Uvilje i et radikalt Blad, 
saa. meget national Aantl - det vii slge men ingen Modsigelse i Socialdemokra
Frelle:;ooncL med Opo!retile af Forrcttig- tiet. 
heder og Privllegier - som mul!gt maa 
gennemstr0mme Be!ollmlngen og samle 
den. Des lettere vU det bllvo at afakaf

Hvad Gymnasiet i Aabenraa angaar, 
moner jeg, at jeg bar respekteret de.a 

fe Forurettelse, at opllmve alt, bvad dor 1 J915 grundlovsfrestede Skolefrihed og 
hedder Privllegier, baade polttlake -og, 
som det er vort Maal, 0k.onomis.ke. Og 
lever Haa.bet - der er talt om det I 
den senere Tid - hvad jcg iror, I aile 
danske Sind om alle DcntRkes Foreniny, 
jeg tllt0jer: 1 Kratt af Retsld~ens, den 
sande nationale Id~s og den folkeltge 
Selvstyretankes Vmkst og Sejr hos 
vore Naboer som herhjcmme, maa dette 
Haab da medf0re Gl~ede over, at Dan-

den qanske Delegations HenvlsniDg der- · 

til i Paris I 1919, og jeg erindrer da 
heller lkke, at man fra nogen Side paa 
Rigsdagen bar kritiseret miD Holdning 

paa dette Punkt. 
Min Optrreden i Paaskedagene 1920 

var dikteret af Interesse for den rolige 
p11.rlamentariske UdvikliDg, fra hvUkeo 
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ST. REGNE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
TflF. CEIITIIAL 11,995 

Bladet: 

Llebe-Minister!et var en Afvigelse (se 

min Rigsdagstale om Valgloven straks 

derefter; jfr. ogsa.a Ove Rodes Tale i 

F"olketlnget den 30. April 1924). 

Det er Misbruget af en Nationalisme 

til Bevarelse af social Uret, jcg advare- .._ 

de !mod i min Radiota!e, og det fore- ~t

kommer mig. at De, Hr. Aksel Moller, o

bekrrelter den Fare, der berved er til 

Stede, ved i Deres Svar til mig nmsten ta

at bryde Sta.\·en over hele den sociale bct 

Lovgivning, som nu selv U. S. A. maa l1et 

optage - bvad en anset Mand i .,Berl. ~

Tid." for nogen Tid sideu anerkendende r 
1 

betegnede med de Ord, at nu banede So- T 1 

cia.lismen sig Vej fra Europa ogsaa til i· r 

Amerika. >I 
---- .~ 

Ovensta.aende er nogle forelobige Be- j 

nuerkniuger af Hensyn til de Lresere, .. 

der ma.aske ikke faar Lejlighed til at J 

lwre det ,.Munddroft" i Radioen, hvor- P 

til De venllgst indbyder mig - og maa- ,~. 

ske ogsaa af forberedende Vrerdi for af 

en saadan DrofteJse. J cg bar nemlig m~: 

straks efter at jeg bavde lrest Dercs an 
m.! 

Brev til mig i .,Dagens Nybeder", sendt sa• 

Statsradiofonicn folgende Skrivelse: sa 

.. I ,.Dagcns Nyheder" fori Dag opfor- he 

drer Hr. Fluldmregtig, cand. polit. Aksel VE 

:Meller mig til en Radiodiskussion mel- se 

lem ham og mig om ,Na.tlonalfelelse og 

Intemalionalisme". Hr. Aksel Moller 

er, skrivcr ban, til Raadighed fra 1. 

Septbr. 

Da jeg gerne efterkommer denne Op

fordring, beder jeg Statsradiofonien oro ' 

muligt ordne Sagen, idet jeg bemrerkct·, 

a.t jeg maa afrejse tU Geneve Torsd9:g 

Formiddag den 5. Septbr. Kl. 10¥.1, og 

at jeg er optaget hver .ll {ten fra 1. til 

4. Septbr. samt S0ndag den 1. fra K!. 

12 til 16 Efterm. Skulde det vrere 

u,gerllgt at finde en belejlig Tid inden· 

for denne Ra.m.me, beder jeg Diskus

sionen foretaget efter ruin Hjemkomst 

tra Geneve, der i alt Fald vU finde Sted 

senest 1. Oktbr., da Rlgsda.gen trreder 

sa.mmen til sin ordinrere Samling". 

Kbhvn., 30. August 1935. 

lErbodigst Deres 

F. H. J. Borgbjerg. 

r- l ____ .......,. -----=-· 
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TELF. CENTRAL 11 ,985 

skriver de~ 9 AUG. l935 
- 14-l. ..... 

Den nationale Tone 
1 

klinger gennem 
Radio en 

De s~nderjydske U dl5endel
aer hifses meci Gl red; '·Syd 

for Grrensen 

Ved Udarbejde!sen at Planerne Cor 
den nye Smson bar Stetsradiofonien 1 
s tor Udstralknlng arbejdet paa at faa 
arra.ngeret en R!flkke Foredrag om 
eenderjydske Emner, og det alger slg 
!!!elv, a t denne smukke Tanke bar vakt 
Interesse 1 vide Kredse, - ikke mtndst 
Sy<J for Grmnsen. Flensborg A.v £8 be
sk~ettiger s1g sa.aledes 1 en lang ArUkel 
reed de senderjydske Udsendelser, 
hvora.t der kan ventes 12- 13 Fore
drag, et hver fjortende Dag. Som be
kendt er et Par at disse allerede boldt. 

Den Tid er forb!, hvor den danske 
Ra.diofonl ved sine Udsendelser ikke 
tog tllstnekkellgt Hensyn til Sender
jylla.nd; men, skriver Flensborg Avis, 
den danske Statsradlofoni bar .oatur
llgvis aldrig vmret uvillig ovcrfor qc 
&eretUgede 80nderjydske 0nsker, for41 
man aavnede Forstaaelse. Den Mod
sta.od, sora nu og da vistes, skyldtes 
udelukkende et Hensyn, man mente at 
vmre bundet at. lfelge en Aftale med 
den tyske Radiofoni skulde de to Lan
de saa vidt muiigt undgaa Udsendelser 
8! gr!llnsepOliUsk Art. Lrenge - meget 
l!flngere end den tyske - boldt den 
danske Radiofoni sig dennc Aftale ef
terrettellg. 

Hvorfor skal Tyskland alene 
bruge Radioen i Grrense· 

kampen 
Som Dagem Nyheder tidligerc bar 

meddelt, optog .nogle Mamd fra Son
derjylland, nemlig ~ormanden for den 
jydske Lytterforening, Realskolebesty
rer K orse fra Broager, Reda.ktererne 

K. E. Lar.tm og R6/1Jlun4, Senderborg, 
og Adjunkt Adler Lund et Arbejde for 
at faa mere System 1 de 80nderjydske 
Udsendelser, og det er Restlltatet 8! 
et Samarbejde mellem disse Mmnd og 
Statsradlofonien, der nu bar givet stg 
Udslag l denne Foredragsserle. 

Flensborg A.via slutter sin Artikel 
saaledes 

- Men hvorom alting er: S0nder
jylland vn ikke mere bllve stedmo
derllgt behandlet 1 den danske Stats
ra.diofoni. net maa jo heller tkke 
ske. Vor tyske Modstander udnytter 
fuldtud Ra.dloen som andre brugbare 
Mldler 1 Grtensekampen. Det m.a.a 
ogsaa vi g0re. 

Det er lkke alene blandt Landsmmnd 
Syd for Grmnsen, at dlsse Udsendelser 
b0r v~ekke Interesse og mode den For
staael.se, de fortjener. I aile Kredse i 
Danmark vii Forseget paa at benytte 
Radloen som et Bindeled mellem Mo
derlandet og det danske Mlndretal i 
Sydalea~e bllst med Gltede. , I 

-l~ 
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skriver den 8 JUU 1935 

SPROGFORENINGENS OG SKOLEFORENIN
GENS AARSMfZ)DE l Tf(}NDER 

H. P. HANSSEN GENVALGT TIL FORMAND 
FOR SPROGFORENINGEN 

La11d8tiiiQ81na11d Jejsen GhristGli8C11. 

Tender, Sendag. R. B. 

Sl'?ROGFORENINGEN og Skole
foreningen hoJdt l Da.g Aa.rsmede 

i Tender. Der va.r modt 400 Ttlllds

m~n.d og MedJemmer :Crn hcle Lands

tlelen. Bankdirektor Andrese11, Ten
llcr, ledcde Medet. Han gav Ordet til 

.Cbv. Minister H. P. Hati-'SeiJ, som aab

nede Sprogforen!ngens Generalforsanl

ling med at mindes de i Aarcts Leb af

dode MedJemmcr. Forsamlingen hl!!d

rcdc de Dode med at rcjse slg. 

Sprogforeningeru rige 
Arbejdsaar 

Pa.a. SprogCorcuiugens Gencralforsam
hng aflagde Sekretmren, Blbllotekar 
Jacob Petersen Beretningen. MedJems
tallel er vokset med 923 til 15,326. 

Sprogforenlngens Arbejde har l 1934. 
- 1935 vreret inde 1 en Udvikling, der 
l<un kan glrede aile Danske. Der e r 
tllsyneladende ikke sket store Tlng, 
men Understr.emmen i Forenlngens Ar
oejde er mere levende og vlrksom, end 
den har vreret tldligere. Der er skabl 
en fa.stere Ranune om Foren!ngens 
Arbejde takket vrere Tillldsmrendenes 
store og uselvlske Arbejde. Der er ve-<1 
at forega.a en Udvlkling 1 selve Kultur
kampen, der spaar om store Mullghe
der, bvis vi stadJg holder os l Konta.kt 
med hinanden, Tillidsm!End, Ledeme a.t 
Arbejdet ude i Marken, og Bestyrelsen 
I Aabenra.a. Vi maa haabe, at den 
l•'remgangslinie, vi er inde l, maa ved
Yare, saa at vi i det kommende Aar 
kommer op paa ,ganske andre Tal, end 
det hidtil ha.r v~ret mullgt. 

Jakob Petersen aflagde ogsaa Regn
skabet, der baJancerede med 67,148 Kr. 

I Tilslutning til Beretningen fertes 
<.'D Dr0ftelse, der hovedsageHg drejcde 
Rig om det organlsatorlske Arbejde, og 
h\•Ori bl. a. deltog Redakter Mogensen., 
Aabenraa, Bagermester Thorvald Pe
tsrSeJh Tender, H. P. Hanssen m. fl. 

Til Formand genvalgtes enstemmlgl 
H. P. Ha.IUJscn, et Valg, der hllstes med 
stlllrkt Blfald fra Forsamltngen. De 
fratrredende MedJemmer af Tllsyns
' raadet genvalgtes. 

Etter at der fra Forsamllngen var 
rettet en Henstilling til Bestyrelsen 

om at ta.ge en Reph:esenta..nt fra de 
Unges Grmnsevoor.n med ind i Seks
mandsudvalget, sluttede Sprogforenln-

1 
gens GcneralforsamUng. 

Derefter aabnedes Skoleforenfngens 
Gcneralforsamling. 

Skoleforeningen har haft en 
Fremgang paa 733 Medl. 

Forma.nden, La.udst!ngsmand Je,
.sen-Gin·istciUJen, a.flagdo Beretning om 
Skoleforeningens Virksomhed. 

Vcd Udgangcn af 1934 bavde For
enlngen 12,167 Medlemmer I Nord
slesvlg, en Fremgang paa 318, og i det 
0vrlge Land 7170 Medlemmer med en 
F'remga.ng pa.a 256, bvortil kommer 
den kebenbavnsk Atdellng med 1607 
Medlemmer, en Fremgang paa 199. 
Ialt havde Foreningen pr. 31. Decem
ber 1934, et Medlem13tal paa 20,944 med 
cu llamlet Fremgang paa 733 Mcdlem
mer. 

I L0bct ar Aarcl na.r Skoleforenln
gcn ydct St0tte til 346 Elever fra 
Nordslcsvig n1od 230 Aa.ret forud, me
dens 86 Elever fra Syd for Grmnsen 
h:J.r faact St0tte tit Opbold paa Skoler 
l Danmark, og 31 Elever lll fortsat 
Lresnlng paa Duborg-Skolen. 

J de 41 Aar, Fort>ningen har vir
l~cl, har dE'n ydct Stolle til 13,669 Ele
vers SI<Otcopbold. 

Fh.t•. lf!htt,ter Han88en.-Norremello. 

Forn1anden fremh~vede, at der bar 
kunnet noteres en stigende Interesse 
boa Institutloner og Enkeltpersoner for 
Forcnlngens Vlrksomhed, der bar gl

vet slg Udslag i Gaver og testamenta.
riske Arv. En Henvendelse til de fire 
~<toro Partler paa Rigsdagen har resul
lerel I, at saa godt som aile Medlem
m~r :U dlsse Parlier inden ret lrenge 
vll staa som Medlenlmer af Forenin
s·en. 

Ud over den St0ttc, der er ydet 
Elever Lit Skolcophold, har Forenlngen 
1 dct forlebne Aar skaffet Mi,dler til 
Drift at de danske Privatskoler Syd 
for Grmnaen og til en Rreklte Forsam
lingshusc. 

Kassercren, Gaardejer E. Boesen op
ltcste Regnskabet. Det balancerede 
med 154,923 Kr. og godkendtes. 

En T ak til F ormanden for 
Arbejdet gennem 25 Aar 
Lektor Chr. Niel.~e1~, K0benbavn, 
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TELf. CEHTfW. 11,895 

Bladet: 

skriver den 8 JULI 1935 

SPROGFORENINGENS OG SKOLEFORENIN
GENS AARSMfZ)DE I TfZ)NDER 

H. P. HANSSEN GENV ALGT TIL FORM AND 
FOR SPROGFORENINGEN 

To11der, Sendag. R. B. 

SPROGFORENINGEN og Skole· 
foren.ingen boldt 1 Dag Aarsmede 

i Tender. Der var modt 400 TiJJldR· 
tnamd og Medlemmer fra bele La.nds
delcn. Bankdirektor Andresen, Ten
der, lededo M0det. Han gav Ordet til 
fbv. Minister H . P . Ha1urse~t, som aab
nedc Sprogforeningens Generalforsant
licg med at nlindes de i Aarcts L0b af
d0de Medlemmer. Forsamlingen hoed· 

r edc de Dade m ed at rejse slg. 

Sprogforeningens rige 
Arbejdsaar 

Paa Sprogforeningens Geceralforsam
lmg a flagde Sekretreren, Bibliotekar 
J acob P etersen B eretningen. Me<Uems
tallel er vokset med 923 til 15,326. 

Sprogtoreningens Arbejde bar l 1934 
- 1935 vreret inde I en Udvikling, der 
kun kan glede aile Danake. Der er 
Ulsyneladende ikke sket store Ting, 
men Understremmen 1 Forentngens Ar
bejde er mere levende og virksom, end 
den bar vreret tldllgere. Der er skabt 
en fastere Ramme om Forenlngens 
Arbejde tak.ket vrere Tlllidsmmndenes 
store og uselviske Arbejde. Der er ved 
at foregaa. en Udvikllng l selve Kultur
kampen, der spaar 0111 store Mullghe
der, hvis vi stacUg holder os J Kontakt 
med hinanden, Tillidsmmnd, Ledeme e,f 
Arbejdet ude i Marken, og Bestyrelsen 
l Aabenraa. Vi maa. baa.be, at den 
Jo' remgangslinie, vi er inde I, maa ved
Yare, saa at vi i det kommende Aar 
kommer op paa ganske andre Tal, end 
det hldtil bar vreret muligt. 

Jakob Petersen a.flagde ogsaa Regn
skabet: der bala.ncerede med 67,148 Kr. 

I Tilslutning til Beretningen fertes 
en Dr0ftelse, der bovedsagellg drejcde 
Rig om det orga.nisatoriske Arbejde, og 
bvorf bl. a. deltog Redakter Mogensc1•, 
Aabenraa, Bagermester Tltorvald Pe
lcr.~en, Tender, H. P. H~n.,sen m. tl. 

om at tage en Rcprresenta.nt fra de 
Unge!l Gramsevrern med ind i Seks
mandsudvalget, sluttede Sprogforenin
gens Gcneralforsamling. 

Derefter aabnedes Hkoleforenfngen.s 
GcnereJ!orsamUng. 

Skoleforeningen har haft en 
Fremgang paa 733 Medl. 

Formo.nden, I...a.n.dstingsmand Jcj
:~en·OhrwtcnMm, a.Oagdc Beretntng om 
Skolefot·eningens Virltsombed. 

Vcd Udgangen at 1934 havde For
enlngOil 12,167 Medlemmer I Nord· 
s lesvlg, en Fremgang paa. 318, og I det 
evrlget Land 7170 Medlemmer med en 
f 'remga.ng paa 256, hvortll kommer 
den kebenbavnsk Afdeling med 1607 
Medlemmer, en Fremgang paa. 199. 
Ialt ba\'de Foreningen pr. 31 . Decem
ber 1934 et Medlemstal pa& 20,9# med 
l"n 10amlet Fremgang paa 733 Medlem
mer. 

I Lobet ar Aaret bar Skoleforenin
gen ydct Stelle til 346 Elever fra 
Nordslesvig mod 230 Aaret forud, me
dens 86 E lever fra Syd for Gramsen 
har faa.el Stelle t il Ophold paa Skoler 
l Danmark, og 31 Elever t il fortsat 
Lre~nlng paa Duborg-Skolen. 

1 !lo 41 Aar, Foreuingen har vir
kol, httr dt>n ydet Stettc til 13,669 Ele
vers Slcoleophold. 

.. 

P'lw. M inister Han~se7f.-NIIIN'c-mello. 

Form8J1den frcmha!vede, at der bar 
kunnct notores en s tjgende Interesse 
bos Iustitutloner og Enkeltpersoner for 
Forenlnf{ens Vlrksomhcd, dcr har gi
vct s lg Udslag i Gaver og testamenta.
rislte Arv. .En Henvendclse til de flre 
flloro Partler paa. Rlgsdagen bar resul
leret 1, at saa godt som aile :M:edlem
mer a.r disse Partler lnden ret lmnge 
vll staa som Mediemmer af Forenin
gen. 

Ud over den Statte, der er ydet 
Elevt>r til Skoleopbold, bar Foreningen 
I det forlobue Aar skaftet Midler til 
Drl.fl af de danske Privatskoler Syd 
for Grrensen og t il en ~k.ke Forsam
lingshusc. 

Til Formand genvalgtes enstemmigl 
H. P. Han8se~~, et Valg, der hllstes med 
sta~rkt Blfald fra Forsamllngen. De 
fratrredende Medlemmer af Tllsyns
' raadet genvalgtes. 

Kassereren, Ga.ardejer E. Boesen op
la:sle Regnskabet. Det balancerede 
med 151,923 Kr. og godkendles. 

Efter at der fra Forsamlingen var 
r ettet J:ll Henstilling til Bestyrelsen 

En T a k til F ormanden for 
Arbejdet gennem 25 Aar 
Leklor Chr. Nielsen, K0benhavn, 

overbragte en HUeen til 
gen og rettede en Tak til dens 
mand tor hana mangeaa.rlge t .. ,,,.,.~t..l 

og dybtgaaende IndMts I det 
nale Arbejde. 

Hertll sluttede slg Formanden 
Da.Mk Skolelorenlng 1 Syc~l4.,ilg, l 

K0bmand Clornelfus Hatt.!en, der 
bragte en HJlsen fra Sydslesvlg 
takkede for Skoleforenlngens Stette til 
Skolearbejdet Senden Aa. 

Aa.rsberetnlng og Regnskab 
kend.teR. 'I'll Nmatformand 
Gaardejer Matthm 
Llgeledes genvalgte.s de 
Medlemmer til Tllsynsraadet. 
det for nreste Aa ramede valgtes Aaben
raa. 

Nre.«lforma.nden for Grenaeforenln
gen, lru!pekter Gotthard8ert, Tender, 
aflagde en kort Beretning om denne 
Forenings 4\ rbejde paa begge Sider at 
Grren.sen. 

Inden Generalforsamlingen sluttede, 
takkede Borgmester Fink, Aabenraa, 
.Jefsen Chrlatensen, I Anledniug af, at 
han t A.ar bar veeret Formand for Sko· 
leforeningen gennem 25 Aar. Hans 
Jetaen bar, sagde 'faJeren, paa denne 
Post udf0rt en Gernlug, der a(tvinger 
Respekt. Han ba.r ud!0rt et .t\rbejde, 
som vi skylder ham Tak tor. Taleren 
sluttede med et Leve ror J etsen Chri
s tensen. 

F.fter Gcn.eral!orAAmllogen blev der 
atboldt et offentligt Mede i StatMeml
nariets Have, bvor H . P . Hatt.!81:n og 
Alntslaege, Dr. Latt6te" Thom.,~, 
der , talte. 
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Bladet: 

skriver den 6 J\lU \935 

F iihrer-Skifte 
NordsYesvig 

• 
1 

T:' FTER mange Anstrengelser og lan

..r; ge Forhandllnpr paa begge Sider 

Gramsen er det nu lykkedes Nordsles· 

vtgs tyakalndede Betolknlng a.t na.a. til 

Enlgbed om Valget at en Ferer. Da 

Hjemmetyl!kernea polltiske Organisa

tion totograll8k koplerer det rlgstyake 

I•'orblllede og at al Evne t10ger a.t godt

•g0re sit Udsprlng tra. det nationalso

ciallstlske Godllnkengut, maa dlaae 

nordslesvlgske B0nder og Borgere 

kunne m0de op med en Fuhrer, og vel 

at merke kun med een. De bar ltidti! 

batt mlndst tre. Den nye, ene ud

valgte hedder Meller, er Dyrlrege (Dr. 

med. vetr.) og bor 1 Gra.a.sten. 

Med bans Kaldclse beaegles en Over

enskomllt mellem den hldtidlge Landes

fUhrer Jep Nissen, Jyndevad, og den

nee to sa.mvlrkende Modstandere, Over

lojtna.nt P. Larsen, Skovby, og nuv~e

rende Folketlngsmand, Pastor em., 

Dr. theol. Jobs. Schmidt, Tender. 

Jep Nlssens Fald er en Sejr tor dls

se to sldste; llan havde - sandsynllg

vla med Stette tra de hejere nazlstiske 

TUUdJjm~end Syd tor Gr~ensen - skudt 

Paator Schmidt helt 1 Baggrunden, for

tnengt ham lkke blot fra Parttledel

sen, men ogsaa tra Prcasm og tUtaget 

slg en Magt og Myndlghed, som han 1 

ganske aa.vnede Format tU at udeve. 

Skent Overlojtnant Larsen tilherer et 

vmsentllg yngre Slaegtled end Pastor 

Schmidt, ha.vde han dog en rtgtlg For

staaell!le a! denne provede og erfarne 

Polltlkers Betydning lndadt11 t den 

nordalesvtgl!lke Hjemmetyskbed, 10m 

kun JDed M0je har kunnet tllesne alg 

det na.z1stlske Vmsen, og udadtu I dens 

I<,orhold til Danmaru Regerlng og 

Rlgsdag. Syd tor Grreuaen er det ble-

ven fontaa.et, at Jep Nll!aen var en 

M:lsforstaaelse. Alllancen Larsen-

Schmidt blev ham for strerk. f/1"1' '
11 

sine Vaerdlgheder - med 

rigs-nazistisk Velslgnelse. 

eller fjerde, hjemmetysk 

slgtl.ier. Om bam vtdes blot, at 

stammer tra -en h1emmetysk Slae~ 

Graaaten-Egnen, at han er rali~uaaa11-

..... M ... ..t fi"A. Tvskland og anvendt paa. 



• haft mindst tre. :Oen nye, ene ud
vaJgte hedder Meller, er Dyrlrege (Dr. 

med. votr.) og bor 1 Gra.aaten. 
:Med bans Kaldelee beseglea en Over

enskomst mellem den hldtidlge Landes

filhrer Jep Niasen, Jyndevad, og den
ne.a to samvirkende Modstandere, Over
lojt.nant P. Larsen, Skovby, og nuvllll
rende Folkett.ngsmand, Pastor em., 
Dr. theol. Joba. Schmidt, Tender. 

Jep Nlssena Fald er en Sejr for dls-
se to sldste; ban bavde - sandsynlig
vt. med Stette fra de hejere n&Zistlske 
T1llidsm1111nd Syd for Grsensen - skUdt 
paator Schmidt belt 1 Baggrunden, for
trllllngt ham lkke blot tra PartUedet
sen, men ogsa.a tra Preseen og tlltaget 
sig en Magt og Myndtghed, 1om han 
ganske sa.vnede Format tU at udeve. 
Sk0nt overlejtnant Larsen tUherer et 
vsesentllg yngre Slsegtled end Pastor 
Schmidt, havde ban dog en rlgtlg For
staaelse af denne prevede og erfarne 
Polltlkers Betydn\ng lndadt\1 t den 
nordslesvigake Hjemmetyskbed, IOtll 

kun med Meje bar kunnet tuepe 111 
det nazistiske vesen, og udadtU t dena 
Forhold tll Danmarka Regertng og 
R!gsdag. Syd for Gr1111u.aeD er det ble-
ven forsta.aet, at Jep Nl.tlaen var 
:Misforstaa.else. Alliancen 
Scbmldt blev ham for steerk. f ' 

sine Vserdigbeder - med 
rlgs-na.zlstlsk Velsignelse. 
eUer fjerde, bjemmetyslt 

tndfert fra Tyskland og anvendt paa 
tysksindede Nordslesvlgere, fra Vuggeu 
til Graven. Hvad Pastor Schmidt blev, 
fordi han rnaatte, skulde og vUde, det 
61" Ferer Meller: en Hltlersk Nazlst 
uuen blot A.ntydnlng af nordslesvlgsk 
Orlginalitet eller hjemmetysk Selv~ 

stamdlghed. 
Mao kan s\ge, det er Hlp som Hap. 

Men Pastor Schmidt kendte vi. Hr. 
Meller er tndtil videre blot ct hvldt 
Diad med ct Ha.gekors pa.a Mldten. 

Til Ofrene fQr det mejsomm~llg tll

vejebragte Kompromle berer ogsall 
Nord8ch'lestvigsche Zcitung, bvls ungc 
Redakt0r, Dr. Harbo Kardel, bar vre
nt forfulgt at Uheld i danake Retssale 
og paa. bjemmetyake Va.lpla.daer. Han 
havde holdt paa Hr. Jep Nissen og for 
dennes efemsere Per11onllgheds Skyld 
ofret Pastor Schmidt og hele den sollde 
Bjemmetyakhed, aom aluttede op om 
den gamle, 8lllldrlge Leder. Nu vll Dr. 
Barbo Kardel vel lydlgt tjene Ferer 
M&ller, men ban maa alkkert ogsa.n 
paany a.abne sin Favn for Pastor 
Schmidt, medens der nseppe fra Nora

schtesw. Zcitungs Bord bllver andet eud 
Smuler tUovers tor den styrtede Magt-

baver. 
Na.a.r Spergemaalet om Opstllllng 

at en Kandldat ttl det danske Folketlng 
bllver aktuelt, vll Rrekkevldden af det 
tllvejebragte Kompromls 1 den nord· 
~;lesvtgske Hjemmetyskhed komme tU 
at llgge aaben 1 Dagen. Forelebtg veed 
,.l blot dette, at de gamle og de nyo 
rskllles og m0des under det lydeligt 

f,)rkyndte Lesen: 



ST. RE6NEGADE 2. KOBENHAVN K. 
TElf. CENTRAl 11,995 

Bladet: 

skriver den 2 JUU 1935 

De sf)nderjydslie 
Fadderskaber 

St,.,rre Ltmdbrugere paa Fyn , 
ovenager H,.,jer Sogn 

Odense, Mandag. R. B. 
Ved et M0de i Odense, hvor fhv. 

Minister H. P. Ha1188Cn, N0rremelle, 
var kommet til Stede, stiftedes i Dag 
blandt sterre Landbrugere paa Fyn 
med enstemmig Ttlslutning en Fad· 
aerskabsforening for H0jer Sogn i 
Senderjylland. 

I Bestyrelsen konslitueredc sig med 

I Hofjregermestet· Vind, Sanderum · 
gaard, som Formand. 

-
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ST. RE6KE6lDE 2. KIJBEKHAVK K. 
TElf. CEMTRAL 11,995 

B1adet: 

{)age® N rP-~ 
- -· . ... ... ·-

• 

Ret - sine tysksindede Lands
r,lrends Repl·rosentant i det danske 
il'olketing, fordi han var en af de 
meget faa hJenunetyske Embeds-r • 

mrend, som i Aarene indcn Verdens
crigen bavde vovet at fraraade An-
vendelse af del gammelpreussiske 

Dr. Sievers - en nazistlsk 
mand - den Ytring, at selv om 'han 
satte et Lem fra Idiotanstalten til 
Fuhrer i Nordslesvig, . saa 
Hjemmetyskerne at lystrc. 

Og de har lystret. Pastor Schmidt 
er lidt eft.er lldt blevet fortrrengt fra 
den polltiske Ledelse. Det hjemmc· 
tysk-nazistiske Hovedorgan (Nor d-

\

Tvangsregimente i sin Hjcmstavn. 

skriver de~ ') !,l\ 1Q'1r: • , .,. baade fordl dets Metoder stred mod 

azisme paa Knivs· \hans Opfattelse af Ret og Billighed, 
t.znen ogsaa fordi han med det gode 

bjerg \Roved havde forstaaet, at det mod-

sch1eswigsche Zei ttwg i Aabenraa) 
bar lukket sine Spalter for Indl::eg 
fra ham, og han og hans Gruppe er 
reduceret til i Ny og Nre at udgiv«?
Flyveblade (,Der Kampf" ) . At Pa
stor Schmidt, hvis den politiske U~
vikllng i Danmark skulde f0re tH 
Folketingsvalg i en nrer Fremtid, 
ikke vii blive genopstillet som Spids· 
kandida.t paa den hjcmmetyske Li
ste, ltari betragtes som sil{kert. Han 
er en slagen Mand. Nazlsmen har 

'1\. T AAR No~,xi~ tysksindede arbejdedc sit eget F ormaal. Pastor 
J:-, Befolkning i Dag, under dct ty- Schmidt var derfor som skabt til, 
ske Riges hagekorsprydede Faner, medens Scheidemann og Stresemann 
l'>a.mlcs paa Knivsbjerg til Aarsma- bestemte Tysklands Kurs, at trrede 
de, vil det blive den nationalsociali· ind i Neergaards, Madsen-Mygdals 
stiske Frellesf0lelse, som udadtil og Staunings Folketing. Han saa at 
kommer til at srette sit Prreg paa. sige legemliggjorde Tidstypernes 
Fcsten, og hvis Udslag i Taler 0 g dansk-tyske Identitet i det Omfang 
Sange skal drekke over dei;l. dybe en saado.n overhovedet paaviselig 

::;plittelse, der brerger Rrekkerne bag var til Stede. 
forrestc Front. Men saa magtfuld var Hitler-Be-

givet ham Ulivssanr. 
Imidlcrt.id m0der den Syd fra ud· 

nrevnte Landesfulu'e·r Jep Nis!len 
voldsom Mod.st.and inden for den 
nordslesvigske Ung-Nazismes Rrek· 
ker, og der er forekommet o!fE>nt· 
lige Scener, bvori han bar maattet 
lade sig behandle en canaille. Par-
tiet er dell paa Kryds og tv::ers. Na-

Det er f0r bleven fremhrevel her vregelsens Sejr, at Pastor Schmidt 
i Bladet, at den politiske Hjcm.mc- ansaa dct for uomgrengelig n0dven
tyskhed lider haardt under de Syn- digt at He den til Undsretning i 
der, den bar taget i Arv efter tid- Nord.slesvig, hvis da den nationale, 
\igere Slreglled. Som Bedst.eforrel- den poliliske og den 0konomiske 
drcne var Slesvigholstenere og For- Forbindelse mellem del nye Tysk · 
reldrcne Preussere, med Hatten i land og H jemmet.yskheden skulde 
Haanden for skiftende Bismarck'erc opretholdes. Pastor Schmidt ble11 Nazist med Hud og Haar. Ene hans zister er de alle, men om nazlstisk 

L0nkammer veed, hvilke Kampe den- Disciplin har de ikke Begreb. Mna
ne Forvandling bar kostet den al- ske de netop saaledes ufrivilligt be
drende Mand. viser, hvor danske de i Virkelighe-

Bcslutningen har imidlertid ikke den er i Sind og Skind. 

l og Hohenzollere, saaledes er den nu
f vrercnde Generation, efter en Over-
1 gangsperiodes Ebert-Henrykkelse og 

Stresemann-Begejstring, bleven Hil
lcr-Nazister, saa vidt en saadan Ud
vikling overhovedet er mullg for en 
nordslesvigske Bonde af reneste dan
~ke Blod og Race. Aldrig i dette hen
rundne Hundredaar har Hjemmely
~:Jkeren evnet at bevare sit eget An
'sigt i Tidens og Stedets Brydninger . 
BesLandig bar ban ment det n0dven
digl at tilkendegive sin Tyskhed ved 
al klrede sig efter tyske Moder og 
drejc sig efter den Vind, som bragle 
de skiflende tyske 'Magthaveres 
Vcjrhane i Stilling. 

bragt ham hverken personlig Lykke Det lyder derfor en Kende ko
eller w ntisk Udbytte. Endnu trel- misk, naar Nordschteswigschc Zc~
ler han udcn Tvivl trofast.e Tilhren- tungs Redakt0r, Dr. Harboe Kardcl 
gere, ma~ske isrer i det reldre Slregt- i en h0jt opst.emt Indlednings-Ar
led af Hjemmetyl'!kere, som har ondt tikel t.il Kni.vs]:>jerg-M0det i Dag skri-
vcd n.t tilegne sig Hagekorsbevre6el- ver, at Hjemmet.yskerne er ,Reprre
sens fremmedartede Vresen og revo- sentanterne for tyslc }Ere i et frem
lutionrere Meninger, ikke mindst med Folk". - Et ft·emmed Folk! 
Forholdet til den kris tne L~ere. Men Herregud, ja, hvis man kunde skifte 
lige sa.a lldt nu som tidligere ejer Blod og Race lige saa let som F iih
Hjemmetyskheden Ledelsen af sine rer. Der er imidlertid megen Sand
egne Anliggender. Det er tysk Na- hed i den klassiske Lreresretning: 
zismes Tillidsmrend Syd for Grren- Naturarn fvrca pellas e:r, hun kom

sen, der skr iver de tysksindede mer dog igon den Hex. 
Nordslesvigeres Program, dikterer Men Nazismen bestaar, og ·len 
dem Maal og Takt ik, udnrevner de- ejer al tysk M:tgt. Derfor bliver 
res F orere of; bestemmer deres M0det i Dag i det sk0nne nordsles
Handhnger. Dl"r tilskrives Flens- vi£)3ke Landskab, paa Knivsbjerg, et 
borgs nuvrerende Overborgmester, naast.isk M0de - og intet andet. 

Selv Hjemmetysk~rnes bedste 
Mrend - Personligheder af V rerd og 
Indflydelse- er bleven denne 1Jselv

strendigheds Ofre. Det ypperste 
Eksempel frembyder Pastor , Dr. 
t heol. Jobs. Schmidt. Denne betyde· 
Uga Nordslesviger blev -med god 
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ST. RE6NE6ADE 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Politiken 

.,!,r;"~" tiPn I 7 JUNI 1935 

Titusinde Melilresker til 
s,nJerjyik G rf1!nsestawne 

Gra!tt&tn skalligge, hvor Stmderjyderne har lagt den. 

Strerkt Angreb paa den danske Nazisme 

1 I dl flt llllf.lt>s l'r·r, Se11dag (II . A.). I hl' l'l'A.ndro pan det Samme Gruncl lag som 
if""'\ 1<:1' un~~:e Gr~u.<enerns A~rsmooe i cle nonl il>ko I•'olk. 

V l>ag hnHJe 511mlet c·a. 10,000 J•'tH'mundNl fo r deL unge Grten~I'Q>rn, 
L IN('!' Marl.,t ,~SC II, ud t alt.e bl. a ., at den 
dn nske (j ll )!;dom mna. lftlske el godt ~abo
fu r·hold ti l Ty~klnnd or.: den bedst muligc 

l•'ors ta ne lse uwd d~ t yske .Medborgerc i 
Da lllna rk, wen vi ,.iJ ikke have I'Or Gram· 
sc flylt PL. (.'-i ll\"rke Herraab. ) Den ~kal 
ligge, l11 or de n stmderi ,·ske Befolkning 
lagdc d('n for 15 Aur siden. 

.\l <' nne•kr r , ik'ke alene {rR. Snnderj,l' l

la nd, men ogsaa fra det 1'1Hige .J.rllnud 

og Fyn. 

Fl'slen indlededes i Jfonnidda)ls moo 
en Gudstjene~te i Klosterkirken, lll'or 
F orfatteren 1\aj M rw/; prredikooe. Der 
nlr ber samJeL et P ar T usind<' ) l enne
sker. og h: irken ur stuvendo fuld. 

:Mudet om h'fte rmiddagen indiNll'des 
med et stort tl<'lagtog geunem Gaderue 
ud til P lndsen med ca. 1 10 Foren ings
fauer. ~fter at der var budt \'elkornmen 

a f F orma nden [or Byraadet, Domn1er 
~frtlmann, og Di rek ter H1111111tuich., 
'f ender , lalle l<'orfattereu .JI!I (IC I~ 1Jt!l.h
dn.l, In· is Tale findes i vor Kroulk i Dag. 

Nynordisk Aand mod old
nordisk. 

Hajskolefor.stander C. 1~. 0 . 0/n··istian
&rn, Frederi·k!'.bo rg H ejsko le, ·talte om 
de 11,\ <! Str0omninger i 1£.-ropa ... \ [an mn;lt. 

le nu herl1jemme s0gl' a t beberskc de 
t remninger , der skul<le sa>tte~; ind her 

m·er for, og komme ti.l r n dylx>re For
f>taaehe af 1·ort IFolks h:ald i l 'iden. Det 
afge r{'nde maa tte v~re at skaffe R espekt 
fo r d~t n )lnordi3ke Syn . 

1 '1'~-~kl:tnd taJte man om en tysk
nordi~k Aand . 111cn dcune .4and car old. 
nflldi~k me<l aile dcn.J [hin~tinl.-tcr. Dr11 
11!/IWnli.~/;c .1 and kuncle ~nmmcnfatlr$ i 
fan Ord, lltlltlig Frtd, Frihed og rt 
l'!rk$omt HI'Odtrakab. Og Norde s }l:!ah 
1·ar. a.t aile a.ndre F olk maatte fi nde 

Dert'fter 1·endte han s ig mod den dan· 
sko Xazisme, 1det ban udtalte , at t:klar· 
ht.'<i i nn t iouale Spergsmaal l'anskelig· 
ruorde eu rolig Udvikl ing i Gr~nseomraa
d ct. H<>nue Ukla rhl'd fremkom bl. a. med 

H cn~,\' 11 lil den do nske Nazismes leclcnde 
J\L~nds nu tionale Sta ndpunkter, naar 
mnn nll ie rede si~ m!"d Dele af den tyske 
Oefolkuing under deL tyske Higssymbol 
for n L ferc en saakaldt ll!' ri lu'ld,kamp i 
1·ur tnndMI!ll. Vi l)nsker ikke, udtalle 
hR.n med stor K raft, et n.vt 1848 her i 
Senderj,vllan<l. (llifa.ld. ) Vi hivlor ikke 
om do dnn~kr Nay,ister·~ Danakhed. men 
onr de r<'~ f!:,·uo til at f0ro en Nationali
te t~~loli t ik. 

Dereftcr talte 1 Rl'prresenta.nter for 
Sl!ndrr.i,v~k ll n~dmn, t>n for hl'er a f de 
snnderj."sk~ .\ml<' r. Dcrt>.~ Talt>r, de r nu 
llll'jt<'t korl<'. fonnedP ~•IZ ~0111 en sta-rk 
Appel til ~nnde•·i.nk U n ~tdom orn at trre
de ind i Ha-kkerne OJ.! ta jZe Del i den 
na lionnle Kamp . Di <.M' kort r 011: f~·nd ige 
Taler \' audt. meget :.trerk Tilslutning i 
l''ol'llnmli n~en . 

Til Slut t alt~ ll ~>dakter T(l')e ./ c&u-n 

fra Flen~horg, der hi. a . hragle en Hit
sen fra tfp da n, ke ~~chlt> sl'i jZere. 
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ST. RE&IE&lDE 2. KJBEJIHAYJI K. 
rru. cmtw. 1 1 ,19~ 

Bladet: 

Poll tiko•1 

skriver den 1.1 J~35 
, Politiken"a Kronlk. 17~ 1 med aile gamle Slate. og ktoritets- Danmark. Her blev Maalene ~<at for dt't moralsl..e Grund lag for Menneske- haardhrcndcde Danisering.sbestrrebelser !Ioven. Men de taHe for de,·e 0ren. Det bed. · ~len Klosterpoli tike D. · p1·incipe1·, sn.adan som Rfllulutionen I'll Udvikl ing. der skulde vo.re Aarhun- nerdigbeden. 1: d af dette kommer over for de tysksindede Slesvigere. ''ar forst under engelsk Tz·y:k, at Re- d f er or gemt og glemt. Den 

et Unge og Romantiken n.r det, G undkilder- dredet ud. Forst og fl'emmcst forer ikke alene den naturlige Modsretning Forat pna. Konfirmationsspergsmaalet, gerinuen ;('ndrede Taktik med •Snrog- . f G .,. :.r 1gen e Ler enforeningen 111 

ne til bele det Idekompltk, som den der en VeJ· direkte fra. dette Mode til andre Xationer, men ogsaa. en F0- siden pa.& en bredere folkelig Basis. rcskriptet a.f 1861, men det kom i Vir- 1 k G r a a e rundlag for >or ! 

Politiokc og kulturclle .Kil.mp i det og ti l Grundloven. Resulta.tet af Me- Ieise af den bedrevrerdige Selvtilstrrek- Sporgsma~let kom for paa. det store keligheden for sent. Og ft·a. nation"l- d . 
rrensev~rn ., 

" Or Dlilg og ikke ruindst bJE 

(A., 19. A"rhundrede skuldc 1•ge at vir- det og de Beshrobelser for politisk kelighed, der avler Had og Fo1·a.gt, Kirkemode i Kobenba.vn i 1857. Her liberal Side saa. man det ~men For- . . d 

"" , 

xnngsgH'e.n e for den s 
\.Nl ,Det uuge Gr:ense,·rern"s 

st<Jre Aarsruode i Legumklost.er 
i Gaar holdt Jergm Bul.-daT./ 
denne aHueUe Tnle.ll .: 

if"'\ ET unge Grrensev:ern hold't si~U ste Aa.r sit Aarsmode paa. 
Skamlingsbanken. Og Tale~e fra Nor
dens Lande bekrmftede, at vor Grren
se mod Syd ik:kc alene va.r eL dansk, 
men ogsa; et. nordisk Anlig~cn.£e.lkke 
mind;t n-;:;-d-;;:-Grrensen va.r blevet en 
Grrepse m~llem d;- ev-;pre"iske - pikta
t urer. og Dikta.turtendenser og en frel
les nordisk Viljc til at bevare Folke-
styret, som det hori Stats.slyret so
ger• sin moralskc Ba'lis. 

Men det var ikfe tilfroldigi, at Me
det blev holdt paa Ska.mlingsba.nken. 
Den er et Hejdepuni..."t i den Kamp 
og Udvi ling, der til sidst skaffede 
F olkestyret. Sej reo. Her blev i 40erne 
de Moder holdt. nvor de enopreiske 
liberale og nationa.le Str0mninger, 
der ofte va.r Modsreininger, blev for-

keliggore, og det som det noderne Ev- Frihrd og folkelig Vrekkelse, der fulg- og Xationalismen loiter sit gi!tigc fik d~ ivrigt Stette af Grundtvig, der ~yndolse mod Da.nskheden. 1Da. beslut.- Sk 1 d ·o eor ning, der blev skal 

ropa. reJ'ser sig ha.a.rdbrouaet imod. le efler, kan kort og godt udtrykkes Ho1·ed over Folket. r 
1
, , . jo iL±e kunde .k.aldes tyskvenlig, men tede 'fendermrondene 111t &a.mmenkalds J · A ~ 

ne 1us ppels •Son, Jacob At 

Dissc evropreiske Stre~ninger fik saadan : dct na.tionale er VreksL1•ilkaa.- J eg skal give et Eksempel paa, som altid hM·de ,·rer·ct sterre Friheds- til et slorre 1lede i Logumkloster fot: n stn,a.r saa.ledes i Dag 
et typisk Odtryk ved det•store Mode ret for de folkclige Fribedstanker, llvor vanskcligt det va.r at Iorva. lte m(l.nd ond Nationalist. Han ud talte, at fremlregge deres Syn paa. de folke- F ontand pu Kloster 
paa Skamliogsba.nken 4. Juli 1s44. Og den personligc Frigorelse og Selvstten- Anen {ra. hint <~tore Mode, et Eksem- a& han \ilde ,henstille til Regeringen lige Spergsmaal for en sterre Offent.- Grund. Drorumen om det ue 
de blev der fortolket i (en grycnde cliggorelso er Maalet. I dette havde pel, der netop knytter 111ig til de nne ikke at mcgte Befolkningen, en ten at lighcd. 1lodet blev holdt den 25. April l' ig hr8.!1t og maatte bt·iste sa. 
Skandinavismes Tegn. Ved dettc Mode de to store evropreiske Hovedstrom· By, hvor vi i ;Dag er samlede. Efter SIHge selv for deres Berns llcligions- 1861 og under u,·.ilje fra. mange Sider. Forholdcne Ina. Vi har tn 
talte Laurids Skau (mod et tyskven- ningcr Ira. Re,·olutioncn og Roman· 'freaarskrigen blev det nationale det undetvisning pan. Tysk, hvor de en- Der medte ku n 80 Mcnnesker (menil Gra>nse eftcr .\"ationaJitets 
Jigc Sprogpatent og for ,fodersmaa- tiken forbundet sig. Og moderne sagt ovenejende Element i Nationallibe- skede det, eller at sende dem til tyske der havde vreret 12,000 paa. Skamlings- og vi ha.r skabt en Mindrelal 
lels folkelige Ret), Peter Hiort Lo- vil det sige, at P ersoulighedens Ma.al ralismen og dette ga.v sig isrer Ud- Prll!ster for at blive konfirmeredc. At banken, da. man talte begejstret om de efter Frihedsprineipet. ,.i ha 
renzen (for en fri Fodltniog eom 1rekker ud over det nationale. Det tryk i den slesvigske Skole- og Kirke- detle nregtedes dem, va r en virkelig !deer, som disse Tondermrend nu vilde ndgaaet vor .l.n· fra. det 

19
. 

bcdst egnet til at skabe tl enigt og cr oo<h-endigt, men ikke nok at blb•e ordning, dcr ikke mindst i de bl&n- Forurettelse, for hver Mand skulde reiliscre, ogsaa. hvor det gjaldt; den d redes Evropll, Ft·ihedens og 
relfreJ·digt Samfund), Orh Lehmann dansk. Verdensborgerligbeden er _\fa&- dede Distrikter omkring Ton~er fel- have Lov til at dyrke Cud paa sit tyske Bcfolkning). De sondcrjyske :Fo- hedens. Og "i vii i Dag !lOm 

( der Iormcdc sin 'l'n.le sons Kongeri- let. Men dens K valilet og Pa.tos er tcs tr~·ikcnde for de 'fyllksindede, da 'lfotlersmaal. " H an mcnt<' dcsuden, at, rere: Sknu, Flor, K riiger og Hogshro Gra>n~,.,·:ern i det nye Aarhu 
gets S\llr til Skau: Den sle(•·igske Sag ~tfh:engig aJ, hvor dybt roan er for· Koufirmationen ifelgc Sprogrcskrip- dt>~ '·a.r bedst, at der var baade tyske var til Stede. 11I en de gik imotl Ind· lna!itt' dcnne An·. Og netop 
er Danmarks Sa~. ,·ort fre~es Fredre- ankret i det nationale Vrekstrilkaar; tets paahud skulde. foregna paa og danske L~rere i de blandcde Di- bydcme OK iik ,·edtaget en Resolution, l'll're ,·ort SHr i Gerning 
lauds Ve og Vel ueror palt den Sag, uden dette bliver det en kt'aitlos fn- Dan~Dctte harmede ~n lille Krcs a! strikter. Xalional T\ang i aaudclige du gik st.ik imod Modets Program. n ing til dct u~·e Tl sldand og 
bvorfor danske Nordslesvifere krem- terna.tionalisme eller en tom Kosmopo- frisindcde og dansksindede l\1:-end j Spergsmaa.l va.r aile Dagc Grundtvig Det blev altsaa. et ~cdel'lag. Siden blt., dr r o~saa paa denne Ride af 
per mod den \aagneode ryskbed i Jitisme. Deter Skamlingsbankemedets Tender, hns :\avne i Dag skal nrev- eJJ Pest. Af samme Grund hadede ban disse Tondermrends Bestrrebelser kaldt foler lli~ aandeligt lilknrttet 
Slesvig-Holsten), Grundtvig (en synsk 'fale og den Arv, aom ellwerL ungt nes ~ned Hreder: Johs . .Matthias Dahl, Staten og Slalsprineipet. Derfor ser Klosterpolitik. Et Par Aar efter kon'l R Jge : Tro ikkc, at ror Miud 
og poetisk Tale om den vaagnende Grrensevrern maa. forva.lLe, ikke som UorneJius Appel og Ohr. Siegfred Ley. vi ham her slille sig paa. de tyske Sles1 Krigen i 1864 og salle Born for n,l Dlllg er et Gdt ryk fnr rn lille 
Danskhed, en Opfordring til at rejse Stemningsopga,·e, men Karakterop· De v.Jr paa' irkede ikke alene ai fi&eres Side og imod det danskc Sprogl vit.IHe Udvikling og et frit Forhol~ Angst og Fej~hed. Den er e 
frie Folkehejskoler, h\'or denne ga.,·e. Grundtvi$ med Hen~yn til det folke- reskript. ruellem dausk og tysk. Nu skulde af en 11nart. bundredaarig 
Da.nskhcds Udtryk i Modersmaal og Thi dct cr altid let at gf!J'e Jet lige, J11C 0 ogsua. af Kierkf.gaud med Den lille Tendcrgruppe rej•te paa Dao,kheden i :l\ordsles\ig j Sandhe~ vikl ing og Erf/J,rln!{. Peter 11 

bundet j den sonderjyske ~~ttionali- H istoric kan plejes). nationale til -'laalet for sine 13estrre· llenayn ul Sandhed i det personlige ell Ut>e kke Mauer Kravet. om den sn.m. (aa T vangen at fele, men dt>n akulde re llten, der i drn sles\ i,RSke 
Medel er det mest betydningsfulde, belser \'ed at ensrette den nationale og und~ !Jg.- Forbold. Denne lilte rJe folkeli gc Fnhed i Slespl(, 110rn ~am(.idig vise, a.l; den dcrmed voksede fnrtoamling talte Dam;k og ,·ed 

der nogen Sinde er bleret boldt i Felelse, saa den kommer Ul at blh e Gruppc r('jste sig imod RegeringeDa }<>ngeri~ ha.vde fa.a.et genn&mL.rund- i Inderhghed, St>rke og Sta.ndha.ftig- tale Dansk, talte som n~evnt 

tetllka.rop, hvis L0sen nt Fribed og 
Folkelighed. Delle Loscn \'al' et Brud 



;rebe1ser llo,•en. Men de talte for dove 0ren. De.t bed. · .!\<fen Klosterpolitiken var ikke Og han lighed kun har Betydoing som Med- Arbejde a.t gore. Na.tionens Opma~rk-
.svigere. var forst under engelsk T.ryk, at Re· derfor gemt og glemt. Den dukkede op sa.gde: ,Pa& det danske Starting be- menneskelighed. somhed maa henledes pa.a disse For-

omaa.let-, geringen rondrede Taktik med ISprog- igen efter Genforrningen som det mo- gynder de Da.nskes Hrevn; men det Jeg genta.ger: Dette er vort S\ar til hold, her er en Sag oven over og udeo-

~ Basis. reshiplet a,£ 1861, men det kom i Vir- ralsk& Grundlag for vor ~1indretals- skal vwre Retfwrdighedens Hrevn; thi Tyskla.nd, men i dette Svar Jigger vor for Pa.:rtierne. Den skal stettes, ikke 

,et store keligheden for sent. Og fra. national- ordning og ikke mindst blev den ret- ,j Danske er retfrerdige, og \'ort Valg- Danskheds Holdning og Uovervinde- a.lene med Velvilje og Forstuelse, men 

,
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_ Her liberal Side saa man deli s0m en For- ningsgi\'ende for den sonderjyskc sprog er: Hva.d du ikke vii, a.t dine lighed. Tyskla.nd ved det; trods med .Penge. Deter Jigetil. Staten maa 

tvig, der syndelse mod Danskheden. Da. beslut,. Skoleordning, der blev ska.bt a.f Cor- Fjendcr skal gore imod dig, det ska1 T,·a.ngsstyret i .Kordsles\ ig ito Slrogt- na.turlig;·is gore sit. Men Sali(en er eo 

Jig, m en tede Tendermrondene a.t sammenkald& n elius Appels Son, Jacob Appel. du beller ikke gore mod dem. Derfor led, holclt Danskbeden Stand, ja, da Folkesa.g. Hele Folket maa. ha.,·e Folel-

Friheds- til et slorre Mede iJ Logumkloster for Yi staar saaledes i Dag i dobbelt ska.l Da.nsk og Tysk nyde lige Ret paa Kollerpolitiken kom, begyndte den &t se af a.t nere et Grrensevrern. 

udtalte, at fremlrogge deres Syn pa& de folke· F ontanel pa.& Klosterpolitikens det danske St<>rting. H\·is dette ikke gaa. !rem. T\' llOg, is:er i det nationa.les ~len ethvert CJra-nse,·rrns 11&~~.1 og 

~geringen lige Spo
1
·gsmaa.l for en slerre Offent,. Grund. Drommen om det udelte Sles- va.r vor alvorlige Vilje, sa.a. ha.vde vi Tegn, a.der altid clet skjulte folkelige moralske Kra.ft beslemmes af dets hi

enten a.t lighed. Modet blev holdt den 25. April vig brast og maatte briste saada.n som heller ille Ret til at klage over den Modtryk, h\'or aile de Ek11plosions- storiske An·. Gr~n'!epolitlk er aldrig 

leligions- 1861 0~ under Uvilje fra mange Sider. Forboldene laa.. Vi har trukket vor Cret, Yi nu maa lide." stoffer samles, der i sin Tid trendte de Konjunkturpolitik. For et Grrense

lr de on- Der modte kun SO Mennesker (men~ Grrense efter Nationa.litetsprinci11et Det 'ar denne Tale, Klosterpoliti- Revolutioner, som lyste Folkene paa. nerns Arbejde er det Jige~yldigt, om 

1 

til tyske der havde vrereL 12,000 paa. Ska.mling&r Of!. Yi har skabt en Mindrctalsordning kerne vilde prove at virkelig~re. Og Vej gennem det 19. Aa.rhundrede. Iyskla.nds .Leder hedder Ebert eller 

terede. At banken, da man talte begejstret om de efter Frihedsprincipet. Vi ha.r derved det er den Linie, vi som det unge I er Arvtagere til Frihedslinjcn i Hitler. Arbejdsformerne kan skiftemed 

1 

virkelig Ideer, som disse Tendermrend nu vilde l'edga.aet ¥or Arv fra. det 19. Aarhnn- Grrensevrern vil fere v idere. Frihe- vor nationale Grrenscpolitik. I bek.rref- de skifteode Vilkaar, vi arbejder un

o.d skulde realisere, ogsaa. hvor det gjaldt deJ1. dredes Evropa, Frihedens og Folkelig- dens, Frisindets og Fordragelighedens tede den Yed ..\fec.let paa Ska.mling i der. :Men Meningen og Moralen i vort 

_ paa sit lyske Hefolkning). De 
500

derjyske F
0

- hcdens. Og vi v.il i Da.g sum dot unge Linie, selv om disse Ord ik:ke giver Fjor, vi beknli! [ter deu ved M0det i Arhejde er ua.fhrengige af a It dette 

esuden, at 
1

·rre: Skau, F lor, Kriiger og Hegsbro Gr<Pnse,·rern i dct nye Aa.rhundrcde be- Ekko i ct Evropa., der er skruet fast i Legumkloster i Dag. De yd1·e Yilkaa.r ydre. Kampen er sla.ndrncle som den 

aa.tle t,yske var til Stcde. Men ue gik imod Ind- krrefte denne An·. Og netop detle ~kal Dikla.turernes T1•ang, eller mange Ste- skiiter, men en Gramsekamp slutter al· bar staa.et i tusind$ A~tr 0~ soUl den 

.ndede Di- \)yderne og fik vedtaget en Resolution, n•re ,·ort S\·ar i Gerning Of( Hold- 1lcr hcrhjemme, fordi man har forstir- drig. 1·iJ staa. saa Jrenge der er ct Ln.nd, der 

aandelige der gik stik imod ~iodets Program. ning til det nyc Tyskland og til dem, ret sig paa. de Misbrug, der er sket i Det er mec.l en national (~ra•nse 1;0111 hedder Dan mark og en U u,~tdttm, der 

Grundtvig Det blev all!'a& et ~ederlag. Siden ble"f der ~gsaa paa denne Side a.f Gra-n~en di~se !dealers Tegn i jeg Hnder mig i med Frihcden, den kan ikke erohn'• har ~Iod og Vilje til al kalde ~i.l( tlet. 

ladede han disse Tonderroronds Bestrrobeher kaldt foler sig aa.ndeligt tilknyttrt det tredje Oa.g til jer: vrer det unge Grrensevrern en Gang for aile. DPn maa ~tarlig eroh- uug~ Grrensevrern og forrcntc cn hio;to

Derfor ser K loswrpolitik. Et Par Aa.r eft.er kom. Rige: Tro ikkr, at ,·or Mindretalson}· for dissc !dealer, der er et Hejdemul re~, den ma& sladig hnldes. Qi,er ri ri"k Arv. 

tyske Sles-. Krigen i 
1864 

og satte Bom for rJ ning er et Cdtryk for en lille ~alion!\ !or et• Lands Humanitet og Kullur. op, ~a:'- r)J..ker 'f~·<~klleden morl Kc111ge 1 L_y;et af denuc historic;ke An cr 
1 

nske Sprog•\videre Udvikling og et frit. Forhol~ Angst og Fejghecl. Den er en Frugl Tlli der horer aandelig 'lod til at aacn is:;en. \'i har nu 0\er for 
0~ et <Ia ferst tiFt ~le~r·ig~k,. (,'nllt &fi 'Knt. 

1 

ruellem dansk og t)l>k. Xu sku! de af en-:ma.rt hundredaa.rig folkclig Url- undc anc.lcrledeslronkende og anderle- stort 'clorgani!<e;;'t t~ "k FrernstC'Id, der [o 1·t~retter I.:a.urids Skan'l .\rbrjtle og 

~ rejste paa, Danskheden i Xordsles\ ig 1 Sandhe4 l'ikling og ~rfarinp:. P~ler lliort Lo- de:<ta.lende d:re~ Ret til en Sandhcd, jo bar gode \'ill-.aar under \Or )lindre· a.lle c.lcre'-. der fulgte efter harn. Kalll

m den sam-~ faa Tvangen at fole, men den skuld& ren~en, der 1 den slelln~ke Stwnder- ; oru wgen ::\ahon kan iorpagte, men talsordning. \'i m.aa. gore et .\forht~d. pen for ~lodet·smaa!Pts Tri,·•el op; Fri 

esdg, rom samt.idig visf', a.t den dcrmed voksede forsamling ta.lte Dansk op; ndblev a.t I <om a.le_ne borer bjemme i det verdens- ikb alene her nord I or Grrensen, meo heden som \- ilk&ar fM Kull url..ampeo. 

~.nemGrund- i !nderlighed, ISt~ rke og Standhaftig- tale Dansk, talte som nre' nt pu det ~orgerhge Plan, hvor Menneeke- ogsaa. syd for. Her er et rent praktiek I Hekker 01 opl1aer i det, der den-

g11ng he~ Kongerig~t. I er en B~-o f•·a.1 I har ~orde~;~ bag ier og Historien m; 
de srerhge sondenyske Foremnger : jet: naa1· I som d t ·d· k L S . . . ' e not IS e ose· 

ptog-, Skole- og Vrelgerforemngerne, hmvder: Vi er frie og vi vi] vedbliv 

der tog Stodet under Fremmedherre- at vrere frie. 

dommet og som stadig er et Vrern for Og endelig _ 0 f) Sl t z 
Danskh d . d g 1 u er et ev 

.· e en 1 en genvundne Del af ropre11k Gr~nsera:rn. 1 h~evder et gam 

Sles\ Jg. I er Bro fra dette Arbejde tJl ruelt Evropa. mod det d . D'kt 
d t t R · I , er er. 1 a. 

e s orre tge, or a t det maa bJi,e turets T\ltngens K'o · F kl . • , mmun1smens, a. 
~rt, h\ ad _ Orl~ Lehmann S\'&rede cis mens, X azismens E' ropa. og det: 

~kau paa Skamh ngsbanken: Slesng~ F orn:rgte lse af de _\[cnneskerettighe 

a.p; er Danmarks Sag. De~ er ~ Grren- dcr, den Frihed og Lighed, det 19 

sekampen >ore kultu~elle \ rerd•er skal Aulaunclrede k~ernpcde for a.t ,·irkelig· 

pro,es. Og Peter HlOrt Lorenzen ga,· g0re. Folkcts Fribed og Folkenes Fri· 

~~:/·:;e~~ d~r er saa. li~et~l, men san heel som del enE'~te Rctf;Hdsgrundlag 
. m ne, naar n hlfulde for- for Folkencs Samdrke. Tbi dette 

staar, ~'ad det kostecle ham at folge eJ· Maalct i E' ropa. og dcts R d . 

det: Vt er Daoske og vi Yil vedblive Ira den Krig, ln-orcfter der inte tn~n~ 
at vrere Danske. .r , , • . e v 

1• '- '~ ropa vii vrerc mere. 
,\ien I er ogsaa. et nord1'sk (}rum•r- D t . d• cl 

,.-,;,., 1 Kulturk , c Cl ~n j re Arv, I bar baade 

I
' 

1
· f . a.mpen mod Tyskland Ira Skamlingshankcmodet og Kloster-

la>l' c cr det fne Folkeslyr Id 1 . · · . es ea. ei, po!JtJkcn: Kampen for clet ~ t' J 
og med Hensyn til dette er Grrenscn en e. u f .'" a wna e 

d
. k G 1 rn ~amp 01· et Vrekstnlkaar for 

no•· 1~- rrense Vi sk I kk · 1 · 

k 
. . . a • e JtH gaa aandehKt og p~rsoulip;t Liv Som det 

pra · tJ~k Alhauce J'fk b · ' d · . po I 1 er 1 "or en. unge Grren~e~:urn C'T l \' ·d b 
mPn \ ' I !'ka I !<ka.be Betingel~e f6r at 'i ) · I I A er ens orger-

F 
. c.• • • Jg lee em 'antgarde. Den er slaaet 

J a1ens •:Jtund 1kke "t ar h· I d' 
f 

. a JV raa JJI;I' paa de flr!ile l'' ropreiske Fronter \r 

(1\ cr (It' hill and f . . ...uen en, men er ortrohg pna drn nordi~kc Front staar d d 
rued de For<:kellighcder, hlori det Sor- nu Hold pa l F. erJ en • 
di~ke udtr kk · · a r rune or post! Det 

I ) er l'Jg. Saa kunde det kau hli,·e en Xatle\ad Hold t od 
1 a>rP at der t ,\f .......,. 'o · r s 
D ,' oe ''P paa • gorelseuo; drn lntrllektuelle og socialoint~ t • 

ap;.kom noget prakti~k- ud a.I de l·ul I' u • rna to-"' - na ISITIP!I o.aan og d J t'l t 
t urelle Be~tr~·b 1 I en se " 1 s ra!kk .. • "" e ~er or en no d · k I' ...- · . g . d. r .M - r ·~ li(e ., a tiOna hsmes Ho,mod. Det er en 
enll lg orataaelae. en Yler sikker, Karal.teropgaH, lr0gter. Engang maa 



~ke ~tore Ska.mlingsbankellli!de. Og han lighed kun ha.r Betydnin g som Y ed- Arbejde at gere. Nationens Opmrerk- gang hed Kongeriget. I er en Bro fra j r ha.r Norden bag jer og Hist.orien med op sa.gde: ,Pa.a det danske Storting be- menneskelighed. somhed maa. heuledes pa.a disse For- de srerlige s1mderjyske Forcninger: jet; naa.r I som det nord ish Lesen 110• gynder de Da.nskes Hrevn; men deli J eg gentager: Dette er vort S\·ar til hold, her er en Sag oven over og uden- Sprog-, Skole- og V relgedoreningcrne, hrevdet· : Vi er fric og vi vi i \'edblive ds- skal ' 'rere Rctfrerdighedens Hrevn; thi Tysklaud, men i delte SYar Jigger vor for Partierne. Den skal stettes, ikke der tog St0det under Fremmedherre- at vrere frie. ·et.- vi Danske er retfrerdige, og vor t Valg- Danskheds Holdning og t:o,ervinde- aleue med Velvilje og Forstuelse, men demruet og som sta.dig er et VlPrn for Og endelig- og til Slut er] et evske 'lprog er: Hvad du ikke vii, at dine lighed. Tyskland ved det; trods med P enge. Deter ligetil. Sta.ten ma.a Danskheden i den genvundne Del af ropa:~,~k Grtensenenz. I han·der et gamor- Fjende1• ska.l g0re imod dig, det skal Tvangsstyret i Nords}es,·ig i to Shcgt- naturlig\ is gore sit. Men Sagen er en SleHig. I er Bro fra. dette Arbejde til melt En-opa. rnod det, der er: Dikta.-du heBer ikke gore mod dem. Derfor led, holdt Dam;kheden Stand, ja-, d& Folkesag. H ele Folket maa ha.,·e Folel- det storre Rige, for a t det maa bllve turets, Tvangens, Ki>mmunismens, Fa.elt sk11.l Dansk og Tysk nyde Jige Ret paa. Kollerpol itiken korn, beg.vndte den at e a.f at vrere et Gramse\·renl. klart, IH 8.d Or Ia Lehmaun sva rcde ci~ruens, N a.zismens Evropa og dets ~n8 oct da.nske Stort-ing. H vis dette ikke ga.a. frcm. T vang, isrer i det nationales Men ethvert Or~rnseverns )faal og Ska-u paa Skamlings.banken: S]esyigs Forna•gtclse af de Mcnncskerettighees- var vor ahor lige Vilje, saa ba.vde vi T egn, a,·Jer a.ltid det skjulte folkelige morahke Kraft be!ltemmes af dets hi- Sa.g er Danmarks Sa.g. Deter i Gra-n- der, den _Frihed og Ligbed, det 19. Jill heller ikke Ret t il at klage over den ~f odtrsk, hr-or a. lie de Eksplosions- storiske Arv. Gra'nsepolitik cr a ldrig sek.a.mpen \Ore kulturelle \'rerdier s kn.J Aa.rhundrede krempede fot· at virkelig·or U ret, vi ou maa lide." stoffer sa.mles, deL· i sin Tid lrendte de Konjunktt~rpolitik. For et Grrense- pro,·cs. Og P eter Hiort Lorenzen ga.~· g0re. Folkets Frihed og 1rolkenes Fri)et D et \&r denne Tale, K losterpoliti- Revolutioncr, som lyste Folkene paa ,-rerns Arbejde er tlet lige~~:.rldigt, om det Lesen, der er S&& ligetil, men ~aa bed som det ene~te .Retfrerdsgrundl;tg ng kerne vilde pr0ve a.t virkeliggere. Og Vej gennem det 19. Aarhundrede. T~·sklands Leder hedder Ebert eller fuld af Skreboe, naar ,- j tilfulde for· for Folkencs Samvirke. Thi deUe ed det er don Linie, vi som det unge I er Arvtagere til Frihedslinjcn i Hitler. Arbejdsformerne kan skifte mcd staar, hva.d det kostede ham at folge er l\laalet i EHopa. og dcts Redo ing rn- GrrenseYrern vii fere videre. Frihe- vor nation ale Gra-nscj>olilik. I beknef- de skiftende Vilkn.a.r, vi arbejder un- det: Vi er Dao~ke og d ,·il \·edblive fra den Krig, horefter der intet .Ev-ig- dens, Frisindets og Fordragelighedcns trde den \·ed ).fodet paa Skamliug i der . ..\fen ~feningrn og ~lorR.Ien i \"Ort at \"lPJ'C Danske. r St. ropa vii \ rere mere. ge Linie, selv om disse 01·d ikke gi,·er Fjor, \' i belureftor den ' ed Afgdet i Arbejde cr ua.fhrengige af alt dctte .MPtl I er ogsaa et nordiHk Grttf/U.- DeL er den dyre Arv, I har baa de >e- Ekko i et Evropa., dcr er skruet fast i L0g1tmkloster i Da.g. De ydre Vilkanr ydre. Kampen er 11la.ndende som den t•rem. I Kulturkampen mod Tyskland fra Sl..amliogsunnkemodet og Klosteral Diklalurernes Tnwg, eller mange Ste- <>kifter, men en Gramseka.mp stutter a-1 har staaet i tusinde Aar o~ som den hre\ der f det Irie Folkestyres !dealer, politiken: Kampen for det Xationale d- <ler herhjcmme, fordi man har forstir- drig. 'il ;;;ta~ ~aa l::cnge der er et Land, der og merl Hensyu Lil dette or Grrenseu en er en Kamp for cL Vrekst\· ilkl!-ar for 11, rrt sig paa de l\{isbrug, der er aket i Det er med eo national 0 ncu~e solll hedder Danmark og en L" n~dom, tier n01·disk Grrense. Vi skal ikke ind~aa aaodeligt og pusonligt Li\'. Som det ~n tlisse Irlea.lers Tegn; jeg vender mig i med Frihcden, den kan ikkc erobrro; har ~r nrl og Yiljc til al kalde sill: det pra"kti~k Allianct>politik her i S"ordrn, unge Grrense\ :rrn er I \Terdensborj;erje Dag til jer: vrer det unge Gr:ensenern en Gang for a.lle. Den maa stadig ernl! ungc Gr::cnsevrern ng Corrente en hhto men ,. i ~ka.l skahe BetingclFe for at d ligher!cn~ Avantgarde. Den er slaaet {}- for disse lnralcr, der er et. Rojdemaa.l res, deu maa sl-adip; holdes. GiYer 'i t·isk Arv. i Farrns ktund ikke. staar hivlraa.dii(e !Jaa de fleste e\ ropreisko ~~ronter. ~len us for et Lands Humanitet og Knltur. op, ~aa rykl..er Tyllkheden mod lr(lnjle I Ly•el af dennr histori•kf' An· er I mer fot· hinanden, men rr forlr!llig paa den nordisko Front slaar den end· gt Thi der horer aandelig ~[od til at aacn igen. \ 'i har nu o,·cr for os et tla forst drl ~~F~t·tg<kf r,·nuturrern. I mcd de ForskelliKhcdcr, lnori dct ~or nu. llold paa rlcaue Forpost! Det d- uncle a.ndel'ledeslreokende og anderle- slot•l \elorganiset·et tysk Frerusted, dcr Iorts;ctlcr Laurids Skaus AriJejcle O)l tliske udlrykker ~ig. Saa kunde dct kan IJiire en ~atte,agt. H old trods o- de11 taleude deres n et til en Sandh~d, jo har godc \'ilkaa.r under ,-or ~lindre- aile derr·•, der fulglr efter ham. Karn· \"tel'e, at der netop paa. .\f).{nrelsrn' deu intcllektuelle ogsocialoint~rnatio-

det ve! dages og Mareridtet >rere forbi.l S~ nspunktez·, der hedder Pe1·sonlig
Q,·er Jer lyser_ de lange Ma<Ll, der har hed. Og Personlighed e1· Holdning og 
lyst over al lingdom, gettllem Auhuu- Retuing, et Vrez·k a£ Vilje. Og hvis det 
dredernes tunge Gang gennem Risto- Sationale gores til Maal for en Na-
r ien: Frihed og Retfrerdighed, mellem tious Strmbcn, sker uet samme, som 
.Mennesker, mcllem Kla.sser, me!Jem hvis Driftsli\·et gores til Maal for et 
Na.tion~r. H\er Nation har sin Skreb- )lennesl..es (.;dvikling. Det opredcs og 
ne og s1t EudsJ..a.b. Den skal ' 'tel'c noget udhules af sin cgen Eksta.se. Til sidst 
i sig seJv og for sig selv og vo.kse i synker det kraftlost sammen. 
Sa.m~enhreng med siu Htstorie og sin Det er det sidstc, jcg yi} s.ige til 
Forttd. Mcu bJi,er den sig selv nok, jer: Glem ikke de lauge MaaJ lad 
d0r AaodsJi,·cL ng forgiftcs Folket. Og Rverdagsarbejdct lyse og laane ~raft 
Krigene vii srette Kronen paa. Ode- a.I dem. Et. Folk uden National!olelse 
lreggelsesvrerket. En Nations sande cr en imJJOtent Nation. Vrek donne 
kult urelle Opg~\e er at brere Sten til FoJclse, vrem den, men bchersk den, 
Verdenshorgerl1ghedens Domkirke. giv den Pathos og Retning, saa den 

r- !;Om ingen Xa.t.iou kan forpagle, men talsordning. Vi mM gore et ~lttdstfll!, l'f'U for )loder~maalels Tri\•1'l1•g Fri Dag l..nm unget pr;drtisk ud af de ))ul- naJismP~ Haan og den selvtilstrrekk .. 'lot !iOID alene h0rer hjemme i dt't ''erdens- ikke alene her nord for Gnenseu, men heden sotn Vitkur lor Kulturka.mpen. turelle Bestrreuelser for en nordi~k lige Xalionalisrnes Ho,·mod. Deter en !l borgerlige Plan, bvor Menneeke- ogsu syd for. Her er et rent praktisk I nekker Oi opl)"aer i det, der den. genaidig F'orat&aelae. Men \ler sikker. Karakteropga\ e, I rogter. Eugang ma& 

J eg bruge1· Ordet med vclbcraad kommer til at tjene de h0je I deer om 
R~ bet• ov.erfor Legumklosters gamle Medmenueskelighed og Retfrerdighcd. 
Kukc. Tht det var Kristendorumen, Saa tjener I i Aa.nd og Sa.ndhed Sou
der forst for Ah·or rejstc dette \'er- derh·llands Sag, saa 'il I blive en mo
densborgerlige J\faa.l: et a.a.ndeligt ra.lsk Kraft i det ,lrie Nor den, m 
Frellesskab mellcm Menncsker, dct· er sidsL og ikke mindst: saa. hrevder I et 
&terre og strerkere end det Kationalc. r erdensborgerlighedeos Enop& i en 
Om dette mreler denne g~tmle K loster- Tid, h\·or D l'iitsherredemmet triumfe
kirke fra- en Tid, da. Erropa. ' 'ar en rer orer Aandcn og Racenalionalis
aandelige Enhed under .Rom. Roms men Iader haant om Retfrerdigheden. 
Magt blev bru_dt. .Men Universalite- Vlt'r tapre, \l£r frimodige. Engang 
t-ens Maal bJe,· tkke derior glemt. Eftcr fa.ar \ el Natte' agten Eo de for os aile. 
Luther blev Nationeroe Vrekshill..aar Lad os indtil da finde \Ott L0sen 
for K ristendommens verdensborgerlige disse Linier fra den gamle Dagrise: 
SyL paa. Mennesket, ganske som 
Driftl'Ji\·et i Mennesket et· Gromulden 
for det Selvarbejde under Iedende 

Immer de~ dnges dog paa n.r 
hvor Hjerterne )lorgenen •en~. 
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ST. REBNEGADE 2. KIJBENHAVM K. 
Tflf. CENTRAL 11,895 

Bladet: 

skriver den 1 7 JUNJ l935 

10,000 mindedes Genforeningen ved Grrense· 
vrernstrevnet i Legumkloster 

• Magtfuld national Manifestation 
Dagen• NyheJ.er privat 

Lpgumkloster, Spndag. 

0 VER 10,000 Unge - Spnder
j yder og sj1$nderjydsk interea

aeret Ungdom fra a ile Egne a f 
Landet - var i Dag ataevnet til 
Lpgumkloate r for at fe jre Min· 
det om Genforeningsdagen for 
15 Aar aid en og for under Dan
nebrog at bekende aig aom en 
va a gen Gr~enaevagt for Norden. 

Kaj Munk taler i 
Kloaterkirken 

Legum.kloster oplevede en Inva
sion som aldrig fer. Biler i Hundred
vis havde fert Ungdommen til Byen, 
der flagsmykket ventede de Frem
mcdc. 

Efter at Forfatteren, Pastor Ka.i 
Mtmk havde holdt en af ca. 2000 
Mennesker bes0gt Gqdstjeneste i den 
gamle, rorvrerdige Klosterltirke, drog 
under 125 Faner en tusindtallig Pro
cession gennem Byen til Festplad· 
sen. 

Legumklosters Borgmester, Dom
mer Stegmann b0d velkommen til 

Leymr~ldo.stc,·~ gamle Kirlcc, lit'o1· Kaj 
Munlt proodikcdc. 

Grrenscungdommen og den nordiske 
Tanke. Hvad er det. for Syner, det 
unge GrrenseV~.ern har set og skren
ket os udover det, vi fer bar set. Det 
er det nordiske Syn, levende, med· 
virkende i vor Gra:msekamp. Lad o3 
kalde det et ny-nordisk eller dansk~ 
nordisk Syn, for at skelne det fra de\ 
forreldede skandinaviske Syn og fra 
det nye tysk-nordiske. I et voksende 
Sa.marbejde liggcr der en herli~ 

F'remtid for os not'diske Folk. J 

Graensens Sikring frem 
for alt 

Efter dette Foredrag begyndte 
Radiotransmissionen. Fonnanden for 
det unge Gramsevrern, Lrerer. Mar
ktUJsen indledede med at mindes Red
akter A. Grau og J.<'ru Marie JessenJ 
medens Tilh0rerne blottede Hoveder
ne. 

- Vi hilscr med Glrede, sagde 
l1an, baade en kultt~reZ og ekono

ntisk Udvikling, men frem for det
te gaar vort Lands Uafhamgighed 
og 8ikri1tgcn af vorc Grrenser. Vl 

vil hverken have vor Gramse flyt-
L0gumkloster, hvorefter Direkter tct eZZer udvisket, og vi Qnsker ik-
Martin Rammerich, T0nder, overtog 
Ledelsen af Medet. 

Slesvig europceisk Grsense· 
vaern 

Forfatteren Jergen Bukdahl holdl 
en ildfuld Tale om Grrenseungdom
mens historiske Opgaver. Han om· 



Graenaena Sikring frem 
for alt 

Efler dette Foredrag begyndte 
Radlolransmissionen. Formanden for 
det unge Grmnsevrern, Lmrer Mar
ktlsscn indledede med at mindes Red
akt0r A. Grau og Fru J'larie Jessen, 
medens Till10rerne blottede Hoveder
ne. 

- Vi bilser med Glrede, sagde 
han, baade en kultrJ.reZ og 0kono
tnisk Udviklitlg, men trent for det
te gaa.r vort Lands Uafhamgighed 
og Sikringcn af vore Gramser. Vi 
viZ hverken lutve vor Grrense flyt-

Legumkloster, hvorefter Direkt0r tct .eller udvisket, og vi mrsker ik-
Martin Hammerich, Tender, overtog 
Ledelsen af M0det. 

Sleavig europseisk Grsenae· 
vsern 

Forfatteren J(IJrgen Bukdahl holdt 
en ildfuld Tale om Grrenseungdom
mens historiske Opgaver. Han om
talte det unge Grmnsevrern, i.kke blot 
som det slesvigske Grmnsevrern, men 

et nordisk og europmisk Grren
. Det hmvder et gammelt Eu-

mod Tvangens, Fascismens, Na. 
s Europa og dets Fornmgtels<' 

Menneskerettigheder, Frihed og 
som det 19. Aarhundrede 
for at virkeliggare. 

- Det unge Grmnsevrern, sagde 
Taleren, er Borgerlighe<lens Avant
garde. Den er blevet slaaet paa de 
fleste Fronter, men paa den nordi
ske Front staar den endnu. Hold 
ud paa denne Forpost. 

Det ny-nordiske 
Derefter talte P. 

Lrerer Markusscn. 

ke en Afg0re1se, der ,}ca,t vrekke 
Smerte baade i Slesvig-Hol.sten og 
hos osu (Rosenbergs Ord). Vi 0n
sker bibeholdt den Gramse, som 
den s0nderjydske Befolkning valg· 

te for 15 Aar siden. Det vii vi smt· 
te vore Krmfter og vor Vilje 
paa, og det er en lEressag 
dansk Ungdom at vrerne deL 
mark, der bliver den betroet. 

Kun Korsbanner 
Endelig fremkom Lmrer Markus

sen med nogle Udtalelser om den 
danske Nationalsocialisme. Det unge 
Grrensevmrn bar intet med Partipo
litik at g0re, men jeg vil overfor de 
danske Nationalsocialister udtale, 
hvad langt den storste Del af det 
danske Folk vil vmre enig med mig i, 
at inlet kan vanskeliggore en frede
lig, rolig Udvikling i Grrenseomraa
det mere end uklat'c Forhold, der kan 
give Anlednlng til Misforstaaelser. 

Vi mener, at Nazismen er med 
til at skabe Uklarhed og er 
Grundlaget for Misforstaaelser, 
m'en na'ar den danake Nazisme 
allierer aig med en Del af den 
tyake F olkegruppe og under en 
fremmed Stormagta Rigaaymbol 
f;rer en Slags Befriebeakrig i 
Danmarka Gr~enaeland, aaa vil 
jeg aige, at Danmark ikke akal 
opleve et 1848 en Gang til. 
(Stormende Bifald). Over Nor· 
den skal fremdelea kun vaje 
Korabanneret, det rene Kors
banner, og idet vi samler os un
der det, vedkender vi os et F ol
ke- og Skeebnefeelleaskab. 

~ 

De unge vii l~fte Arven 
Derefter talte fire unge Sonderjy· 

der, der alle erklrerode sig rede til at 
lafte Fredrenes Arv. Til sidst bragte 
Redakter Tage Jessen, Flensborg, en 
Hilsen Syd fra Grmnsen. Han talte 
om vcr 'Pligt overfor Norden, Paa ny I Gerning, ved altid at have vore Plig
m.elder sig med en Styrke som aldrig ter overfor det samledo Norden !or 
f0r den tusmd Aar gamle, aldrig ud· 0je. 
d0de Tanke om nordisk Samarbejde. Kl. 18 gav en Skare sydslesvigake 

Folkedansere i brogede, farverige 
har slaaet dybe Redder netop Dragter Opvisning i Festsalen, og 

i Sonderjylland. For det f0l'Ste Kl. 18,30 opforte Askov H0jskoles 
vi hernede en Slags Forpost for Lmrere Henrik Ibsens .,Hrermmndenc 
samlede Norden, og for det an- paa Helgeland''. Scenen var en Lys
staar vi Sonderjyder i en dyb og ning i Gra.nskoven, der omgiver 
Ta'knemlighedsgreld til Danmark Festpladsen. Skuesplllet, der fik en 

hele Norden. Vor Opgave og srer- smuk Udf0relse, dannede en smuk 
den s0nderjydske Ungdoms Op- og storslaaet Afslutning paa det vol
~r at vise vor Taknemlighed i lykkede Strevne. 
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ST. RE6NEGADE 2. K0BENHAVH K. 
TElf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver delt 6 JUNI1935 

Det national~ 

1 har 1kk.e haft en ttisvarende Evne 
til Erobri~g a.f de ,andre Befolk

nlngslag'. 

• 

M EN, . 'v11 en nattonaztsttsk 
L~r: l:ndventie,· hv~r dybt 

stikk-er . denne 'Danskhed? Er det 
.~kke bare··· en · ~jebilkkeUg Kon

Junktn+? L,0ber ,de· ikke over til 

Tyskl~irtl,, saa s~rt Lejli~hecl og 
bedre J!Skonomlsk!e Forhold gives? 

Lad os svare, at ~konomtske 
Forhold naturligvls altld sp11ler 

en Rolle 1 en Grrensebefolknlngs 
- skiftende nationale Indst111tng. 

Men hvad der er sket med de 

D 
E'l' Intervle"' sQbl vo Med- \SS!In'd~rjyske Arbejdere, som vel 

arbejd¥ Sv. Thorsen har, for en stor Del under Tyskperio

taget med clen s~nderjyske Fol- den t 1864- 1920 nresten havde 

} 'ltlngffma.nd P. Mortensen, og.so~ glemt deres danske Rerkomst og 

• . bllagte 1 Kronlken 1 Ga.ar, er Nat1bnal1tet, er det,' at de nu er 

m-ere end 1 banal Forstand inter- bJ.evet danske at Sind. Ikke fordt 

essant. Deter 1kke alene et men- en Danslrer k.an magte tre Ty

ne.skellgt vreNiifuldt Dokument, s~ere, ikke for'<il D~mark, ~ar 

men gtver ogsaa et ual.mtndeligt haft en Knud den Store, en Tor

godt Bldt'IS.g t11 Forstaae1sen af tleaskjo1d, en· Chi'. den Fjerde, 

soclaldemokrathske Arbejderes eller fordi Danmark er ,yndlgtc 

Indstllllng overfor nationale med Skove og blaa ~r osv. Men 
SJ)S1lrgsmaal. ford! Danmark byder sine Bor-

De s~nderjyskle Arbejdere 1 gere gode Forhold, hvorunder de 

Byerne var for Flertallets Ved- kan f~le stg tUfredse. 

kommendc f~r Krtgen Socialde- Vor s~nderjyske ~rtlfrelle 

mokrater. Mange af dem talte !remhrevede den stmrke Demo

nok Dansk 1 Hjemmene, men 1 kratlsering af Samfundet, den 

Skolen, paa Arbejdsplad.serne og fr1s1ndede Statsordntng, den hu

offentligt var Sproget Tysk. De mane, Smaa.fo'lk vrernende Soct

VIIIr ogsaa nre\Sten allasa.mmen aUovgivnil\g og tuf~jer, a-t t et 

Sllla unge, at de lkkle personllgt saadant Land maa Arbejdernes 

bavde nogen Forestflllng om an- SWztn_g o~ertor Staten nt!ldven

det Natlonalltetsforhold end det dtuvis•. bl'lve postt£v. I nanmark 
tys~e. har Arbejderklassen nie~e .at' tabe 

Det na-tlonale var for dem lkke end sine Lrenkerl 
det vresentl1ge, de var soclalde- Vi beder H~jremrend og andre 

mokrater, og de stemte S>cialde- nation~le Godtfolk, ben)rerke slg 

mokrattsk ttl den tyske Rigsda.g, d1.sse Ord, der 1kke · er "'SOCIAL

men ofte dansk ttl de lokale DE:UOKRATENS, selv om v1 har 

Kommuneraad, for d~r var det brugt dem mange Gange, men' l 

maaske en af deres egne daglige dette TUfrelde er det Ord af en 
Arbejdskammerater, der var to- s~nderjysk Arbejder, der en Gang 

reslaaet. maaske var tysk, men nu er helt 

Ved Genforenlngen 1 1920 blev dansk. 
det store Krav stulet til den dan- Glv Arbejderkl.&ssen et Fredre

ake Arbejderbevregelse at faa ane land - et vtrkellgt Fredre1and, 

disse Mennesker yendt om ttl en 

helt and.en- IndsWltng. Na&r ma:1;1 

I Dag Sl>9lrger, om det er lykked'eiS 

at g~re de t1d11gere tysloo socta.l

demokratLskle Arbejdere til dan-

som den holder af, og den v11 

vrere som aile a.ndre, der ha.r no

get -at vreme .om og bevare. 

Der er endnu um8A!Jdelilg meget 

at rette og lave om 1 Danma,r~k, 

eke socialdemoktlatlske Arbejde- men der er ogsaa ~. som Ar
re, vll v1 lade Folketlngsinand bejderk:lassen og det jrevne Folk 

Mortensens Ord tale. Og derud- har Grund til at vrerne om. 
over Kendsgerningerne. Og en Se til de russiske Arbejdere, der 

Kend.sgerning er det, at de tyske, trods langt ringere ~konom11ske 
Fagforeninger 1 s~nderjylland nu Forhold end de danske elsker 

er tuldt lndordnet under de dan- dere.s Samfund, medens de hade

ske Forbund og var det med en de det zar1st1ske! 0gsaa Bor
enkelt Undtagelse allerede fra gerskabet ftk jo f~rst sin virke-

1920, og en Kendsgerning er det, llge Nat1onalt¢1el.se sa.mmen 
at gamle tysmtndede socialde- med det ¢konom1skle Genn.em

mokratiske Arbejdere med ty;sle brud 1 det 19. Aarhundredes f¢r

Na.vne og dlto Tradltloner nu er ste Halvdel. 
gode danske soo1aldemokl1ater. Noatlonalfplelse og Fredrelands-

, ___ ,_._"' .... .A ""• n,.. __ ,_,,..._,.,..... ,.,.,_,A_ 
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neske'ligt vrel'dl!uld,t DokUment, v~~~, ·~~u •u•~ --·~··-···· ~··

men giver ogsaa. et uallJalndeligt haft en Knud den Store, en Tor-

goclt Bld.rag til Forstaae1sen af tleaskjold, en · Chr. den Fjerde, 

socialdemokratt.ske Arbejderes eller ford! Danmark er >Yn<Ugtc l 
Indst1111ng over for nationale m~ Skove og blaa. ~r osv. Men 

S~rgsmaal. 
ford! Danmark by<rer sine Bor-

De ~nderjyskle Arbejdere 1 gere goc!e ForhoZcL, hvorunder de 

Byerne var for Flertanets Ved- kan f~le slg tllfredse. 

kommendc fpr Krlgen Soclalde- Vor spnderjy..ske ~rtd.foolle 

mokrater. Miange &f dem talzte fremhrev.ede den ,stoorke Demo-

nok Dansk 1 Hjemmene, men 1 kratlser1ng af Samfundet, den 

Skolen, paa Arbejdspla.dserne og fr1s1ndede Statsordn1ng, den hu

offentllgt var Sproget Tysk. De mane, Smaafolk vremende Socl

var ogsaa nre.sten e.Ilesa.mmen allovglvning og tufpjer, 3Jt t et 

saa unge, at de tkke personligt sactcLant Lane! maa Arbejc!ernes 

havde nogen Forestultng om an- Sti.lltn:u aver/or S~ater: n~cLven

det N·atlonalltetsforhold end det l ·tf.fmli.<t• bZtve postttv ... I Oanm.ark 

tysk1e. har Arbejderkla.sseh mete at tabe 

Det natlonale var tor dem tkke end sine Lrenker l " 

det vresentlige, de var Socialde- Vi beder Hpjremrend og andre 

mokrater, og de stemte s:>cialde- nationale Godtfolk • betllrerke sig 

mokratwk til den tyske Ri~dag. disse Ord, der 1kke ·er -sociAL
men ofte dansk tn de lokale DEllOKRATENS, selv om v1 har 

Kommuneraad, for d~r var det brugt dem mange Gange, men. 1 

maaske en af deres egne dagllge dette Tllfrelde er det Ord e.f en 

Arbejdskammerater, der var fo- s~nderjY'Sk Arbejder, der en Gang 

:~~eslaaet. maa;ske var tysk, men nu er helt 

Ved Gen!oren1ngen 1 1920 blev dans~. 
det store Krav stulet til den dan- Olv Arbejderkla.ssen et Fredre

ake Arbejderbevregelse at fa.a a.lle land - et vlrkellg:t Fredre1and, 

<Usse Mennesker yendt om tll en som den holder at, og den v11 

helt anden. IndstdlJing. Na&r man vrere som aile andre, de.r ·har no

t Dag SJ)S!Irger, om deter Iykkedes get ·at ¥rern.e .om og bevare. 

at gS!Sre de t1dl1gere tyske social- Der er endnu utnMdelig meget 

demokratiske Arbejdere ttl dan- Sit rette og lave om 1 Danmal'lk, 

ske soclaldemokrat1ske Ar~jde-

vn v1 lade Folket1ngsmand 

Mortensen'S Ord tale. Og derud

over Kendsgerningerne. Og en 

Kendsgerning er det, at de 

Fagforen1nger 1 S~nderjylland nu 

er futdt 1ndordnet under de dan

sk.e Forbund o'g var det med en 

enkelt Undta~lse allerede f~ 
1920, og en Kendsgerning er det, 

men der er ogsaa m.eget, som Ar

bejderklassen og det jrevne Folk 

har Grund til at vrerne om. 

Se til de russl.ske Arbejdere, der 

trods langt r1ngere ji'Jkicxn~ke 

Forhold end de danske e~sker 

dere~ Sam fund, med'ens: de. hade

de d~t zar1stiske ! <:J>isa.a Bor
gerskabet fik j o f~rst · sin · vlrke• 

Ltge Nationalf~else- ' 

at gamle tyslcs1n<rede socialde-· med det ~konOIJ11ske Gennem-

mokra.tiske Arbejdere med tyqe brud 1 det 19. Aarhundredes !S!Sr

Navne og dito Tradltioner nu er ste Halvdel. 
gocle dalliSke Soclaldemokmter. Nat1onalf~lelse og Fredrelands

Og de har snart vreret det 1 man- krerUghed er Begreber. forvan
ge Aar. sklede af reaktionrertDemagogd og. 

Det er ikke et 0jebliksprodukt kapltalisttsk Kla.sseegoisme. Vir

a! Nazlsmen. Th1 at en socialde- ke11g KrerUghed ttl Landet og 

mokratisk Arbejder !kke ~nsker Samf~lelse med Nationen kom 

at hS!Sre til det tredle Rige for M.annesket fS!Srst tu 1 et Sa.mfund, 

Tiden, ~an enhver let forklare hvor der bydeB dett men.ru!ske

sig. Men det danske soclaldemo- vrel'dige Klliar. NationaUsme uden 

kvati.s Erobr!ng af· S¢nderjylland Soc1allsm.e, uden Betzyg~ og 

llgger torucL. Beskyt1';else af ethvert MenneskeiS 

Trenk, hvis andre Partler paa Ve og Vel er en Inkonsekvens. 

llgnende Maade lrunde have op- Deal Dag, da aile Mlenneskier 

su~t de dem naturligt tUhprende lean leve et betrygget L1.v, v11 de 

Be!olkningslag? aJ1e elske deres Land. Og elske 

Hvad om H¢jre havde taget det uden Had ttl andre Lande, 

Bor&~EU"sloabet 1 Byerne og venstre men tvrertimod, i 1nd.e11ligt sam

Gaalldmandsstanden paa. La.ndet arbej~e og Forsl/alaelse moo: an

- den tysksindede Del ai d~m ·dre·, Lande 'bygge V'.tdeNJ pa.a 

vel at mrerke - og gj ort dem til Sk!abelsen af menneskellg Lykke. 
Danmark er en ld.Ue Nation, 

Venstremrend paa samme !vuW~-Uit:• men paa det nattonaJe Omraade 

som Sooialdemokratlet h:ar Danmark og det danske So

s¢nderjyske Arbejdere ttl danske d:aldemokrarti v1st Vej for ~n 

Soclaldemokrater? 

Jo, Peter Mortensen har Ret, 

na;ar han s-1ger, at Socialdemo
h:ar j!Svet den st¢rste na

ttonale Gerning i det genforenede 

S~nderjfll.a.nd~ Ve~tre. o~,.mljre 

S!Svrlge Verden. 
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St RE6NE6ADE 2. KSBENHAVM ~ 
Tfl.F. CEJITRlL 11,895 

Bladet: 

skriver deJ 6 JUN/1935 

Statsministerens Tale 

pah, (fenforeningsdagen 
, Vi kar Grund til at fastne vor Opma rksomhed ved det offi

cielle Tysklands Erkla ringer om fredelige Hensigter og om Aner• 

kendelsen af, at der ikke er Strid om Gransen mellem Tyskland 

og Danmark1". 

R ADIDOEX fejrede i Aftes Genfor

eningsdt~.gen rued en st<>r Udsen

delse med Taler af Sto.tsminister Stau-

ske Folk ensker, men ligesom jeg &dvarer 

mod ut idig Indbla.nding i andres Forhold, 

haaber jeg ogsa.a paa. det danske Folka 

ning og Senderjydernes ga.mle Ferer, fbv. l~rihed til at fere sit forfatningsmoossige 

J\finister H. P. Han&sen. ~ ('136 , 1 j''l Liv p Aa den Maade, som passer det dan

Statsministeren mindede til lndlcd- ske .folk. 

ning om, at Afgerelsen om den dansk-ty-
P aa denne Glredesdag for det dan~>ke 

llke Groonse lllm• truffet efter en Afstem- l~olk, J\findedagen for den ventede DR.

ning, der sikrede beggo P arter en saa tionale Begi\·enhedJ g iver jcg da., paa 

huj Grad af Retfrordighed som det cr mu- hele Folketa Vegne, Udtryk for vort 0n

ligt i saadnn11e Forbold. ske om Frcdcns Bavarelse i \ rerden om 

Det danske .F'olk, fortsattc han, scr broderligt Sa.ma rhejde, om fredelig Vare

tilbage til den Begivcnhcd i 1920 som til udveksling og om Udvikling a £ den frie 

noget or clct storste, som Nationen ha.r So.mvi rkeo , dcr nl tid var de Dauskea 

j oplevet, og det var til almiudelig Gloode, Maal. 

at vi ikke bavde Grund til at. vente no- Med fnld F orstaaelse af de Vanske

gen stoorkt udbredt M.isstemning i An- ligbeder, som Grrensens l!'orl!t>guing og 

ledning af denne Begivenhed. Der bar den nye Tids store Problemer bar fert 

va:.ret };nighed i det danske Folk orn at med sig for Gramsehefolkningen kan jeg 

hebandle det ty8ke AfindreLal med fu ld ti lsige Higets - Regeringens og Ri~sda.

Loya.litet 011: med H ensyntageu til aile be- gens - Vilje t il a t b,ite lpe over Besvooret, 

retligede Intere~ser. \i beklager, at den- men samtidig er det i F orvisningen om, 

ne Holdniu~ ikko bar fundct saa mcgen at den sonderjyske Befolkning i l<'orening 

Paaskonnelsc, aaa. enbver Form for med det evrige Lands Defolkning vii dan

• trid kunde ha1•e 'l'reret undgaact. ne Yrorn og \ 'agt om det, der er Dausk, 

Men 1"i scr allsaa i Dag tilbage over om vort ga.mle F redr eland - Daumark. 

' 15 Aar, siden ueo store Genforeningsfest, H. P. Hanssen om S~~tnderjyllanda 

og disse Aar er atter rige paa nye Begi- Udvikling troda Krisen. 

"enheder haaue ude og hiemme. Forhol- H. l'. Ho.113
sen. skilurer i et Foredrag 

deno 1·cu Grrensen har fauet aktuel In- Senderjylla.nds Udvikling efter Genfor

terE>sse, men 1·i har Grund til i Dag at eningen. Danmark som Helhe<.l ha.
1
· klnret 

f~stue 1•or Opmro1·ksomhed 1·ed det offi- sig bcdre genncm Krisen end mange an

cielle 'l'~:.k lands Erklroringer om frede- I dre Lande, men Senderjyderne ha.r ha fii 

lige H~nsigter og. om Anerkendelsen af, I Rtcro Vnu~keligbeder at k:empe med. Al

a.t der 1kke er 8tt'1d oru Grronsen mellem ligen~! scr man hvordan de senderj~·llke 
t."sk og tlansk. di f1 ·~, ' ' Byo1· blomstrer eftor Ve1·densh igcns lau-

\'i sknl ikke blande os i andres oatio-~ ge Stilstand. Veje er a.nlagt, Fabrjker 
01 

nale l<'orhold, Tyskla.nd maa. ~>om audry Hejspmndiugsvrork skudt op, ved Vester

Lande V;'(' lge den Statsform, som dot Lyf have~ er de1· rejst Diger Landb 

duktionen, der g ik stffirkt tilb~tge unflet 

K rip:t>n, er igE>n i Frem~~:aop;, Sllnderjyl

la.nd har fnaet 40 nye Forsa.mlingshnse. 

n,,·e Skoler og HejRkoler. Og~u kulturelt 

er der gjort et 'l'idt.spamdende Arbejde, 

8 0tlt ma."'ske ikke f11 les d den, d11 r rejser 

hMt igt igennem Landsdelen, men dog har 

11\t sine d.vhe Spor. 

}~udtJu liggt>r der ved Gr:!:!n,eomraadet 

11 lore Opj!nver , sorn skal l11ses og lexes 

hur tigt. Han pegede pa.a de aidst~ Tiders 

llt>givt>nh eder j Sanderjyllnnd, der mane

de til statlig Aarvaagenhed og 11lut tede 

mt d at udtale, at bRg Gr~Jl~R&!. ved

hlin•nde E' n ~lu ttet donRk Na.t ion og bng 

l >allmnrk dP ;;o,.Ji~ke B l'oderfol!., der be

tragler denne ct=;n~e som Nordens K•~l-

.n I Jt ' 
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15 Jur;i l~J~ 

V ED Folketlngs,al~ 1 ~~nder
jylland ef~r Genforenlngen, 

Valget 1 Septer;nber 1920 - sendte 

det stnde,J:rste SoclaldemokraU den 
bl. a . for • In fllantropiske Virksom
hed un der og efter Verdenskrigen 

Social-Demokratens Krontk. L~rdag den 15. Junt 1935. 

Den s0nderjyske Arbejderklasse og Danmark 
for P'orbundene. Forhandlingssproget 
paa Generalforsamlingerne var jo Tysk, 
selvom et Flertal talte Dansk i Hjem
met og paa Arbejdspladsen, og Korre
spondancen med de tyske Hovedorgani
sationer foregik naturligvjs ogsaa paa 
Tysk. Men enkelte Medlemmer kunde 

For•kellen i Jan•k og t;yak 
Organiaation•lorm. 

- Hvad syntes de ss1nderjyske Arbei
dere om dansk Organisationsform og 
..Uv? 1: 

kendte Bager I. P . Nielsen lud 1 den ,>Vulcan<. P . Mortensen kom 1 Ham

danske R!gsdag, og denne Fagfor- borg lnd 1 Arbejderbevregelsen, blev 
enlngsmand fra K~benhavn har sl- Tillidsmand 1 Tysk Metalar bejder

aen - nu med Boprel 1 Dynt paa forbund, og naaede ved Rlgsdagsval
Broagerland - vreret en 1 Landsde- get 1 1912, at stemme paa selveste 
len meget aktiv og paa Christians- August Bebel, der jo var valgt 1 den 
borg srerdeles lndfiydelsesrtg F~rer store nordtyske Frlstad. 

:···················· .. ·· ........ ··· ....... ·· .......... , ................................................. . 
i I et I nterview ved svend Thorsen karaktertserer Folketingsmand i 
i P. Mortensen, Haderslev, som t 1912 i Hamborg stemte paa August i 
i Bebel, den nationale Udvikling mdenjor den &~nderjyske Arbejder- i 
i klasse i de 15 Aar, der f Dag er torl~bet siden Gentoreningen. : 

eialdemokratiets Stemmetal er dog be- iklce godt afvente Gen!oreningen m. H. 
tydeligt, srerlig naar henses til, at store t. IndfjiSrelsen af dansk Forhatidlings• 
Dele af den spnderjyske Arbejderklasse sprog; en Del at den positivt dansk-

- Den Or ganlsatlonsform, vi havde 

prsegede .Spnderjysk Arbejderfore-
d~ngang endnu manglede meget i »all- ning.s Medlemmer _ nu altsaa Failles· 

: ........................................................................................................ : tisk Overbevisning, Skoling og Klasse- medlemmer - stillede allerede i 1919 
bevidsthed. Krav om Indft~Srelse af dansk Sprog i 

I den tyske Tid, a1veg noget fra den 
danske, idet Adskillelsen mellem de tt 
forskellige Faggrupper var mindre g 
akarp, Ved Haderslev Amtsbaner f. Eks. s: 
var alle de ved Banerne beskaeftigede ic 
Haandvserkere: Murere, Smede. Malere, 
Snedkere og Arbejdsmsend tilsluttet n 
Smede!orbundet; med andre Ord: der h. 
var en Tilb~jel!ghed til at samle Arbej- d; 

derne ved den enkelte store Virksom- st 
hed i det Fagtorbund, som dominerede H 
ved den vedkommende Virksomhed. -

for Nordslesvlgs soclaldemokratlske Da P . Mortensen 1 Marts 1918 ven-

Ved Svend Thorsen. 

tionale Tllb~rsforhold, andre 
spprarer jeg Folketingsmanden. 

ik.ke? Den rejsende Haandvserker bavde saa, 

naar han vendte tilbage til Nordslesvig, 

Forbundene. Dette gennem:fprtes dog 

Arbejdere. I der tUbage til sln F~deby er han sko-
Men ved Valget 1 1924, som gav let 1 den tyske Fagtorenlngsbevre-

Naar bortses fra de sydfra tilvan-~ fprst ved Gen!oreningen, og det viste 
drede Arbejdere - til Haderslev kom sig da, at vi endnu paa det Tidspunkt 
der en bel Del da 1 sin Tid den store var meget daarligt forberedte herpaa, 
Kaserne blev bygget - er Forholtfet i ldet der indentor en Ra!kke Fagforbund Partlet en overordentllg Fremgang i gelse, og som Formand for Smede- - Det var sserlig Arbejderklassen 1 rlmellgvis en Rlekke gode Minder fra 

L ... d 1 d kk d Byerne, som kun i ringe Grad be- Tyskland, men l alt Fald f~lte han sig Virkellgheden det, at Fagforenlngsfol-
ingen fandtes, der var i Stand til at 
skrive en dansk Forhandlingsprotokol. kl En anden Forskel var, at den lokale anW> e en, u e e en ny Mand op forbundet 1 Haderslev spiller han en 

1 T i t mll d 1 H d sk~eftigede sig med nationale Sp·"'rgs- beriget f Erfaring og dygtiggjort 1 sit kenes Tyskhed var en Vanetyskhed, be-nge • ne g en a erslev- fremtrredende Rolle under de haar- "' Hvorledes stemte Eyarbe'd d Faallesorganisation - Hovedorgani.sa- tr 
tionerne laa naturligvis nede i T:tsk· m 
l~nd - havde, eller j hvert Fald havde fo 
tiltaaret slg en betydclig stdn·e Magt, S:Y 
end Arbejdernes FsellesorganJsatlon bar 

kr .... 1--+a M skin b jd maaL Arbejderne paa Landet var mere Fag, Jeg tror, at denne Til- og Fra- stemt af de ovennrevnte Omstsendlghe- Af-stemningen i 1920?, J erne ve e....,en va ~>"" a ar e er P. de ~nka.mpe, der fandt Sted 1 Over-
M t I M d t 1 tll I P natlonalt prsegede 1 deres Tankegang, vandrlng, dette Vekselforhold mellem der, og ikke hvilede paa nogen dybt-or ens en. o sre n ng • · gangsttden, navnllg dog under · den 
Ni 1 P te og det hsenger nok sammen med det Arbejderbe!olknlngen i S~nderjylland gaaende Overbevisning. SppJrgsmaalet: e sen var . Mor nsen Sjlln- Generalstrejke, der rystede S~nder-

- Flertallet at dem har sikkert stemt 
dansk. Men der var naturligvis mange 
Byarbejdere - Industriarbejdere - der 
stemte tysk, maaske mindre fordl de 
t¢lte sig som tyske, end fordi de netop 

d j Arbejde, som der udf"'rtes i og om- og det egentllge Tyskland, i ikke ringe dansk eller tysk sp!llede da heller ikke er yllands eget Barn, f9.1dt 1 jylland kort Tid f~r Kongens Rldt '" i de danske Eyer .... det var netop dJsse p r 
Fellesorganisatloner - . Gewerkschaft- ll~ 
kart-ellen. - scm i Tiden 1918-20 tog U\ 
Ledelsen af de store L~naktloner I deres eft 
HaanCI. 

k l g F amli sh 1 hvilk Grad forflygtede de ""'nderJ'yske Arbej- n~evnev~erdig Rolle flange Tider indcn-Haderslev i et meget fattlgt over den gamle Grrense 1 Jull 1920, r n ors ng usene, e og- .., 

Hjem og 1 sit Arbejderliv un- og 1 hvls Bllreggelse fhv. Minister saa Arbejderne var Andelshavere. deres naUonale Indstllllng, hvortll jo for Fagforen1ngsvlrksomheden, 

derkastet netop den Udv1kling, som H. P . Hanssen og Haderslevs Admln1-
f¢rte en stor Del af den s~nderjyske strator, v. Haarl~v. deltog. 
Arbejderklasse bort fra natlonale Etter Genlorenlngen fortsretter 

S tandpunkter, hvilket jo i Virkelig- denne s¢nderjyske Arbejderf9.1rer sin 

heden - nemlig naar Udspringet ta- Gerntng paa det nye Orundlag. I 1922 

ges 1 Betra.gt,llng - vU slge: bort fra .lndvrelges han 1 Haderslev Byraad 

Danmark. Dengang forstod vlstnok og 1 1924 som sagt 1 Folketlnget, hvor 
k:un faa, hvllke interessante og be- ban altsaa nu har slddet 1 11 Aar. _ 

tydnlngsfulde P roblemer, der knyt- Hva.d bar han.. gl~mt, og hvad bar 
tede slg til den stllfrerdige, lldt tun- han lrert 1 dlsse Aar? Folketlngs-

ogsaa Soclaldemokratlets Internatio
I Byerne havde de danske Forsam-

nalisme bldroar. llngsbuse ikke en saadan samlende 
Evne. Eyarbejderne blev ~rkere paa

vlrket at deres ga.nske vist svage fag
Uge og polltiske Organisationer, som 

havde deres Orienterlng sydfra, hvorfra 

- Var de .tyskec Arbejdere dog 
ikke me1"e Socialdemokrater, end de 
var Tyskere 1 egenUlg Forstand ...... 
Hvad vber Valgtallene? 

Socialismen jo var kommet - f;rt her- - Jo, naturllgvi! var de det! Det 

op 1 1880'erne af vandrende Geseller tyske Sker, hvori manare saa Arbejder
fra Hamborg, Kiel og Flensborg -, og bevsegelsen - og altsaa med en vis 

hvorfra en vis Paavirkning stadig ud- Ret - stammede jo tor en stor Del fra, 
ge. men dog baade kloge og a.ar
vaagne Arbejderrepr:-:sentant fra 

Haderslev. 

Da P. Mortensen 1 1905 var blevet 

mand P. Mortensen maa vrere Man- gik ved tilrejsende Arbejdskammerater. at alt, hvad vl havde Isest om Socialis
den, der kan optrrekke den Udvlk- For den s¢nderjyske Byarbejders na- men, det var lsest paa Tysk, vi kendte 
ling, han selv og hans s¢nderjyske tionale - eller ikke-nationale - Hold- kun Socialdemokratlet som en tysk 

Klassefreller er undergaaet 1 Dan- nlng spilled~t det ogsaa en meget stor Bevregelse. Ved Rigsdagsvalget 1 1912 
udlrert Mask.inarbejder, sejle{!e han mark. 
1 nogle Aar med Skibe tra Flens-
borg og Hamborg, navnllg paa. Syd- Mindre »Tyskere« end So-
SUner1ka. I 2¥2 Aar var han Marine- cialdemokrater. 
~ldat og derefter arbejdede han paa - Hvad bevirkede, at 1 Tiden f~r 

tiamborgske Skibsvrerfter, saaledes 1/erdenskrigen nogle af SS:Snderjyllands 

~ Jios , Blohm ~d Yossc og paa rbejdere interesserede sig tor det na-

Rolle, at Eyarhejderen ikke var nser - det sidste !;r Valget til Nationalfor
saa stserkt hjemstatmsbundet som sarnllngen 1 Weimar - taldt der i de 
Landarbejderen. Det var en Selvfplge s¢nderjyske Eyer 3215 Stemmer paa 

tor Eyernes unge Arbeidere, at de efter Tyskerne, 1527 paa Danskerne og 1054 

udstaact Laeretid skulde , paa Valsen c 

i noiJ.e Aar, og hvor skulde vel Turen 

gaa hen? - na~llJVia W T.Y~@Jld. 

Paa Soeialdemokratlet. utvivlsomt er 

der baade i det danske og det tyske 

Tal mange Arbejderstf:mmer, men So-

Nationale Brydninger, da 
Genloreningen loreltod. 

- Hvorledes virkede Revolutions- og 
Genforeningstiden 1 national Henseen
de? 

- Det nationale Sp¢rgsmaal meldte 
sig egentlig fprst, da det med - -gen
lunde Sikkerhed kunde scs, at Spnder
jylland skulde ge •forenes med Dan
mark. I · '.:'n- ~ Forbindelse maa man 
erindre, at Fagforeningeme i Krigs
aarene, men srerlig i 1918-20 havde 
faaet stor Tilgang af nye Me·" •mmer, 
fordi de under den tyske Marks stadig 
dalende K¢beevne havde vreret 1 Stand 
til at gennemf.¢re en Rrekke meget be
tydelige, men hpjst n¢dvendige L¢nlor
h.¢jelser. Ogsaa det dansksindede Ele
ment indentor Arbejderbefolkningen 
havde nu d uttet s:g til Fagforbundene, 
sam aitsaa rummed~ samtlige Arbejdcre 
I Eyerne. Dette er Eaggrundcn for, at 
da Genforeningen forestod, begyndte 
nationale Brydninger at vise sig inden-

som Industriarbejdere troede at have 
bedre Arbejdsmuligheder i det store 
Industriland Tyskland, end i Danmark. 
Dog, mange af dem, som ud fra saa· 
danne Synspunkter i 1920 st::mte tysk, 
er sikkert l Dag glade for at hs1re til 
Danmark. 

Folketingsmanden fortssetter: 
ImJdlertid foregik Overgangen fra 

tysk til dansk paa en belt naturlig 
Maade for de fleste Organisationers 
Vedkommende .. .... uden Spor af Li-
denskaber. Ganske vist drpftedes Mulig
heden af at fortssette Forbindelsen med 
de tyske Organisationer eller at oprette 
sserlige s¢nderjyske - baade i og uden-

Ud 
De ss1nderjyske Arbejdere var ikke 

ty! 
belt tilfred&e med den Organisations-
form, de kom ind til i Darunark. altsaa ble 
med den stserke Alil'aensning mellem ma 
Fagene. Man syntes, at den tyske Form, bot 
der jo gav Mulighed for en mere syndi- bet 
kaf.altizt Organisation, j visse Tilfselde et 
gjorde Slagkraften at~rre. 

Hvad Landadelena Arbej
J ere vandt materielt. 

HV'Bd vandt de SS1nderjyske Arbej
dere materie1t set ved Overgangen til 

Danmark ? 

bej 

sen 
lkk. 

Rent djebllklceligt: ArbeJder- Ar}: 
kla.ssen kom ved Genforenln.gen bort derr 

tun1 
fra de daarlige Ernaeringsforlwld I Ken 
Tyskland, men ogsaa bort f.ra gennem- mok 
!tlrte Bedriltsraad. Arbejdernes ~lmno- jyll; 

mlske Forhold bedredes ved Genfor- ne · 

for Arbejderstanden var der jo dengang 
Folk, som ikke havde altfor store Fore
stiUinger om Danmark og danske For
hold - men med Undtagelse af Eygge
fagsarbejderne, der oprettede ~rserlige 
spnderjyske Organisationer, gik aile de 
andre ved Gentoreningen ind under de 
respektive danske Hovedorgarusationer. 
Og det gjorde Eyggefagsarbejderne om• 
slder og.sa.a, 1 1924. 

i ru~ en ngen. men desvrerre lkke fj;jr man l 
Kra' 

i udstrakt Grad havde anvendt Strej- udgi 
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1mark 
for Forbundene. Forhandlingssproget 
paa Generalforsamllngerne var jo Tysk, 
selvom et Flertal talte Dansk i Hjem· 
met og paa Arbejdspladsen, og Korre
spondancen med de tyske Hovedorgani· 
sationer foregik naturllgvis ogsaa paa 
Tysk. Men enkelte Medlemmer kunde 

Stemmetal er dog be· ikke godt afvente Genforeningen m. H. 
t. Indfprelsen af dansk Forhafidlings• 

aar henses til, at !tore 
sprog; en Del af den positivt dansk• 

~rjyske Arbejderklasse prsegede .Spnderjysk Arbejderfore• 
lallglede meget i poll· ning.s Medlemmer- nu altsaa Failles· 
tg, Skoling og Klasse- medlemmer - stillede allerede i 1919 

Krav om Indf;relse af dansk Sprog i 
Forbundene. Dette gennemfprtes dog 

fra de sydfra tilvan-~ {prst ved Genforeningen, og det viste 
- til Baderslev kom sig da, at vi endnu paa det Tidspunkt 
Ia 1 sin Tid den store var meget daarligt jorberedte herpaa, 
(get _ er Forholdet 1 idet der indenfor en Rsekke Fagforbund 

ingen :fandtes, der var i Stand til at 
:t, at Fagforeningsfol- skrive en dansk Forhandlingsprotokol. 
Lr en Vanetyskhed, be· 

- Hvorledes stemte Byarbejderne ved 
ncevnte Omstamdighe- Afstemnlngen I 1920? 

lede paa nogen dybt

isning. Spprgsmaalet: 

spillede da heller ikke 

le I lange Tider inden

Tirksomheden. 

'Jrydninger, da 
rtgen lorestod. 
.rkede Revolutions.- og 
t 1 national Henseen-

- Flertallet af dem ha.r sikkert stemt 
dansk. Men der var naturligvis mange 
Byarbejdere - lndustriarbejdere - der 
stemte tysk, maaske mindre fordi de 
fplte sig som tyske, end fordi de netop 
som Industriarbejdere troede at have 
bedre Arbejdsmuhgheder 1 det store 
Industriland Tyskland, end 1 Danmark. 
Dog, mange af dem, som ud fra saa
danne Synspunkter I 1920 st::mte tysk, 
er al.kkert 1 Dag glade for at hpre til 
Danmark. 

Folketi.ngsmanden fortssetter: 
Im!dlertid foregik Overgangen fra 

tysk til dansk paa en belt naturlig 
Maade for de flestc Organisationers 
Vedkommende ...... udcn Spor af Li· 
clenskaber. Ganske vist drpftedes MuUg-

le Swrgsmaal meldte 
; da det med · • gen
lmnde scs, at Ssfnder
e · forenes med Dan
'orbindelse maa man 
lreningerne i Krigs
Llg 1 1918-20 havde heden at at forts<ette Forbindelsen med 

F orakellen i dan1k og ty•lt 
Organiaation1lorm. 

ker ·for at gennemtvinge en Ll.gestilll.ng I mokrat. . Sp;rgsmaalet blev overvejet 
mellem L¢nnen I det gamle Land og I indentor Partiets Hovedledelse, men 
S¢nderjylla.nd . . • • 1 Modstanden her· Resultatet blev, at man lkke vilde ud· 

- Hvad syntes de s~nderjyske Arbej- gl~ et saadant Blad ...• held.igvis, for 
dere om dansk Organisationstorm og imod vu- de danske og de tyske Ar- de~ vilde blot de spnderjyske Ar-
.Uv? bejdsgivere naturl~ivis enigel bejderes Opp.n.g 1 danske Forhold vrere 

- Den Organisatlonsform, vi havde blevet fDrsinket. Hvad an.gaar SociaClovgitmingen be-
t den tyske Tid, afveg noget fra den Til at begynde med havde man for-
danske, idet Adskillel•en mellem de te~ den danske Alderdomstor~r-~ resten baade I Aabenraa og T~der 
:forskell!ge Faggrupper var mindre gelse og den danske Arbejdsllfshedsfor- tysluprogede Partiafdellnger ved SideD 
!karp. Ved Haderslev Amtsbaner f. Eks. slkring et meget storl Skridt fremad, ~ de egenU!ae, men ogsaa derfra er 
var aile de ved Banerne beSkseftigede idet Arbejderne i Tyskland selv havck v1 nu heldigvis forlsengst k:ommet 
HaandvErkere: Murere, Smede. Malere, bort. Alt det~ var overhovedet kun 
Snedkere og Arbejdsmsend tilsluttet maattet bidrage til den f prste og l.kke 

havd1! Statstilskud til den sid!te. De naturllge BegyndervanskeHgheder l en 
Smedeforbundet: med andre Ord: der Betolkning, der maatte gpre Sprioget 
var en Til!>pjellghed til at samle Arbej- danske Love paa dette Omraade vakte (ra tysk Suversenitet til dansk. 

ved den vedkommende Virksomhed. - kunde Ford-ele og Skyggeside1 r ~m-
Bekymning over den tyske 

Privatakole. 

derne ved den enkelte !tore Virksom· stor Glsede I Arbejderbefolknin,ien. M. 
bed i det Fagforbund, som dominerede H. t. Syge- og Ulykkesf~ 1en 

En anden Forskel var, at den lokale 
Fsellesorganisation - Hovedorganisa- trent opveje hinanden; det u- dog - Hvorledes forholder man sig Ul 
tionerne laa natudigvis nede 1 Tysk- med Tilfredshed vi bar set, at Syge- den danske Skole? 
Und - havde, eller I hvert Fald havde forslkringen - altsaa Tllslutningen tO - D~e. at der l Danmark for dyg-
tiltaget sig en betydcllg stprre Magt, 
end Arbejdernes Frellesorganlsatlon har 
i de danske Byer .... det yar netop disse 
Fsellesorganisationer - .Gewerkschaft· 
kartellen. - eom i Tlden 1918--20 tog 
Ledelsen a! de store Lpnakt!oner 1 deres 
Haanct. 

De ~nderjyske Arbejdere var ikke 
belt tilfredse med den Organisations
form. de kom ind til I Danmark, alt&aa 
med den staerke Afil"oenming mellem 
Fagene. Man syntes, at den tyske Form, 
der jo gav Mulighed for en mere syndl
katagti.gt Organisation, I visse TWelde 
Jjorde Slagkraften stprre. 

Hvad Land1delen1 Arbej
dere vandt materielt. 

H vad vandt de gpnderjyske Arbej-

Sygekasserne - ved Socialreformen 

praktisk talt er blevet obligatorisk 

llgesom 1 den tysk.e TW,. - Megen 

Uvilje vakte det J de vanskellge .Mr 

efber 1920, at Fattighjaelp - aom 1 stor 

tige B~rn er direkte Overgang fra Fol
keskolen til den h¢jere Sk~le uanset 
Foreldrenes pkonomiske Forhold, har 
vi betragtet 10m et betydnlng!uldt de
moknt!sk Fremskridt. Ogsaa med de 
tyskaprogede Afdelinger i Kommune-

Udstrrekning anvendtes, ford! den t skolen har vi vll!ret tilfredse. Je~ maa 
tysk Tid ukendte Bjrelpekasse ikke o!te tamke paa. at Jea I min Tid aldr:ig 

har faaet en Times Undervlsnlng paa 
blev administreret humant - i Dan- eller 1 Dansk, nej, dengang .,..ar Skolens 
mark kunde medf¢re Fortabelse af de Sprog Tysk, og kunde vi ikke bruge 
borgerlige Rettighed~. Men a lt t alt det, M& lrunde vi lade vsere! Danmark 
bete~ den danske Sociallovgivninl har lndrettet det anderledes. 

et Fremskridt tor S¢nderjylland8 Ar· Med Skolena Optrseden har den &Pn-
derjyske Arbejderklasse 110m sagt vreret 

bejdere. 

En lykkelig Beslutning. 
- Har det haft Indflydelse paa den 

senere natlonale Udvikling, at man nu 

kr<eY~er 

Tyskland. 
Nordslesvig tllbaieleveret I jyske Socialdemok:rater lkke har vaeret 

betamkelige ~ at karakterisere som 
eo Beveg.else med statsfjendtLige For-

Socialdemokratiet i Stintlt 
jylland er den atcerke1tJ 

danake Grcensevagt. Fra 1928 til i Dag... ma.al. 
- ~r Forboldet alt i alt ikke det, 

de s!llnderjyske Arbejderorgoanisatior 

nu er den stserkeste dam;ke Grelll 

vagt? 

- Indtager Arbejde:ren i Danmark en 
bedre almlndel!r social Posl.tliOn, end 
den tyske gj~rde? 

- Ja! og hvls Sam.menligningen gael· 
der det nuvserende Tyskland jo en 
langt, langt bedre . . . . dernede uuer 
den gennemsniUige Uid!.Sn paa 20-21 
Mark og Understpttelserne paa 12-13 
Mark. og saa er jo endda Llvsfornjf· 
denh~erne langt dyrere, Of Titusinder 
af yngre Arboejdere er anbragt 1 Ar· 
bejdslejre, hvor Daglpnn.en t.rdover For
plejning o. l faktlsk er 1ig Nul. 

- Hvorledes forkla.rer De, at Kom· 
munisme og Nazisme al.ligevel har e t 
forhold8vis strerkt Tag 1 Arbejderklas
sen 1 S¢nderjy1J.and .... lmn man ikke 
gJemme, at man enga.ng har deltaget i 
en Reuolution? 

- Det skulde man have let ved, e'f· 
tersom de fleste at de .Revolutions-
maend •• vi nu maa trsekkes med, den

• 
Den a;nderjyake Arbejder
klaaae vurderer den dan1ke 

Frihed. 
- Bar alt dette bevirket, at de .ty-

- Jo, det synes jeg, . man kan siJ 

ske. Arbejdere efterhaanden har nser- Og Jei vil tW¢je, at skal der tales c 
met sig Danmark? •ruttlonale Gern~r., saa har Soeil 

demokratiet ~vet den stdrste, nem: 
- Ja, og det vilde jo ogsaa vsere 

mserkeligt andet, naar Udvikllngen I da det samlede baade danske og tys 
Arbejdere t et damk Partl og derv 

Danmark bar f¢rt til en strerk Demo
b.indrede det Frafald.. !10m uden del 

kratlsering, en Soclallovgivn.l.n.g, der -
Frelleskab let vilde have indfundet s 

velviJ.li.lt a.dministreret- vserner Smaa-

kaarsstanden mod egenUig Nllld og til 

Arbejderklassens m~gtj#: Indflydclse 

Ja, Soci&Jdemokratiet er nu den sta! 

kle6te danske Grsen.sev~. og derf 

har vt overfor den i Haderslev 
paa Samfundrllwt. I et saactant Land 

n 

starteQe .Dans~ Arbejderes Grsen>~~ 
ma"lt Arbejdernes SUI.ling overfor Sta-

vagt. udtalt, i.t denne Sa.mmensltl 
ter nllllruJr>ligvis blive poslblv; 1 vore 

n!ng er overfi~XI!g 110m Organ I Kat 
Dages Danmark har Arbeiderklassen 
sandelig andet at t4be end sine L&en- pen mod den tyske Nazisme i S~nd~ 

jylland, thl . D. A. G .• er ikke f Stat gang la.a i SvpJbet! Hvad KonmlUni· 
sterne angaar, har doe 1 Virkeligheden kerl t.i1 1 hpjere Grad end v! at vaere d~ 
kun nogle faa Hundrede S~mmer - P. Mo-rtensen siger med Vsegt: 
t y h p...,- bl Oren.sevagt, der her er Brug fc a ·~unc - .., • ..:rsen ev valgt skyldes _ De ~nderjyske Arbeidere bar 

Ejend.ommeligheder ved Valgloven. Tvertimod, ved at starte saadanne n: 
Hvor stcerke Naz£3terne er, kan 1kke mere indgaaende end den pvrlge Ar- Forenln~r kan der blive Fare f, 
opgpres, men flere Forhold bevirker, bejderklasse haft Lejllghed til at be- Spllttethed ot Spredthed 1 Arbejd 
at jeg bedpmmer Stllllngen ret pessi· d;mme Vaerdien af Friheden 1 Dan· for en Tanke, om hvilke Arbejderorg: 
mistlsk. Det bedste Middel lmod dem mark, og der er tngen Tvivl om. at 
vilde nok vrere, at vi biXl de Arbejdere, de sidsbe A4r3 Udvi.kldng 1 Tyskland 
der Slutter sig til Nazismen, de amme 
Vilka.ar, som tyske Arbejdere lever llar bevirket, at de fleslle at de ellers 
under! tyake Aroejdere, hvis de nu fik Lej-

nisationeme netop paa Forhaand t 

enl.ge. 

Folketingsmanden slutter: 

- Lad mig sae endelig si.ge. at b• 
- Hvorledes ser De I Dag paa den llgbed til at afg~re. hvilket Land de S dnderjy!land er der en Ting, sol 

Overensko~st mellem Tyskerne og ¢nskede at tiLhsfre, vild-e stemme 1 Dan-
Socialdemokratlet, som a!sluttedes ved l'tllal'ks Favi!Sr. har skadet Dan.skheden meget. Det V< 

5 a! nye Me··· •mmer, 
m tyske Marks !tadig 
! bavde vreret i Stand 

de tyske Organisalioner eller at oprette 
sserllge ssjnderjyske - baade i og uden- dere ma.terielt set ved Overgangen til 

Danmark? 

ikk.e m!re holder tyske Aviser? 
- F¢r 1920 var en Del s¢nderjy,k:e 

tilfred.s, 1 hvert Fald 1 de forste 10 Aar 
efter Ger:l!oreningen, men vi er det 
ikke 1 Dag. Der findu nemllg i de ty. 
ske Kommuneskolea!deLinger La:!l;'ere. 
der lkke synes a.t kunne t9jle deres 
Begejstring !or Aanden i det nye Tysk

Landstlngsvalget 1 Heming i 1928? den patent-patriotiske og ondsindet 
- Er der b.erved Tale om andre Maade, hvorpaa navnlig .Jydske T 

land. Dog. I Sserdeleshed - jeg Iran - Sagen Iaa dengang ligetil: Soci
stge paa det dvbeste - beklager rnan aldemokratiet var - og er., - villl.gt 
I Arbejderkredse den Udvikling, de: til at trrede ind for Mindretallet.s Ret, 
tyske Prlvatskolevsesen er undergaaet. navnlig paa Skolens Om.raade. Men 
I et Uta! af disse Skoler dyrkes der, Herningoverenskom.sten bar e:fter m1n 
med ~konomislc Stotte fra den danske Menlng ingen reel Betydning mere. 
Stat. en Aand. der er absolut frernmed Den maa nu betragtes eom henlagt. Der 
for det danske Folk. og som at mange er jo nemlig siden 1928 llket en meJet 

en R~e meget be
st npdvendlge Lj'jnior
let dansksindede Ele
Arbejderbefolkningen 

S:.g til Fagforbundene, 
·d~ samtlige Arbejdere 
!I" Baggrundcn for, at 
1 forestod, begyndte 
.ger at vise sig inden-

for Arbejderstanden var der jo dengang 
Folk, som ikke havde alttor store Fore
stillinger om Danmark og danske For
hold - men med Undtagelse af Bygge
fagsarbejdcrne, der oprettede srerlige 
$Pnderjyske Organisalioner, gik aile de 
andre ved Genforeningen ind under de 
respektive danske Hovedorgamsationer. 
Og det gjorde Byggefagsarbejderne 0111• 

slder opaa. 1 1924. 

Rent pjeblikkell.gt: Arbe)der· Arbejdere Abonnenter paa d1't I()Cial-
demokratiske .Flensburger Volkszei

klas--,en kom ved Gentorenlngen bort t'\l.Dg., men da Genforend.n.gen var en 
fra de daarUge Ernrerings:forhold i Kendsgerning, og det danske Socialde-
Tyskland, men ogsaa bort fra gennem- mokratl begyndte at udsende ·S!IInder
ft'lrte Bedrutsraad. Arbcjdernes olrono- jyllands Socialcemokrat., gilt Arbejder
miske Forhold bedredes ved Gentor· ne natur!igvis over til at holde dette 

'".. d lkk Blad. Samtidig rejstc sig midlertid 
en .. ,..en. men esvrerre e (pr man I . . Krav om, at Soctaldemokraliet skulde 
1 udstrakt Grad havde anvendt Stre;- udgive en paa Tysk skrevet · Socialde-

Mobiver end Hensigtsmoossigheden? dcnde. omtalte Arbejderklassen og S< 

- Det Hgger lkke rigti.g for mig at cle.ldemokratlet. da v-1 stod forrest 
aabne for Hjertet. Men jeg vll godt Kampen mod den at Bladet dengan 

slge, at de ~nderjyske Arbejdere og- forherligede oazistiske Bevregelse, al1 

saa folelseSfi1,(Essigt ha.r nrermet sig saa. den Bev&egelse, der, skdnt gen 

Danmark i de nu forlpbne 15 Aar. tagne Gange opfordret dertU, ikke ha 

i S"nderjyUand opfattes som en For- beklagel!.g Udvikling indenfor det tyske Bornene bjemfalder ganske og aldeles vlllet give Aikald paa sine gramsere 
beredelle til Lantbdelens Fortyskn.ingl Mindretal 1 Ss1nderjylland, en Udvik- til Danmark, hvis der ikke finder szr-1 vision1stiske Krav. 
- og alteaa underit9tter de ~. chr !.ina vi aile kender, oa tom vi .-nder· llle ~b Sted.. .Vecl Sucnd Thornn. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KSBENHAVH It 
Tflf. CENTRAL 11 ,995 

Bladet: 

Dagens .N ~'licdtH 

kr
. d 9 vlmJ 1935 s wer _en _ 

overfor 
Dans lie 

Mildere [(urs 
Sydslesvigs 

DANSKERE BESKJEFTIGES PAA LIGE FOD MED TYSKERE 
Nationalsocialisterne kender ikke Had overfor lkke-Tyskere 

Flet~OoT!J, L0rdag. 

UNDER en Pressek.oni'erence i Dag 
pa.a FlenSborg Raa.dhus gav Overborgmester Si.rw~n·$ bl. a. }t!ed<l~e 

om flere Milldiretalsanliggender. Man 'baivde sa.aledes godkendt et Andragen
dc om at ud!Vide Lrererkcllegiet ved den dalllske Komm'llllleSko!le med eer. flliSt Lrerer. Man var ogsa.a rede U\ at give d&n.ske Statsborgere Sysselsrettelse iige sa.a vel iSOQll tySke UndeMaa.tter. I dem:Je Forhtndclsc frem:brevede Overborgmcsteren, at man i Behand· Hngen a.f Mindretallet fulgte den tysl{e .Ferers Vilje til si.dste ID>:ruse.kiYeDJs. 

~ 

,,Vl ger det iklke alene, fordi F0· 
reren bar pa&budlt det, men fordi 
vt SICml Natlona!lsocialister simpelt
h(lll t'k:ke kender noget til Had 
ovel'ltor ikke-tyske Folkegrupper, 
f'<>tdi vi er overbevist om, at en 
~an Indstil1ing er den eneste 

rigtige, og Qglsaa tordi vi ensker 
at :1lrellDane et godt og tornuftlgt 
Foroold til Na.bolandeoe." 



ST. RE6NE6ADE 2. KIJBENHAVJf K. 
TELF. C£11TR&l 11,895 

Bladet: 

Dtlgea~ .N yhtdtr 

skriver den 5 JU1t1 ~,;..)..) 
Onsdag den 5. Juni 1931) 

Ft·a Fo~postlinien 
I DE'r store {Og..hele viser Tallene, 
~m blev nrevnt ved det danske 

Aarsmooc i Flensborg d. 1. og 2. 
Ju~. a.t 'l'ilslutningen til det danske 
Mindretals Organisationer trods aile 
Vanskeligbeder hrevder sig paa sit 
tidligerc Niveau, og at Sammenbol
dct indentor Rrekkerne er ubrudt. 
Danskerne i Sydslesvig er et af det 
rnoderne Europas mindste national
politiske Mindretal. Under Ka.ar, der 
vel ofte skiftede, men som stedse var 
trange, har denne lille Flok paa 12-
15,000 Mennesker trofast og udhol· 
dende slridt for at opretholde sin I 
nationale og kultw-elle Egcnart, og 
med Beundring og Taknemlighed 
erfarer vi Aar efter Aar, at Kampen 
l'r f0rt igennem og Stillingcn holdt. 

Dct viser sig, at ideelle Synspunk
ler ejer en ma>gtig )3~r~1U,'l\ft, ¥~"· 
dens under Fremmedherred0mmel 
den nordslesvigske Danskhed st0t· 
Lcde sig til en Befolkning, der gen
ncmgaaende_ var 0konomisk velslil
lcl, tilhorer Flertallet af de danske 
Sydalesvigere - i By som paa Land 
- j<£vnc Lag rued smaa og usikre 
lndkornster. Men ligesom i sin Tid 
deres Landsm<£nd Nord for Grrensen 
uf 1920 lover de under vide Horison
ter. Stoll hrevdede Lorenz BUchert 
fra Bilskov for sig og sine: Vi staar 
her paa gammeZ dans1c Folkegnmd. 
Og den store Opgaves Krav til Pllgt
og Ansvarsf0lelse klang tappert i 
'l'age Jessen& Ord: Vi danske Sender
jyder paa begge Sider Gramsen er 
sammen med vore Landsmamd lren
gere nordpaa Oaranterne for vort 
Fo:d1·e1ands Statsgramse. IJ fi1f : -~ 

Begge Udtalelscr hvilcr paa en 
Erkendelse af en historisk Sand- I 
l1cd mcd fuld Gyldighed for Dagen 
i Dag. Det nationale Forsvar for den 
Gramse, der efter et Tusindaars 
]{amp delte Senderjylland mellem 
Danmat·k og Tyskland, skat f0res i 
Forpostlinien paa dansk 'Folkegrund. 
Fo:postern~ave ~t at holde 
SUilingcn. Vor G>pgave er dot at ydc 
<lcm al l.renkelig St0lte under deres 
Viigttjeiteste, at styrke dercs Mod-
standsevne, at opmuntre det·es Ud
hoTdeilhed. Mange Gange synes man 
de maa vente lovlig lrenge paa HjF
pen, og at den tilmaales dem kar
rigt. Naar det kommer til Stykket, 
er deres lndsats i Vrernetjenesten 
forholdsvis sterre end vor. 

Det er rlmeligt, at ved nationale 
Strevner som de danske Sydslesvi
geres Aarsm0de en lys Optimisme 
prreger Taler og Stemning. Men 
Slesvigerne hat· aile Dage vreret et 
Folkefrerd, der ser Virkeligheden i 
0jnene, og Red. Ernst Christiansen 
lagde derfor ikke Skjul paa de Fat·er, 
der truer det danske Mindretals 
Fremtid, Navnlig indprentede han 
Nedvendigbcden af at holdc den 
danske Ungdom fast i Sydslesvig, og 
dcnne Opgave kan kun l~>eu>o """ 

eller ~vinde dermed forpligtcnde be
kender sig til det tyske Folkefrelles
skab - og altsaa netop giver Af
kald paa sin egen Nationalitet. 

F0lgen er, at den unge Mand eller 
Kvinde, der tilh0rer og aglcr ve<l
blivende at tilh0re et nationalt Min· 
dretal, kan blive stlllet overfor Val
get mellem at blive vist bort fra 
Arbejdspladserne eller at rnaatte for
nregte sin Nationalitet. 

Selv om nu Myndighederne maatte 
have Vilje til at ophawe eller · dog 
mildne disse i den enkeltes Liv dybt 
indgribende Ulemper, saa er deres 
Indflydels tina ""'"'"~~~-· · • · · 
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med .Beundring og Taknemlighed 
erfarer vi Aar efter Aar, at Kampen 
cr fert igennem og Stillingen boldt. 

Det viser sig, a l ideelle Synspunk· 
ler ejer en ma>gtig ~(Pr('kr~tft Ml'

dcns under Fremmcdherred0mmet 
den nordslesvigske Danskhed stet
lede sig til en Befolkning, der gen· 
nemgaaende var ekonomisk velstil
let, tilh0rer Flertallet af de danske 
Sydslesvigere - i By som paa Land 
- jrevne Lag med smaa og usikre 
Indkomsler. l\Ien ligesom i sin Tid 
deres Landsmrend Nord for Grrensen 
af 1920 lever de under vide Horison
ter. Stolt hrevdede Lorenz BUchert 
fra Bilskov for sig og sine: Vi staar 
hor paa gammeZ dansk Folkegmnd. 
Og den store Opgaves Krav til Pligt. 
og Ansvarsfelelse klang tappert 1 
'l'age Jessens Ord: Vi danske Smlder
.1yder paa begge Sider Gramsen er 
sammen med vore Landsmrend lren
gere nordpaa Garanterne for vort 
Fredrelands Statsgramse. fl /'11( · .t 

Begge Udtalelser hviler paa en 
Erkendelse af en hislorisk Sand- I 
hed med fuJd Gyldighed for Dagen 
i Dag. Det nationale Forsvar for den 
Grrense, der efter et Tusindaars 
Kamp delte Senderjylland mellem 
Danmark og Tyskland, skal feres i 
Forpostlinien paa dansk 'Folkegrund. 
Foryoste!'lles Opgav(: £r del at holde 
Stillingen. Vor Opgave er det at ydc 
dem al trenkelig Stette under dcres 
Vagttjeneste, at styrke deres Mod-
standsevne, at opmuntre del'es Ud
li'Olttenhed. Mange Gange synes man, 
de maa vente lovlig henge paa Hj~o..,l 
pen, og at den tilmaa!es dem kar
rigt. Naar det kommer til Stykket, eller R:vinde der.med forpllgtende be
er deres Indsats i Vrernetjenesten kender sig til det tyske Folkefrelles
forholdsvis st0rre end vor. ska.b - og altsaa netop giver Af

Det er rimeligt, at ved nationa!e kald paa sin egen Nationalitet. 
Strevner som de danske Sydslesvi- F0lgen er, at den unge Mand eller 
geres Aarsmede en lys OpUmisme Kvinde, der tilherer og agter ved
prreger Taler og Stemning. Men blivende at tilh0re et nationalt Min
Slesvigerne bar aile Dage vrerct et dt·etal, kan blive stillet overfor Vai
Folkefrerd, der ser Virkeligheden i get meJlem at blive vist bort fra 
0jnene, og Red. Ernst Christiansen Arbejdspladserne eller at maatte for
lagde derfor ikke Skjul paa de Farer, nregte sin Nationalitet. 
der truet• det danske Mindretals Selv om nu Myndighederne maatte 
Fremtid. Navnlig indprentede han have Vilje til at ophreve eller · dog 
Nedvendigheden af at holdc den mildne disse i den enkeltes Liv dybt 
danske Ungdom fast i Syd13lesvig, og indgribende Ulemper, saa er deres 
denne Opgave kan kun leses, saa- lndflydelse dog begrrenset, idet den 
fremt det er muUgt at skaffe do lkke bestemmer de private Arbejds
Unge Arbejde i deres Hjemstavn. 1 givercs Afg0relser. Derfot vii der 
modsat Fald vii der kunne indtrreffe f0rst kornme fuld Overensstemmelse 
en Gentagelse af den Udvandring, mellem Nationalsocialismens offent
som efter 1864 t0rnte Nordslesvig lig forkyndte Teori og dens Praksis, 
for Ungdom og Kapital, og som f0 rst naar der gives de nationale Mindx·e
standsedes en Snes Aar senere. Et tal et lovfrestet Statut, der 
Ulsvarende Blod- og Pengetab vilde dets Medlemmer Retten til Bevarelse 
for Sydslesvigs Danskhed kunne bli· af deres nationale Egenart og sam
ve skrebnesvangert. tidig paa Arbejdsmarkedet ligestil-

Faren har sin Aarsag mindre i den ler dem med Medlemmerne af Folke
almindelige Arbejdsleshed end i det flertallet. 
nye nazistiske Samfunds srerlige Problemets Lesning er uden Tvivl 
Struktur. Adgangen til Arbejde af vanskelig, men netop i et Dlktatur, 
ai Slags er nemlig i Tys.kland betin- hvis Magtmidler indadtil er ubegrren
get af en effektiv Tilslutning til sede, kan den ikke vrere uoverkom
Folkefrellesskabet, udtrykt i Med- melig. 
lems.forhold til den ene eller den an
den af d9 politiske og fagUge Orga
nisationer, der sotn et Net med fine 
Masker omslutter det hele Sa.mfund, 
aile dets Aldersklasser og aUe dets 
mangeattede Virksomheder. Men et 
saadant Mecllemsforhold lader sig 
ikke oprette - selv hvor de objek
tive Forudsretninger er til Stede -
u~en at dep paagreldende unge Mand 
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ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAYH ~ 
TELF. CENTRAL 11,895 

Bladet: 

.Aalborg Stiftstidende 

. ~ 3 J~J ~, t9J:: 
skriver den 

Et lllle Udpluk at 'de mange Mennesker paa Skraantnren. Til venstre ses Blokhuset, bag ved de skandi
navlske Flag, der blafrer Jystfgt 1 Vinden. Midt paa BUJeclet ser man 4 Faner, det ene er svensk og tllhprer 
de svenske Folkedansere. 

enigt ~gJifrlt Norden 
staar stmrkt ~Overfor 

andre lU&ride: 

Et Vi maa - fj11rst naturligvis i Grrense
omraadet - unders91ge, hva1 det 
betyde for os. Dct vii blive 
ligt for de smaa Lande at 
res Uafhamgighed, siger man, thi 
og Jord vil engang blive det, 

-I _ .. 

1:Det unge .Grcensevcerns Aarsmti»de 
· i Rebild Bakker. 

Ca. 2000 Mennesker deltog. - Reprcesentation 
Ira Sverige og Norge. 

skiller, altsaa helt andre c ,,.,.,,.,.,,". 
end nu. Dr. Rosenberg i 
arbejder jo netop med disse Sp91rgs
maal. Og paa dette Omraade vil kun 
en Stonnagt, Tyskland, g~re sig grel
dende, de smaa Nationer vii blive op
slugt. Den alvorligste Fare i en saa
dan Situation er, om Tysklands Styre 
bliver greldende overalt her. Men se, 
Degyndelsen er a!lerede gjort. De 
tyske Nationalsocialister i Nordslesvig 
har meldt sia ind under de danske 
Nazisters Faner. Bliver vi os i de 
nordiske Lande ikke vor Stilling be
vidst, da vii denne Udvikling fort-

Det unge Grrensevrern holdt i Gaar 
et meget tint .P"oraarsstawne i Rebild 
Bakker. Ved Middagstid blreste en 
frisk Vind op, og Skyerne, der den 
ganske .Forntiddag havde form¢rket 
Himlen og truet med Regn, blreste 
bo;rt. Ganske vjst var der ogsaa 
Blrest paa M¢destedet, men Solen 
skinned e. 

srettes. Men her ligrer Det unge 
Grrensevrerns stfi'Jrste Opgave. Vi vii 

vi har Vaekst i dette Haab: ~For Dan. vrere med til at kalde paa de Krlhffer, 
mark, !or NordeM. der skal ~~ sig gmldende tor at be

MS',!det holdtes paa Pladsen bag ved 
Blokhuset, samtlige nordiske Flag 
var opstillet paa PTad;';, Prrecls til 
den fastsatte Tid begyndte M~det lned 
en fornem lndmarch paa Dansegul
vet, der var bygget foran Talerstolen. 
Med Faner og klingende Spil kom de 
unge, hvoraf en stQr Del, vel et over 
et halvt Hundred, var i National
dragt. Det var Sallingdanserne, Ran
ders Bys Folkedansere og Mj11lndal 
Folkdanslag fra Gpfteborgegnen. De 
satte i deres farvestraalendt Dragter 
Prmg paa Sta!vn.-t n.... ..ft" -----

Trods l~orskelligheder et Baand, 
der knytter Norden sammen. 

vare Fredell QS "Frihcden i 
Som X'"aminerate"r vil vi 
Teorier, vi vil Fred her i Norden, og
s~a med vort sydlige Naboland, og 

Rektor La rsson, Munka-Ljungby ogsaa Fred fra vort sydlige Naboland 
Folkehpfjskole 1 Sverige, indledede sin - det vil vi krempe for (Strerk Be-
Tale - der blev holdt paa et klin- gejstring). 1 .r 

1 
, ~ , 

gende Svensk, men dog saa klart, at' Efter en Afd,ellng Sang. og Musik man forstod det meste - med at pe-
ge paa de mange Forskelligheder i viste Folkedanserne ~es Kunst, og 
svensk og i dan.sk Folkelynne. Han 
fremhaevede Danskernes varme, rige 
Sind ovcrtor Svcnsk~rnes mere for. 
mele, idet det h~rer til svensk Men
talitet at gardere sig. Danskerne 
Sans for den gyldne Middelvej, sag
de han videre, og de har langt st~rre 
Humor end Svenskerne. Men disse 
Forskelligheder skrcemmer os ikke 
fra hinanden, tvertimod, thi vi bar j o 
netop noget at laere hJnanden og give 
hinanden. Oi vi $kal l<ende og for. 
staa hinanden. Vi er mere end 
drc Folk i Slregt med hinanden. Vi 
llar samme Historic, og vi har ogsaa 
4en urJZarrtle _Ra•n<>H •~- -----•~ 



• 
Et lllle Udpluk af de mange 1\lennesker paa Skraanin,en. Til venstre ses Blokhuset, bag ved de skandi

navlske Flag, der blafrer Jystigt 1 Vinden. Midt paa BUledet $el' man 4 Faner, det ene er svensk og tilb-rer 
de svenske Folkedansere. 

Et enigt og, ~·,frit Norden 
staar stierkt overfor ............... 

andre Lande.-, 
J I t • 

Det unge Gr~nsevcerns Aarsmede 
f i Rebild Bakker. 

2000 Mennesker deltog. - Reprcasentation 
Ira Sverige og Norge. 

Det unge Grrensevrem holdt I Gaar 
et meget flnt Foraarsstevne I Rebild 
Bakker. V ed Middagstid blll!ste en 
frisk Vind op, og Skyeme, der den 
ganske formiddag havde form~rket 

Himlen og truet med Regn, bla:ste 
bort. Ganske vist var der ogsa.a 
Blrest paa M¢destedet, men Solen 
skinned e. 

Mpdet holdtes paa Pladsen bag ved 
Blokhuset, samtlige _nor~~e F)ag 
var opstillet paa - Pladsen. Prrecis til 
den fastsatte Tid begyndte M9Jdet med 
en fornem Indrnarch paa Dansegul· 
vet, der var bygget foran Talerstolen. 
Med Faner og ldingende Spll kom de 
unge, hvoraf en stor Del, vel et over 
et halvt Hundred, var i National
dragt. Det var Sallingdanserne, Ran
ders Bys Folkedansere og M¢lndal 

vi hn Vekst i dette Haab: ,For Dan
mark, tor Nordenc. 

Trods ForskeiUgheder et Baand, 
der knytter No1·den sammen. 

Rektor Larsson, Munka-Ljungby 
Folkehj!ljskole i Sverige, indledede sin 
Tale - der blev holdt paa et klin
gende Svensk, men dog ~aa ldart, at 
man forstod det me11te - med at pe
ge paa de mange Forskelligheder i 
svensk og i dansk Folkelynne. Han 
fremhsevede Danskernes varme, rige 
Sind overfor Sven1,1kernes mere for~ 
mel<:, idet det hfllrer til svensk Men
tlllitet at gardere sig. Danskerne har 
Sans for den gyldne Middelvej, sag
de han videre, og de har langt stj!lrre 
Humor end Svenskerne. Men disse 
Forskelligheder skrremmer os 
fra hinanden, tvertimod, thi vi har jo 
netop noget at lll!re blnanden og give 
hi.nanden. Oi vi skal kende og for. 
staa hinanden. Vi er mere end an

Folkdanslag fra Gpteborgegnen. De dre Folk i Slregt med hinanden. Vi 
satte i deres farvestraalende :Oragter nar samme Historic, og vi har egsaa 

den ureamlo Respekt for personlig 
Prseg paa St8!vnet. Der VJlX: ogsaa Frihed, der ligger bag ved Folkefri-
Repr~sentanter for Norge - saa det heden, som vi vil hrevde til det yder
blev, som det skulde blive: et skan- ste. Dersom vi her i Norden kan fin

de den rette Form for Samarbejde, 
kan vi give hele det ¢vrige Europa et 

Ca. 2000 Mennesker lejrede sig paa Eltsempel, thi der findes jo midt i 
Skraaningerne om Talerstolen. Plad- alle Forskellighederne et Baand, der 

dinavisk St<evne. 

sen var udmrerket, og naar Vinden 
ikke var !or voldsom, kunde man hj!l
l'C til saa godt om alle Sider. Efter 
at Fred. Bs<Sker Frederiksen, St~vring, 
havde aabnet Strevnet, blev Ledel
sen, overdraget til H¢jskolelrerer R. 
Gaarde, Try, der udb~Mte et Leve for 
etAands!tihedt)ns oiM"onnesk;eretti~hEl
dernes fri Norden, og saa fulgte Ta
ler og Sang. Man sang danske, sven
ske og norsl\e S11nge - og der var Ta
lere fra de samme tre nordiske 
Lande. 

Retten og Billigheden - nordiske 
I dealcr og nordiske Dyder. 

Den fsSrsle var Pastor Birger J u e 11 
T ¢ n n e s e n fra Oslo, der talte som 
i¢vrigt samtlige Talere om FmTiesaka
bet i Norqen. 

Vi her i Norden er i Slregt. Vi har 
saa mange Karaktertrrek frelles, vi 
Nordens Folk. Det, der knytter os 
sammen, er Kong Volmers Lov: Ret
ten og Billigheden. Retten til at vre
re Menneske og at have Lov til at ar
bejde, Retten til at ta!nke !rit og talEl 
frit, Retten til at v8!re en fri Mand 
overfor Gud og Mennesker, og ende
Ug Retten til at arbejde paa at ud
vikle vor Per$onlighed. Vi er Men
nesker, og Mennesi<er vil vi vrere, 
hvordan Politikerne saa end brerer 
sig ad. Denne Ret til at vrere Men
neske fordrer Billighed. Retten og 
Billigheden danner tilsammen Grund
laget for, at det virkellge P'a!llesskab 
kan d~tnne$. Det er nQrdisk;e !dealer, 
nordiske Dyder, o~ om dem skal en 
Ungdom staa Vrern. 

Ungdomen skal vrere med til at ar. 
bejdc for dette store Maal, og det 
grelder om, at hver Mand g~r sin 
Pligt. Vi er samlet her for at styrkes 
vider~, Uti Nordcns Folk .har en Op
gave, og vi skal vise Vilje til at l¢fte 
den. Vi har Tro til d~nne Yilje, os 

knytter os sammen, der findes Mulig
hed for en ny Skandlnavisme, bare 
finder Forman. Hvert Land for 
kan ikke prrestere meget, men sam
men og enige er vi strerke, og vi sig
ter naturllgvis ikke til en 
ret Enighed. Det store Sn,olr"'!ilm::.a I 

er, om vi kan faa en form for 
positivt Arbejde. 

Uro i Landet er godt, sagde 
ren tn sidst, thi det vrekker, og 
kan kun fllnske, at der maa blive 
Uro - ja, man kan blot tll!nke 
Ingrlds og Frederiks Bryllup og 
haabe paa, at vl som dem maa 
Lysten og Npdcn - bare vi 
•amlet. 

Freden og Frlhede17, i Norden. 
:A nr, 1 

Formanden for Pet unge bra>nse-

vrern Lrerer Mare us sen, 
var sidste Taler. Han 
en Vell(omst til cte mange 
udenlandsktl :;om indenlandske. 
tik Bemyndigelse til at sende en 
e;en til de danske _?.)'~~~':,: 
m,Jde i !'lensoorg~ og .r..all\.Ulqo,Qrll 
hvor man ved et historisk 
des Vald~mar Mterdag og 
the. Lrerer MarcusserL,.,J.u:ltalt.e. 
Drj!lmmen om en nor<;Us~ Union 
Margrethe~ fore)Jlbig kun ~r en 
hvad dog ikke uc;tell.lltl\gr ~amling 
gang. Og det v.il da enten ske ved 
en RevoluUon !!Ide !}Qs os~ ~U~r ved 
et strerkt .Tryk udefra. Vi maa imid
lertid haabe, at det iltke maa site paa 
denne sidste Maade - men vi maa 
endelig ikke glemme, at der netop 
udefra er Krmter, der kan blive far
lige for vort Folk. n f't 16 

Vi har visse store Maal f~lles: at 
bevaTe Freden her i Norden, at frem
me den andet Ste<l og holde Friheden 
h~jt. Naar v,l viser~ her- staaF tre 
frr og enige Riger over!or andre, aaa 
vil dlese andre have mindre Mod I>aa 
at komme her og prl)v!! deres Krref
tel' hos os. Saadanne Magtlendenser 
er til Stede. Der f,Jres i Dag i Euro
pa en Pol,i.ti# eftc1· holt nye Linier. 

Vi maa - f~rst naturligvis i Grrense
omraadet - underspge, hva1 det kan 
betyde for os. Det vii blive vanske
ligt for de smaa Lande at bevare de
res Uafhrengighed, sigeL' man, thi Blod 
og Jord vil engang blivc det, der 
skiller, altsaa helL andre Grrenser 
end nu. Dr. Rosenberg i Tysldand 
arbejder jo netop med disse Sp_9Srgs
maal. Og pall dette Omraade vii kun 
en Stormagt, Tyskland, g~re sig g~l
dende, de smaa Natione~· vil blive op
slugt. Den alvorligste Faro i en saa
dan Situation er, om Tysklands Styre 
bliver greldende overalt her. Men se, 
Begyndelsen er allerede gjort. De 
tyske Nationalsocialister i Nordslesvig 
har meldt sia ind under de danske 
Nazisters Faner. Bliver vi os i de 
nordiske Lande ikke vor Stilling be
vidst, da vii denne Udvikling fort
srettes. Men her ligger Det unge 
Grrensevrerns st9frste Opgave. Vi vii 
vrere med til at kalde paa de Kr~fter, 
der akal ~Ire sig' g:llldende for at be
vare Freden og'"'Friheden i N"ordeJ!. 
Som Kammera'ter vil vi nrevaectrs"se 
Teorier, vi vii Fred her i Norden, og
se,a med vort sydlige Naboland, og 
ogsaa Fred fra vort sydlige Naboland 
- det vil vi krempe tor (Strerk Be
gejstring). "'1 , 1 t . . 

Efter en Aideling Sang og Musik 
viste Folkedanseme iW'tes Kunst, og 
det store Mfllde sl 
s)te kort Ta 
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Grundlovsmadet paa Ryslinge 
Hajskole havde samlet 

700 Mennesker. 
Det stod i det s0nderjysk.e Sp0rgsmaals 1 egn. -

T aler af Folk.etingsmand C hr. Ernst Christensen og 
Seminariela!rer Claus Eskildsen. 

R y s I i n g e. 
I H'lJlldh.ll am0det paa Ryslinge H1•i· 

tikole i Gaar havde sarulet 700 MPn· 

H ' Ill' 1 i h ar bygglll, fr a ~agaena 
l\torgell , der \'ll \ i bo til d~n yder11ta 
K\mld. 

11Aaker. ForstandH De. ill~ a a 1' d· E F lk ..t n 
N le I 6 en bud Velkorumcn og gla: I n ° e5rmnse er e 

1 
derle sig o"er, at der var modt saa Haandgribelighed. 
mangP Unge. Vi holder ikke Iersl. og 

l l remmcsl en ~hndefest. men vi sa.m· 

les hi Opruunlring og Slrrkcls!' i 

I 'nrL fulkclige Frellessk&b. Uet sam· 

lendo skal i Dag v<£re det sondtr· 

SPminal'iellf'rer Claus E a k tId
b en. Tender. talte om Gramsespergt
llla!i l"l. t Tysklond undervi&e$ i 
~1ra!nse!IJ)Mgsmaa l el, 011: der skrives 
BPgrr dorom med eL Iorfmrd~nde 

Inrlhlllrl T under Scrninarium har 
.1\ ske Sporg;rnaal, som \•1 lkkP !ian derfnr taget den ne Unden ·isning op. 
ah ise i en 'I iLl. da T)skrrne anger a t Stal~gr;:J;)nserne er Jette at konstate· 
tokke med ,.das grotose Va lerland'', re, Jllt>n de er mer e eller mindre vll· 
som uoget h\'lf' 1\lorden sku lrle role kaarlige, og d e kan HyUes. Folb · 

· d 
1 

· 1 i grre1lsen er en Haandgribelighed og 
SJg rage unoc · • vige!' lwn mcget lang$O!nt, d!U1 er 

Der er Bru~ for dansk alclr•g en Slreg, men Qt ll1e1te. b en 
, er vat~skel ig at konstatere, man kan 

Ungdom ttl sander- tlnde en Folkegr ronse, idet man byg-

'

·ysk J ord ~Ill' paa d en nationale Sa.mvittigheds 
• Pl'iucip, det vii s ige Sehbestemmel· 

f'olhet1ngsmand Chr . Erust C h r i· sest•olten. DeL va r de t, vi gjorde i 
s Le u sen to.He om Jor dsporgsruaa· 1920, men Tyske1 ne krmver Blodets 
lrt. i Seuderjylland. Jor dkampen var Princlp og kalde1· Sel\bestemruelses· 
ih.ke \·entet \'ed Genforeningen. m~n retlen cb l iberalt-marxistisk Bedrag. 
ria Trs'kerne bt>gyndtt> Kampen ,·ed Ogsaa ' 1 u ndret· o! o ver Langelren
JnsJitutl'l ,, \ ogelgesa.ng". blev J{am· der en, clrr ~Hmder· tom~ Barn i tysk 
pen igen tagct op og ro•·es n u af P r i\ a tsh.ole, og Pe~ersen og Hansen, 
LandcYternet og Sta tens Jm·dlovs· der kaldcr s ig Tyekere, men h\ is 
ud\·a!'( De1' orretles stadJ~ nye T yskerne skuld~ praldisere deres 
lljcm. men dcr· melder s ig for faa Princip, k unde de ganske vist faa 
Ansogere til Jorden fra Pyn og Jrl· Osttig li1 T yskla nd, men maatte a f
lanrl, fordi de unge ikke holder af slaa ~lore LandOnll'a.ad er ! fJ!t og 
al fl.} tte saa. langt bort, at de ikke V~et, JJJ. a. til Lltllauen . 
l.an se deres :\lodets Skorsteusrog. Hvis m at1 vil tage en Folkegrreu~e 
~ l en der er Brug !or den beoste og paa Gr undlag af Blodets Baand ved 
dygligste Uhgdom herfra ti l o, e1·· a t u nctersoge Navne, Legetrlsform, 
tagrlsl'! a f SJJnderJyske StatshuM og ;Beboei ~()S [orllold og Madshlk, skulde 
Gaarde, og der er gode Belingelser Gram'len vror e ved SUen. men Hiato
for en god Sta l't i et selvstamdigt rie, Kultur, Sprog og Sindela.g gar 
L t\ JH.lbrug i det dansk e Sonderjyl· Sp0rgsmaa lcf. orn Fol kegr~n!!e su 
land. ' vnnskeligt, at det ikk~ Ia der ~ig 

Vogelgesang arhejdPt' fremdeles og ~ore at trm.kke en dansk-tysk Stats
!lan11er stor e Jor df'godser, soru dril·cs Sl'tense, der laldlll' sammlln: tnM 
a.f Bestrrere : det bliver snar t et F'olkcgr mnsen. 
Sprn·gsrna a l, om en saadan Samling Fors!ander Da. m g a a r d-N i e 1 s e'i\· 
n f .Tord paa. Enkellhatmd for tsat kao La'!..kede for Foredtagene. Oltl Arte• 
I illades i vort L and, der har afskaf· 
re t Freslf\t og Godsejl!nteldet. Vi nen va t· der en prregtig Koncert af 
v1ger· ikkc fra vore Fmdros Jord. fynske Musikanter og Skolens Kor. 
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Stcerk national l1"ilker.1degivelse 
paa Aarsm0det i Flenst5org. 

-o----., 

Te I egra m. 
-o---

RB. Flensborg, 2. Juni. Cand. jur. 'f ag e J ess en pege<le 

DET DANSKE Aarsmede/ indlede- paa det forskellige Ar bejde, der har haft 
des som l1vertAar med Flaghejs- et godt Aar, og iremh~vede, at det te 

ning paa F estpladsen. KJ. 8 var og~aa er n;dvendigt, fordi der paa tysk 
unge og reldre i stort Tal ID0dt op Si<ie mere end n<>gen Sinde fpr arbejdes 
og slog Kreds om Flagstangen. Me- planmressigt paa langt Sigt i Stilhed og 
d€ns det mregtige Dannebrog lang- med beundringsv~erdig national Offer
somt gled tilvejrs, led Sangen til vilje. Yore nationale Foreninger har t;J. 
dets Pris. En god I ndledning til sammen n~eppe 100,000 Medl~mmer. Tal
den Dag, der er den eneste i Aaret. let burde v~ere dobbelt saa stort for at 
hvor de red-hvide Farver gaar til 
Tops i Flensborg, komme paa Hpjde med Folkeforhundet 

!or Ty.skhed i Udla.ndet, der jo har Mil
lioner af liedlemmer. Taleren mindede 

Kl. 10 var der Gudstjeneste i den' 

danske Kit·ke, hvor Pastor Noack om den UdtalellSe, Dr. Hans Steinacker, 
prredikede, Kl. 2 Spejderparade og F¢reren for Udlandstyskheden, forleden 
Udmarch fra Duborgskolen. iremsatte, hvori det ned, at der for det 

Paa Festpladsen indlededes Stmv- tyske Polk er Grund ti l at gl;ede sig 
net Kl. 3 med SP€jdermusik. over Danmarks Holdning overfor Tysk

Tryghed kun i egen 
Aarvaagen he d. 

heden i Nord.slesvig. 

Redaktpr C h r is t ian s e n, cler fprst slesvig.ske Mindretal som saa.clant ia.gt 
fik Ordet, talte om Utt·yghed udefra og tager &treng NeutMlitet overfor tyok In
Utryghed in<lefra. Ordet i Hitlertalen om denrigspolitik. Neutraliteten g~elder 
Muligheden af en Gr~enserevi.si.on kan ogsaa i Forholdet til Danmark. Der ken
imod Nord kun bygge paa Haabet om en der vi ingen Partier, kun Landsnuend. Vi 

afgprende Forandring i Nationaliteter- danske S,ISn<:lerjyder paa begge Sider a! 
ries indre Styrke. Det viser i 08, at Gramsen er, sanunen med vore .Lands
l'ryghed !run kan findes i egen Aar- mend l~engere nordpaa, Garanter f<Jr 
\'3.agenhed og Vekst, i Styrkelse a.f vort FedrelancW Stategr~ense. M~tte 
J.msk Liv paa begge Sider af G~nsen. derfor den f~elles Landsmandsf~el.se 
De Dan .. k,e syd for GramM!n har intet styrkes fra Vesterb.a.vet til Bornholru, 
Lovv~em og maa. fastslaa den ty.ske Fp- fra Skagen til det eydligste da.nske Hjem 

I rers paa den tyske Nation.s Vegne givne i Sydslesvig, 

Det har utv:ivlsomt v~eret til Gavn for 
det .gensidige Fo11hold, at det dansk...syd-

Tilsagn a.f 21. Maj som en Grundlov, .Der· blev endvidere ov~rbragt H·i~er' 
hvonned Enkelthedeme i vore Vilkaar fla Lamdsmend. Der var Spejdermusik, 
maa bringcs i Overensstemmelse. Gymnastikopvisning og Folkeda.nse af 

dan.ske Skolebpr.n, 

Kravene til Ungdommen. Mp!det, der !helt igennem ha.vde faaet 
Vort folkelige Ar):>ejde v:ise.r gode et festligt Prreg og havde for,met sig 

paa en smuk og st~erk national Ti~endeTegn, vore Skoler har i Aar faaet deres 
naturuge Tilgang, men et hidtil ulpst givelse, oververedes af 4-5000 Menne
Problem er, hvorledes vor Ungdom, som 
under Krisen for en stor Del har maattet 

bort, herefter trods Indff')reLsen af 

og V~ernepligt, og 
den udenrigspolitiske Sp~ending 

fastholdes i hpjere Grad dernede, 
maa vere en .'Eressag for de unge 

gaa ind under selv de tungeste Plig

, men de maa have Mulighed for at 
klare Kampen for Tilvrerelsen. 

(~ 't 

En ny Kamptid. 
18 

Taleren nrevnte i Forbindelse med 
Flen.sborg Bor.gerforenings 100 Aarsdag, 

sker, Det fik sin h; jtidelige Af.slutning 
under Flagete Nedtagning, hvor For
samlingen med ~blottet Hoved sang 
uKongernes Konge". 

Et Par Timer efter at Friluftsm~et 
var sluttet, var de .store Sale i Flensborg
bua og Borgerforeningen fyldt til sidste 
Plads til det af.sluttende, festlige Sam-

v~r med forskellige Underholdninger, 
Taler og Sang, og hermed slutbede den 

afvekslende og travle Dag, der havde 
knyttet strerke Baand over Gr~ensen. 

t) be-l~- (f. e(.. cl.•,wA,.,. 

~ d~U..M'w.~ :.m»rlv 
1-<- ft.'( to ht.t.~ 

{h!ftlve" ;..Jl • ~~-~ 

Jjl.v>V~, ,,g.;"' 



U~;s :~~·;:~.;z~·l:~~dFl~ghejs-
ning paa Festpladsen. Kl. 8 var 

unge og reldre i stort Tal me-dt op 

og slog Kreds om Flagstangen. ~1e
dens det maagtige Dannebrog Iang
somt gled tilvejrs, led Sangen til 
dets Pris. En god Indledning til 
den Dag, der er den eneste i Aart!t. 
hvor de red-hvide Farver gaar til 

Tops i Flensborg. 
Kl. 10 var der Gudstjeneste i den 

danske Kirke, hvor Pastor Noack 
prredikede, Kl. 2 Spejderparade og 

Udmarch fra Duborgskolen. 
Paa Festpladsen indlededes Strev

net Kl. 3 med S~jdermusik. 

Tryghed kun i egen 
Aarvaagenhed. 

et goclt Aa.r, og fremhrevede, at dette 

ogsaa. er npdvendigt, fordi ®r paa tysk 

Side mere end nogen Sinde f~r arbejdes 

planmres.sigt paa langt Sigt i Stilhed og 

med beundringsvre:rdig national Offe r

vilje. Vore nationale Foreninger har t;l

sammen nre:ppe 100,000 Medlem.mer. Tal

let burde vrere dobbelt saa stort for at 

komme paa HsSjde med Folkeforbundet 

Cot· Tyskhed i Udlandet, der jo bar Mil

Honer af Medlemmer. Taleren mindede 

om den Udtalelse, Dr. Hans Steinacker, 

Fpreren for Udlandstyskhedcn, Iorleden 

fremsatte, hvori det ned, at der for det 

tyske Folk er Grund til at glrede E.ig 

over Danmarks Holdning overfor Ty.sk

heden i Nordalesvig. 
Det har utviv1somt vreret til Gavn for 

dct gensidige Forhold, at det dansk-syd

sle&-vjg.ske Mindretal som saa.dmt iagt

tager streng NeuWa.litet overfor tYl)k l n

denrigspolitik. Neutraliteten gaalder 

ogsaa i Forholdet til Danmark. Der ken-

Redakt;r C ·h r i ·s t i an s e n, <ler Cprst 

fik Ordet, talte om Utryghed udefra cg 

Utryghed indefra. Or<let i Hitlertalen om 

Muligheden af en Grrenserevi.sion kan 
imod Nord kun by.gge paa Haabet om en der vi ingen Partier, kun Landanamd. Vi 

afgprende Forandring i Nationaliteter- danske Spnderjyder paa. begge Sider at 
Grrensen er, sa.mmen med vore IAmds· 

maand lamgere nordpaa, Garanter for 

vort F~edrelands Statsgr.ense. Maat te 
' 

n.es indre Styrke. Det viser i oo, at 

l'ryghed kun kan findes i egen Aar

\•aagenhed og Vrekst, i Styrkelse a.f 

:lansk Liv paa begge Sider af Gr.ensen. 

De Da.n..ke syd ior Grren::.en har intet 
Lovvrern og maa fastslaa den ty<;ke Fp

rers paa den tyske Nations Vegne gi"lle 

Tilsagn a.f 21. Maj som en Grundlov, 

hvormed Enkeltbederne i vore Vilkaar 

maa bringes i Overensstemmelse. 

derfor den frelles Landsmandsfplelse 

styrkes fra Vesterh.avet til Bornholm, 
Ira. Skagen til det sydligste danske Hjem 

i Sydsloovig. 
Der· blev endvidere overbra.gt Hilsner 

:Cra Landsmamd. Der va.r Spejdennusik, 

Gymnastikopvisnlng og Folked.anse af 

dan.ske Skolebprn. 

Kravene til Ungdommen. 
Vort folkelige Arpejde vi-ser gode 

Tegn, vore Skoler har i Aar faaet deres 

naturlige Tilgang, men et hidtil ulpst 

Problem er, hvorledes vor Ungdom, som 

under Krisen for en stor Del har maattet 

Mpdet, der helt igennem havde faaet 

et festligt Prreg og havde foljlllet sig 

pa.a. en smuk og strerk national Tilkende

givelse, overvreredes af 4-6000 Men.ne

sker. Det fik sin ihpjtidelige A:fslutning 

unde1· Flagets Nedtagning, hvor For

samlingen med blottet Roved sang 

og Vrernepligt, og 
,Kongernes Konge". 

den udenrigspolitiske Sprend.ing Et Par Timer efter at Friluftsmj!ldet 
var .sluttet, var de store Sale i Flensborg-

hu.> og Borgerforeningen fyldt til ;sidste 

Plads til det afsluttende, festlige Sam-

fastholdes i hjSjere Grad demede. 

maa vrere en ...f:ressag for de unge 

gaa ind under selv de tungeste Plig
men de maa have Mulighed :Cor at v:er med forskellige Underholdninger, 

Taler og Sang, og henned .sluttede den 
Kampen for Tilv:erelsen. 

En ny Kamptid. 
T·aleren mevnte i Forbincleh:.e med 

Flen.sborg Borgerforenlngs 100 Aar.sdag, 

Aar siden, og at nu som den Gang en 

dansk og nordisk Genf~e"W!e maa s:ettes 

imod dynamiske Krrefter udefra. 

Som det paa kristeligt Omraade frem

hreves saa strerkt, maa vi ogsaa. folkeligt 

Vi vilde gerne give vort Folk og de no'l'

diske Brpdrefolk et friskt Pust fra disae 

Egne, hvor saa. alvorlige Kapitler af 

Xordens Historie er skre,·et med nordisk 

Blod paa no:rdisk Jord. f- " 

Det nordiske Folke· 
frellesskab. 

Landmand A. L or en z B u c he r t 

gammel dansk Folkegrun<l, hvor vi en:! 

fretcles i Sydslesvig, men ikke deLle 

alene. Ogs.aa natioualt staar vi i det 
daJl.':lke - i det nordi..~ke Folkefrellesskab 

paa den rette Plad:s. Der er dem iblandt 

os, der stadig staar paa den urette PI ads. 

A1 Blod og Race er de Danske, men de 

staar blandt (!e tysksinde<le. Vi vii hol

de en Pla.ds aa.ben til dem, deres rette 

Plads i de danske Rrekker, i det dans~
nordiske Folkefrellesskab paa gammel 

dansk Folkegrund. 

afvekslende og travle Dag, der havde 

knyttet strerke Baand oveT Grrensen. 

Skolebestyrer S v end J o h an n s e ~. 

Slesvig, benvendte sig isrer til den syli

slesvigske Ungdom og mindede om Je 
lange Tider.s tunge Brydninger i Hjem

stavnen. Dansk Ungdom bpr kende sin 

Bespgel.<;esti<l og rejse eig Maal, der e:-

1~ ,1 l<vh IJ~ 'trt-c11f 

1-V .{..v; t• feu,!>~"} 
{ft J~ I< {'{ ....k • -{c-' 

1 /"Jr" J /~l I 
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• I D 
H. I Hanssen; Ne>rreme>rle . 

Pa Skarnlingsbanken ved Kolding 
vaier de 5 nordiske lands ltorsflagg. 
Det holdes aldri et m!llte pa det hi
storiske sted uten at disse flaggene 
farer l vreret. Helt siden dep f¢rste I 
skandinavismes dager og til nu har 
Danmark, i hvert fall nar det gjelder 
symbolene, vrert fprende i nordisk 
5amarbeid. Og Skamlingsbanken er 
fremdeles en viktig talerstol1 reist 
:ved Nordens urolige grenselnnd. Den 
bar tusen stolte minncr som den sta
dig lysende varde i spnderjydenes 
karnp gjennem trengsel.ens ar. 

Det er en skjpnn samlingsplass 
med vid horisont. Vil en se Danmark 
fra den aller vaki-este s1den, er dette 
stedet. Det bla Lillebelt sTQ.Ygcr sig 
inn mellem Fyn og SZ)st-Jylland, og i 
nord tegner Ko.ldinghus med sine 
onektige murmasser en fast silhouett. 
fMot vest Jigger landet grpnt og mykt 
i fruktbar dcilighet, og mot syd er 
.Oet bare 5 kilometer til den gamle 
,grense, og dermed er man ntidt inne 
t historien. 

En kan ikke sta pa Skamlingsban
kens gr¢nne hpidedrag uten a tenke 
pa H. P. Hanssen Nprremplle. Som 
Jilegel er han ogsa i nremeten. Hvor 
ffSnderjyllands historic leses hpit for 
en forsamling av frendefolk, er det 
H. P. Hanssen som leser den. De 
fleste av de nordiske bes¢k som dan
$kene har arrang_ert i Spnderjylland 
i Arene efter gjenforeningen, har vrert 
aedet av ham, og da vi kom tilbake 
~ Hindsgavl fi.a en kort utflukt til 
5kamlingsbanken nu under presse
m9ltet, stod Hanssen N9lrrem¢lle i 
lhavestuen og talte til en nordisk for
samling. Han talte helt selvf¢lgelig 
~rn S9lnderjylland; spredte trekk fra 
pe mange bevegede ar i utlendighe
..... en strpm av minner om begiven
heter og personer, en dramatisk skil
Ciring av gjenforeningen og til slutt 
et sterkt: grensen skal std. fast til 
held og lykke for Norden. 

-Men derimot fikk jeg·ikke h~re' 
bam pa hjemstedet 1 Abenrli, hvor 
det blev talt nordisk pa alle sprog. 

Vi vet fra f~r at Bjs'mstjerne 
(Bjprnsons sanger blev fedrelandssan
ger for spnderjydene, kanskje i dy
pere mening enn for nordmennene og 
flittigere brukt enn hos oss. H. P. 
Hanssen tok dette op i sltt foredrag. 
Mange ganger bar Bjpmson talt fra 
Skarnlingsbanken, siste gang i 1906. 
Da flokket 15,000 mennesker sig om 
bans talerstol, og s¢nderjydene bilste 
hammed: Nu takk for alt i fra vi va1" 
ISmli. Som et ekko fra det mektige 
!folkehav kom dikterens egne ord til
bake med takk for trofast stptte helt 
fra 70-arene, og den sangen rna ba 
grepet ham. 

I denne forbindelse nevner H. P. 
Hanssen at historikeme ikke bar 
valrt tilstrekkelig opmerksom pa 
Bj9lrnsons mektige innsats for de na
&jonale minoriteter og de under
trykte folkeslag i Europa. Det var 
ikke bare sf$nderjydenes sak ban 
~te. Denne side ved hpvdingens 
virksomhet venter fremdeles pa en 
forfatter som kan samle hans taler 
og innlegg og stille det i historisk 
perspektiv. Det rnener Hanssen Nj6r
rem9llle, og kanskje han har rett 
i det. 

i verdenskrigen, og hvor hadde man 
da statt? 

Sa er vel det ssSnderjydske swrs
ma.I for stedse overlatt tninnene og 
romantikken? Ganske visst ikke. Litt 
av tidens patine kleber vel ved den 
gamle kjempe H. P. Hanssen, og n1r 
han fordyper sig i tninnene, dirrer 
hans sternme av bevegelse. Men han 
er ennu, tross sine 73 ar, en sterk 
mann, og med aktU€1le 1ake-r pd. sin 
da.gsorden. Han er en sympatisk per
sonlighet, og han taler et dansk som 
lyder godt i en nordm~nns j6re. Det 
kommer av at det finnes enkelte 
h~Dist merkelige ber9lringspunkter 
mellem s9,1nderjydsk og norsk, hvis I 
en da skal tro danske sprogforskere, 
og en vii gjerne tro dem, nar H. P 
Hanssen st!r pa talerstolen. 1 

Han hadde en vanskelig tid A be<o 
sta, da den tyske demning i Spnder
Jylland blev brutt ned ved krigs
slutningen og danskheten fosset inn 
over grensen. Hvor skulde den nye 
grense trekkes? H. P. Hanssen vilde 
ikke gA lenger mot ~yd enn til Flens
bo;g fjord, med andre ord: ban ~n
sket forening med bare den del av 
Spnderjylland, hvor befolkningen si
den 1864 gjennem sine nasjonalftets
kamper hadde f91rt bevls for sitt ~n
ske om gjenforening med Danmark. 
Og det hadde Nord-Slesvig i sann
het gjort. Tross sprogtvang og de 
mest hardhendte fors~k fra tyak side 
pA A kvele det danske lndsllv stod 
denne del av landet med en klar 
dansk majoritet. Og det skyldtes 
ikke minst Hanssen N91JTem¢lles 
kjempearbeid for danskheten, ved 
dannelse av danske forenlnger og 
reisnlngen av for~amlingshus. Men 
pa den andre siden av Flensborg 
fjord var det anderledes, og Flens
borg by var blitt tysk. Drachmanns 
strenge appell til de SfSnderjyd&ke 
piker kunde ikke holde. Tiden jevnet 
motsetningene som st¢vet langs den 
alfare vei, og nar en sj!lnderjydsk pike 
forlovet sig med en tysker, kom med 
ham tyskheten inn i bjemmet, som 
det heter hos en dansk forfatter. 

Men mange av H. P. Hanssens 
tidligere kam~feller 9lnsket A nytte 
den gunstige · leilighet til l &kyve 
grensen Iengst mulig mot syd, og vi 
kjenner fra aen tid kampen om an
nen sone som omfattet Flensborg, 

Bjj6rnsons sanger. Det er nresten og endog tredje sone som gikk belt 
farlig a komme i nrerheten av en til Slien og Danevirke. Zahles re
stSnderjyde, for han kan citere bele gjering, som blev st9lttet av sosial
dikt.samlingen fra perm til perm, og demokratene, stod pa samme stand
gj9lr skarn pll en nordmann som ikke punkt som H. P . Hanssen, og da den 
kan sa meget og som heller ikke bar s~nderjydske f¢rer tradte inn l re
~ lett for a falle inn i toner. I 11l~ 1'J gjeringen som leder for de $jiirider-

Det er helt naturlig !or H. P. jydske anliggende reiste de reaksjo
Hanssen A fl'1te sine ord inn i Bj~m- nrere partipolitisk kamp mot ham. 
son-citater( og f~ alle hans mest Avstemningen gav ham lmidlertid 
kjente taler lyder dikterens rpst. soleklar rett, annen sone viste stort 

. Etter Tysklands sammenbrudd hold- flertall for Tyskland, og grensen blev 
tes et stort mCISte i den danske for- h-uk-kPt vP..t flllrc:t.• snnP. MAn vi 1m. 



kens g~nne hpidedrag uten a tenke 
pa H. P. Hanssen Nprremsslle. Som 
.;egel er ban ogsa i noottlteten. Hvor 
a,snderjyllancls historie leses h!llit for 
en forsamling av frendefol.k, er det 
H. P. Hanssen som Ieser den. De 
fleste av de nordiske bespk som dan
l.'!kene ha! arraniert i Spnderjylland 
i !rene efter gjenforeningen, har v<ert 
aedet av ham, og da vi kom tilbake 
ltil Hindsgavl fra en kort utflukt til 
Skamlingsbanken nu under presse
m!lltet, stod Hanssen N!llrremplle i 
havestuen og talte til en nordisk for
lsamling. Han talte belt selvfj:Slgelig 
om Spnderjylland, spredte trekk fra 
pe mange bevegede 8.r i utlendighe
'Jia. en strpn1 av minner om begiven
heter og personer, en dramatisk skil
C:lring av gjenforeningen og til slutt 
et sterkt: grensen sk~ sta fast til 
held og lykke for Norden. 

- Men derimot fikk jeg ikke hs;sre 
ham pa hjemstedet i Abenrii, hvor 
det blev talt nordisk pA alle sprog. 

Vi vet fTa f~r at 'S~pmstjerne 
!Bjprnsons sanger blev fedrelandssan
ger for sS:Snderjydene, kanskje i dy
pere mening enn for nordmennene og 
flittigere brukt enn hos oss. H. P. 
Hanssen tok dette op i sitt foredrag. 
Mange ganger har BjSSrnson talt fra 
Skamlingsbanken, siste gang i 1906. 
Da fJokket 15,000 mennesker sig om 
hans talerstol, og spnderjydene hilste 
hammed: Nu takk for att i fro. tn var 
*ma· Som et ekko fra det mektige 
folkehav kom dikterens egne ord til
bake med takk for trofast stptte helt 
fra 70-arene, og den sangen ma ha 
grepet ham. 

I denne forbindelse nevner H. P. 
Hanssen at historikeme ikke har 
voort tilstrekkelig opmerksom ptl 
Bj~msons mektige innsats for de na
sjonale minoriteter og de under
trykte folkeslag i Europa. Det var 
ikke bare spnderjydenes sak han 
talte. Denne side ved hSSvdingens 
:virksomhet venter Iremdeles pa en 
forfatter som kan samle hans taler 
og innlegg og stille det i historisk 
perspektiv. Det mener Hanssen N~r
rem!lllle, og kanskje han har rett 
i det. 

Bjpmsons sanger. Det er noosten 
farlig a komme i nrerheten av en 
89lnderjyde, for han kan citere hele 
diktsamlingen fra perm til perm, og 
gjj!lr skam p& en nordmann som ikke 
kan sa megel og som heller ikke har 
!SA lett for a falle inn i toner. f ,~,~ ~ 

Det er helt naturlig for H. P. 
Hanssen a flejte sine ord inll i Bjprn
son-citater, og fra alle hans mest 
kjente taler lyder dikterens r!1}st. 
Efter Tysklands sammenbrudd hold
tes et stort mpte i den danske for
eningsbygning cFolkehjem) i Abenra. 
Det var i november 1918. Her blev 
de sj.'Snderjydske krav om gjenrote
ningen' formulert-:- H. P. Hanssen for
kynte unaer st'Of}>~~istz:4t,g at z;lU 
slo frihetens time, og han sluttet sin 
tale med ·disse Bjprnsons ord: Alt 
hvad fedrene bar kjempet, m!lldrene 
har gredt, har den Het-re stille !em
pet, sa vi vant vfu: retl 

En rna si at citatet var vel anbragt, 
mere vellykket enn citater flest. Det 
6kyldtes «hpiere makten - skjeb
nen om ma.n vil - og ikke en di.rekte 
innsats fra dansk side at sj!lnder
:iydene vant sin rett nettop da. Egent
]ig var vel dansk politikk snarere 
innstilt pa at Tyskland skulde sei.re 

... - u 
romantikken? Ganske visst ikke. Litt 
av tidens patine kleber vel ved den 
gamle kjempe H. P. Hanssen, og nh 
han fordyper sig i mlnnene, di.rrer 
hans stemme av bevegelse.. Men han 
er ennu, tross sine 73 h, en sterk 
mann, og med aktuelte saker pa sin 
dagsOTden. Han er en sympatisk per
sonlighet, og han taler et dansk som 
lyder godt i en nordm~nns ~re. Det 
kommer av at det finnes enkelte 
hJSist merkelige berj!lringspunkter 
mellem sjZnderjydsk og norsk, hvis 

1 
en da skal tro danske sprogforskere, 
og en vil gjeme tro dem, nar H. p 
Hanssen star p! talerstolen. 

Han hadde en vanskelig tid a be-. 
sta, da den tyske demning i Spnder
Jylland blev brutt ned ved krigs
slutningen og danskbeten fosset inn 
over grensen. Hvor skulde den n.ye 
grense trekkes? H. P. Hanssen vilde 
ikke gA Ienger mot syd enn til Flens
borg fjord, med andre ord: han ¢n
sket forening med bare den del av 
~nderjylland, hvor befolk:ningen si
den 1864 gjennem sine nasjonalitets
kamper hadde fprt bevis for sitt ¢n
ske om gjenforening med Danmark. 
Og det hadde Nord-Slesvig i sann
het gjort. Tross sprogtvang og de 
mest hardhendte forsfiSk fra tysk side 
p! a kvele det danske !ndsliv $1od 
denne del av landet med en kJar 
dansk majoritet. Og det skyldte.s 
ikke minst Hanssen N~rrem¢lles 
kjempearbeid for danskheten, ved 
dannelse av danske foreninger og 
reisningen av forsamlingshus. Men pa den andre siden av Flensborg 
fjord var det anderledes, og Flens
borg by var blitt tysk. Drachmanns 
strenge appell til de sj.'Snderjydske 
piker kunde ikke holde. Tiden jevnet 
motsetningene som gtpvet langs den 
alfare vei, og n!r en sj!lnderjydsk pike 
forlovet sig med en tysker, kom med 
ham tyskbeten inn i hjemmet, som 
det heter hos en dansk forfatter. 

Men mange av H. P. Hanssens 
tidligere kampfeUer jilnsket a nytte 
den gunstige leilighet til a skyve 
grensen lengst mulig mot syd, og vi 
kjenner fra den tid kampen om an
nen sone som omfattet Flensborg, 
og endog tredje sone som gikk helt 
til Sllen og Danevirke. Zahles re
gjering, som blev stS!Ittet av sosial
demokratene, stod pa samme stand
punkt som H. P. Hanssen, og da den 
ssSnderjydske fprer tradte inn i re
gjeringen som Ieder for de s~nder
jydske anliggende reiste de reaksjo
mere partipolitisk kamp mot bam. 
Avstemningen gav ham imidlertid 
soleklar rett, annen sone viste stort 
flertall for Tyskland, og grensen blev 
trukket ved ff!lrste sone. Men vi hu
sker at dette f¢rte til de voldsomste 
politiske brytninger. F!llr det j!Sver
st.e rad i Paris traff sin bestemmelse 
om grensen gjorde kongen i forsti
else med de konservative parlier sitt 
bekjente mislykte kup og avskjediget 
ministeriet Zahle p8. grunn av dets 
s¢nderjydske politikk. 

Nar vi nu vender tilbake til 
tatet: char den Herre stille lempeb 
sa var det kanskje ikke sa stille og 
lempelig allikeveL Men moo det er 
noen i Danmark idag som ssnsker at 
grensen var trukket ved Slien? Det 
tjener H. P. Hanssen til ere at han 
holclt ryggen rank i de vanskelige 
dager. Men han hadde voort ute i 
b!rdt vrer f¢r, og hans innsats for 
sjilnderjydenes sak belt fra 1884 
som agitator, organisator, journalist, 
landdagsmann og riksdagsmann -
betydde sa uendelig meget mer enn 
skralene fra dem som spente buen 
for hpit. 

Harald Hj!lffding bar 'tegnet et 
vakkert billede av de s¢nderjydske 
ff!lrere, og han nevner H. P. Hanssen 
som den i hvls vel fortjent.e lodd det 
fait a innlede den siste gledelige ven
ding. En helsl.fiipt personlighet med 
fast grunn i hjemlandets natur og 
folk. Betmdringsverdig er den ut
holdenhet og trofasthet hvormed han 
holdt skjrersilden ut. JEre vcere disse 
menn og det folk, bvis tarv de sa 
godt har rsSktet, heter det hos H~ff-
ding. / -

Men Spnderjylland bar hatt sine 
vanskeligheter sldeon gjenforeningen, 
med en pkonomisk krise som har 
rammet hlrdt, og Tyskland bar som 
nabo en annen mentalitet enn i gjen-

ef lke brukene raed dansk }ord og b 0 gsmate er Denne fremgan tyskere. uk" t i a ... nder-. ikke 1en """' for pvrig ansk har msstt den fsSr . Uand D ene a ~der det tyske regime, raden den ~ 
edsl!en e nu. vi.rke enda mer n t1r . danske 

tyske ar.beidere som. ~re~~er, far 
fagforemnger _og ~ fterstre'belser 
0 gsa bile naz.~=~d~ Men de dan
og har en ~an e om evant sin retb, 
ske spnde~!:r :0 sA seig kamP for 
o~ te under prjiliserief? De tn1 
d e n kket overfor ethvert for-
da stl uro folkegrensen nord-
spk pa a trenge kning som nu 

,.;ennem en fortys over e.~ ifisering? 
dessuten ~~ ~ ~~kene s~tv a be-

Det SU:U t.. . • be-ll t Men uer er l svare spprsm e na.nmark har sine 
merke at ~gs! , 1 et land som 
nazistiske mnf~mg~rden spnderjyd
har gjennemkJe:!eTyskland til nabo, 
ske sak og so':" nda mere na
vi.rke~ ~anskje _ra;:n a:dre nordiske 
turstndig enn l a d.ansk land At denne bevegelse p sa . . b en airekte fare og 
grun~ mne IE=eende, er det vel in-

mas]onal he d andre borgerlige 
gen tvil ora, og e 11 reaksio-
partiers utnyttelse av a e . 1 

. er mot det SOSUl -nrere str!llmnmg · · pr ikke 
demokratiske arbeiderpartt, il D t 

• stilling enklere. e spji!rsmalets · a1 0 pgave skulde dog vrere en nasJOD . me i 
a bekjempe den.!,an~:X.en::'demo
grenselandet og 1 ed reaks)onoore 
k.ratiets sak, menllk ~ vanskelig for 

artier hat ofte es k t gl inn for hevdelse: av ~;e~~; 

foreningens fprste ar. Nazismen k~ 
ster sine skygger innover grenselall 
det. Det drives nazistisk agitasjo 
med store pengemidler. En siae a' 
den :tla:z:istiske t8ktiklt ',er.,a ~~~ 

tiet som for en sun og . sk 
a1 l·tikk med de j~~konoilll e -ft""'on po 1 . b r l"""J 1 t"ltak den lODe ~ere . og sosia e 1 d d r 

Chauvinistiske bra vader kan e e '-l
ft st i utrengstnil imot lage, og som oDe beste vakt i Hvorom alt er: en 

Sssnderjylland, ~lt og' kulturelt, Q 

en ;Sterk ar~erbevegelse. f;l 
? ' ' 



ST. RE6NEGADE 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,885 

Horsens AVI !i. 

~kriver den 31 MAJ 193S 

Af Overpostassistent Aage Olesen, Aru.·hu.s. 

HHvert Aar, som Regel den fSir
ste ~ndag i Juni Maaned, af

holder de danske Sydslesvigere de
res Aarsm¢e·. Det store Mfk!e, der 
plejer at samle flere Tusinde Syd
slesvigere foruden de mange tilrej
sende nordfra, er i Aar fastsat til 
S9Sndag den 2. Juni. Forud for de~ 
store, oftfentl:ige Bekendelse til 
Dansk:heden gaar en hel Del Gene
ralforsaml~nger i de forskellige For· 
eninger, der varetager det kulturel
le, danske Arbejde i Sydslesvig, og 
man faar ved at fji1lge Rcferaterne 
ira disse Foreningers Mpder et 
strerkt Indtryk af en levende Dansk
hed Syd for Grrensen. 

Aaret, der er ga11et s.iden det .sld
ste Aarsmpde, har vreret rigt paa 
Begivenheder, der ber~rer snar.t sagt 
alle det danske Mindretals Forhold, 
og stor.e Sp~rgsmaal af vital Inter~ 
esse for Danskeme i Sydslesvig er 
rejst, nogle af disse Sp~rgsmaal er 
besvaret, andres Lf6Snlng im~deses 
med stSSrste Sprending. 

!Den nys indf¢rte Vrernepllgtslov 
og den nye Arvegaards-Lov f. Eks. 
aHpder Ilere Problemer, bl. a. hvem 
faar Statsborgerr.et og hvem faar dei. 
ikke. 

De danske Sydslesvigcre !orholder 
sig i disse Sp~rgsmaal som i mange 
andre ikke blot afventende, men. 
aarvaagne, de er ikke og kan ikke 
vre.re Tyskere, de er hjeill.stavnsbe. 
r.ettigede i Landsdelen <>& g~r ro.~ 
saadanne Krav paa de samme Ret
tigheder som tyske Statsbol'ger~ af 
•fdrste Klassec. 

Siden Adoli Hitler kom til Mag
ten, er Beihandlingen af det natio
nale Mind:retal i Tyskland ikke ble
ven ringere, stort set. Lin:i<en fra 
Berlln trrenger mere og mere igen
nem ude hos Embedsmrendene 1 
K<>mmunerne. Saaledes er de Dan
ske j Sydslesvig ikke pligtige at del
tage i nazi.sthske Optog, hel:ler ikke 
paa 1. Majdagen, der nu er off.ioiel 
Festdag, og Lkke-Deltagere maa ik-

, er dette, at der i Sydslesvig er 1 
danske Lrerere til 396 Elever i Kom-
muneskolen, er der i Nordslesvigs 4 
K~bstreder 53 tyske Lrerere ~'til 1444 
Ele ver og til Undervisningsmidler 
y<les der til de omtalte 4 tyskspro
gede K:onununeskoler i NoOOslesvig 
et samlet Bel!lib af godt 13,000 Kr., 
medens der til den dansksprogede 
Konununeskole ·i Flensborg er givet 
Haab om et Tilskud paa 800 Merk. 

Den daooke Privatskole i Flens
borg, DU'borg>skolen, har nu bestaa
et i 14 Aar, en rolig Barndom har 
denne Skole ikke haft, men den el' 
nu ,voksenc og arbej<ler stfjt og
godt, dog mangler den stadigt den 
~mensret, som de-t tyske Gym~ 
pasium i Aabenraa ha1· faaet. Vil en. 
Elev fra Duborgs,kolen vrere Stu
dent, maa han eller hun enten · s$(Sg~ 
over i en tyslc h$'Sjere Skole, til et 
dansk Gymnasium Nord for G.tren
sen eller lrese prival og mS'Jde til 
Studentereksamen i Kjiibenhav~ 
Syn og Vilk~ar er saare fqrske'tl~~ 
hos d~ enkelt.e Min<lretal. Duhorg
skolen har i Aar 340 Elever. 
~rneantallet i 5 andre Pri:vatsko

ler i Land<listriktet og Slesvi~ By 
holde1· stadigt det sarnme Tal og 5 
V a nd:\'Clrerere har undcrvis' 19 S le-. 
der i Sognene fra Engclsby .j S!)st til 
A~n.toft i Vest. I 

Den danske Kirke i Flensborg har 
S Prrester og ca. 500 Medlernmer. l 
det forl~bne Aar er dpbt 62, viet 17' par, begravet 38 og k:onfi"rmeret 93. 
[ Menighedshuset »Ansgar« et holdt 
~ndag$kole med 150 B#rn hver 
S~ndag, og IGrkebladet »Ansgal'¢. 
u<ikomrner hver Maaned i ca. 2000 
Eksernplarer. Menighedsp1ejen: h~ 
maattet indordne sig under den nye 
tyske sociale Forsorgs Rammer og 
dens Aktionsradius er derved b1even 
st~rkt begrrenset. De danske Guds
tjenester afihol<les i Helligaandskir
ken, hvis Ydre i Aar er under gtun
dig Reparation, det in'Cire blev 
istanc!sat i 1926-27. Foruden selve ke lide nogen SOJ,ll heist Skade - , Byen Flensborg betjener de danske hverken fra offentlig eller priv.at Si- Prrester Menighederne i Harres1ev, de, dette er garanteret af baade Na- Kobbermpllen, Ladelund og Lyks-zi-Gau-iLederen, Ov·erprrosident 

Lohse i Kiel og Overborg;mester Sie
bers i Flensborg. 

Beretningerne fra <le forskellige 
danske Foreninger melder alle om 
Arbejde i Sagens Tjeneste, <>m det 
f.orljijbne Aars Kampe med .Sejre og 

borg, hvor der er faste Kirkesale. 
Desforuden har den ene af Pr9:ster
ne Bemyndu.gelse til at forrette 
Gudstjenester og kirkeligc Handlin
ger rundt omkring i den ty.ske 
Landskirkes !Kirker, derrom et 
•beae!htenswerte Minderheitc udta-

Danskhedens Helh!:!~ .. Arbejde. D•!r 
er Fremgang og ,N~dyi~~':\ P,.n~
domsforeningerne, hyoraf, .~r ~r., 10 
mod et samlet M~le~~l. pa~ ia!,t 
[)5(), deraf har Flensbor.g Ungdo~
~-ore.n!ing 200 og Dao,sk ;Gymn~q~
£orening i Flensl:Jt;n;g frl ¥e41cmrner.1 
Der er i Aaret.'! l#,P <1;fl¥)9t bl., · tt.· 
l<> Teateraftener, ~-. ~o~~;t.'fl~f~e
ner, Ind~velse Iff F..pl~~an~, fi:tq 
store MjiSder i Fle¥bor~, for~tR-~~t 
Udfiugter til forskelijg~ Ste~er ' 
tfordslesvig og Samaflhc;PdeL over 
Gramsen mod ,t.{qr,9, f.XJ.,et,i Uguen~e 
Forerringer er 11dbyg~~1:- ,,, . 

Landboforeningen for Fle~bor~ 
og Omegn skal have Sommerfe,st .~ 
Vor FFue Skov ved F~nswr~ .-d.en 
6. Juli og antageligt e11. :Soml?el'\J,d
Ougt til Nrestved tU J;3y,~:ru; aoo. AaJ.'I~ 

l • ' Jubil~um. 
j .. . , 

De danske , FQrenin~er par , dere~ 
Samlingsstede:f ~ ¥,e~ighe~~et 
ttAnsgan, i ~iFlensborgh;u.s 4:, J 
~Hjemmet~ og i :~Sorge:r:foren.i.ngenc. 
Denne. sidste bfll' .i d~<e M.~ane!3 
halft 100 Aa:rs JubH~).lm~ .. der fejre
des med en ~tor FfStligh~cl i den 
nyligt restaurerede; stpr~ Fe~, 
som i Aarenes Lpb hat vroret J.tam ... 
me om saa mange ,Qg dyrebare hi-. 
~riske da.nsk:e Min4e7-:. 

'DU srerl:i2 Oo.rn nntrinn f,.... nn-



• 
m::tn faar ved· at f9)lge Refe raterne 
£ra disse Foreningers Mpder et 
st rerkt Indtryk af en levende Dansk
hed Syd for Grrensen . 

Aaret, der er gaaet siden det sid
ste AarsmsX!e, har vreret rigt paa 
Begivenheder, der berprer snart sagt 
alle dei danske Mindretals Forhold, 
og store Spprgsmaal af vital Intet·~ 
esse for Danskerne i Sydslesvig er 
rejsi, nogle af disse Sppr~maal el" 
bcsvaret, andres Lpsrting i:mpdeses 
me d stprste Sprending. 

Den nys indfprte Vrernepligislov 
og den nye Arvegaards-Lov f. Eks. 
affpder Ilere Problemer, bl. a. hvem 
faar Statsborgerret og hvem faar det 
ikke. 

.De d:~nskc Sydslesvigerc Iorholder 
.slg i dis.~ Spprgsmaal som i mango 
andre i•kke blot a.fve.llltende, men. 
aarvaagne, de er iklk:e og kan ikke 
vmre Tyskere, de er hjemstavnsbe... 
t·e tigede i Landsdekn og gpr so.~ 
saadanne Krav paa de .samme Ret
tigheder som tyske Statsborgere a! 
.. rssrste Klasse«. 

Siden· Adold' Hitler k6m til Mag
ten, er Behandlingen a£ det natlo
n•a.le Mindretal i Tyskland ikke ble
ven ringere, stort set. Linien fra 
&rl.in trrenger mere og mere igen
nem ude hos Embedsmrendene 1 

Kommunerne. Saaiedes er de Dan
ske i Sydslesvig ikke pliglige at del
Lage i nazistiske Optog, heller ikke 
paa 1. Majdagen, der nu er offioi.el 
Fesidag, og likke-Deltagere maa ik
loo lide nogen som helst Skade -
hverken fra oflfentlig eller privat Si
de, detle er garanteret af baade Na
zi-Gau-(Lederen, Overprresident 
Lohse i Kiel og Overborgmester Sie
bers i Flensborg. 

lBeretningerne fra de forskellige 
danske Foreninger melder aile om 
Arbejde i Sagens Tjeneste, om det 
fod~bne Aars Kampe med Sejre og 
- ikke opnaaede Resultater. Natur
ligvis er Skole og Kd.l'ke de w vig
tigste Faktorer i det danske Kultur
liv spnden Brek, og interessant er 
det bl. a. at se, at m~ens Tyskerne 
i Nordslesvig fik tysksindede Lrere
re til deres Kommuneskoler i 1920, 
fik Danskerne i Sy;dslesvig {~rst 1~ 
Aar senere dan:sksindede Lrer,ere t!l 
den danske Kommuneskole i Flel:l.!l .. 
borg. 

Denne Skole var i Thraaret 1934 
ude for strerk Modvind, og Resulta
tel viste sig ved, at der ved Skole
aarets Begyndelse mangle-de lW Ele .. 
ver af de ~n, der ellers normalt 
hjjrte til den danske Kommuneskole. 
Dansk Skoleforening krrevede Sa
gen unider~gt, og Flensbo1·gs Over
borgmestcr tilkendegav derefter ved 
en Sk:rlvelse, at lngen Forreldre 
skulde lide nogen Skade ved at sen
de deres ~rn i dansk Skole. M de 
lW B1t1rn vendte dog kun 1:5 tilbage 
til den danske Kommuneskole og en 
enkelt til Duborgskolen. Det er 
aabenibart ikke helt saa nemt at vm
re Dansker i Sydslesvig som Tys'l\.el\' ~ 
i NoX\dslesvi·g. 

I J.anuar i Aar hlev ansat ved 
Kommuneskolen i Flensborg i Ste
det for tyske Lrerer:e 4 danske Lre
rere og en L:ererinde, for.uden en 
dansk Overlrerer og een tysk Lrerer. 
Elevantallet er i den danske Kom
muneskole 396, hvilket giver ca. 57 
Elever til 7 Klnsser. Det ~.>r klat1:, 
e~t Skolefo11eningen sretter ind her 
for ai faa flere dan.ske Ltel'Crkrret
le r og flere Lokaler. Der Jl1angler 

\1!\, f:S¥.k~~{~ ~tv/t:u~?:!~~~ ~~~. 
Ufb' l<IA[13pUf vpAIH{ U!l.lCW"U!t 

et i 14 Aar, en 1·ollg Barndom·har 
denne Sk<>le ikke haft, men den er 
nu :tvoksen« og arbej.der st~t og 
godt, dog mangler den stadigt den 
~ksamensret, som det tyske Gym~ 

nasium i Aabenraa har faaet. Vil en 
Elev fra Duborgskolen vrere Stu
dent, m.aa han eller hun enten spg~ 
over i en' tysk hjiSjere Skole, til et 
dansk Gymnasium Nord for Grren
~en eller lrese privat og rrtj>1de ti1 

Studentereksamen i K~benhflvP# 
Syn og Vllkaar er saa.re IQISk~~ 
hos de enkelte Mindretal. Duborg
skoJ.en bar i Aar 340 Elever. 
B~rneantallet i 5 andre Privatsko

ler i Landdistriktei og Slesvig By 
holder stadigt det samme Ta) og 5 
Vandrelre:rere har undcrvist lt9 Ste ... 
der i Sognene fra Engelsby J S?)st tit 
AvellltOft i Vest. I 

Den danske Kirke i Flensborg har 
S PI-rester og ca. 500 Medlemmer. l. 
det forl$Sbne Aar er d~bt 62, viet 17 
Pcu-, begravet 38 og konfirmeret 93. 
[ Menighedshuset :.Ansgar« er holdt 
Spndagsskole med 150 B1t1rn hver 
~nd:ag, og Kirkebladct »Ansgar«. 
u8kommer hver Maan.ed 1 ca. 2000 
Eksemplarer. .Menighedsplejerr ' har 
maattet indordne sig un:der den nye 
tyske socialc Forso1·gs Rammer og 
dens Aktionsradius er derved bleven 
st:erkt begrrenset. De danske Guds
Ljenester aDholdes i Helligaandskir
ken, hvis Ydre i A<:~r er under gtun
dig Reparation, det indre bl~ 

lstanJdsa.t i 1926- 27. Foruden selve 
, Byen Flensborg betjener de d.anske 
Pl·rester Menigh~derne i Harreslev, 
Kobberm~llen, Ladelund og Lyks
bo.rg, hvor der er faste Kirkesale. 
Desforuden har den ene af Prrester
ne Bemyndigelse til at forreLte 
GucL..;tjenester og kirkelige Handlin-

, ger rundt omkr.ing i den tyske 
Landskirkoes Kirker, dersom e t 
»be~lhtenswerte Minder.heit« udta
Ler ~Jtsket derom. 

!I Melby har Danskerne hidtil 
maattet betale 15 Mark for hver 
dansk Gudstjeneste j Kirken i Adel
by, en ~gning om at faa denne 
Afgift nedsat til 5 Mark har giv~t 
det Resultat, at _!J:gifien af Sogrrets 
lyske Menighedsraa.d er nedsat til 12 
Mal'k, da :.vi stadig ikke kan aner
kende Tr:angen til dan.ske Gudstje-· 
nester for vor Menighed«. Nu gaar 
Danskerne i Adelby og haaber paa, 
at Tyskerne j Menighedsraadet kan 
(aa ~jnene helt op for Trangen til 
danske Gudstjenester, saa Afgiften 
helt kan ~ falde bo11:. 

De sydslesvigske Ungdomsforenin, 
~er har dannet :tDanske Unges Frel
tes.Eront«, som har ¢nskict at faa hejst 

, klare Signaler. De U.nge anerkendel' 
det reklre Slregtleds Indsats 1 de;r, . 
nationale Kam.J), ja er fyldt med Be- . 
undring og Stolthed ov<U' den, me11 
krrever deres Pladser i Rrekkerne, 
en kiar, fast og konsekvent Lmfe ,l 

Danskhedens Helhe~...Arbejde. D••r 
er Fremgang og ,,yP.vi~a~j png
domSforeningerne, h~i'i,a!, ,dfr <?r ~ 1~ 
med et samlet M~'\ile~l, P<\1:! ~aJ.t 
GSO, deraf har Fl¢~bqr.g ~lJpg,doJ:'I1S· 
~'Orenling 230 og Dfln,clk ,Gy.mn~~!~
forening i Flensb(;n·g ~ ~dlcmmcr. 
Der er i Aarets I,$.b ~Jdt bl. 01. 

to Teater.aftener, to Fo~qragsafte

ner, lnd~velse a£ Fs>lJs.«ianse, fi.rq 
store Mfllder i Flen,sbo~~. f~r~t~g~\ 
Udf1ugter til forskel4ge Stede~· l 

Nol'dslesvig og Sama~El~~~~ over. 
Grrensen mod ~qr,~ P}~c;l lig,Q.end~ 
Forelliinger er lldbyg~~t· . , , 

iLandboforeningen for Flensbor~ 

og Omegn skal have Sommerfe,c;t , t 

Vor Frue Skov ved FU}D$hPJ:g d.en 
6. Juli og a.ntag~ligt ,eJ1. Somt?eru~:
Gugt til Nrestved til ~YI?DS 800. Aar.s 

' .• 

Jubilreum. 
l '.. . ' 

De da:nske Fqrepjq~er p:ar . dere.:' 
Samlings.s~der, , ' . IM,~A~~he!;l;,;;ll,~et 
•!Ansgar«, i ~!Fle:nsporg~~ i: , , i 
•Hjemmet~ og i »~rgerforen~gen~. 
Denne sidste har i d~nne Maane~ 
haft 100 Aars Jubilreum, der fejre-. . . 
des med en stor FfStli,ghed i den 
nyligt restaurerede store Fests~, 

som i Aarenes J4b h~t: vreret J;tam .. 
me om saa mange . og ,dyrebar~ hi-. r • , 
swri.ske da.nske. llyf,iJ:t:Cle~. .,, • 

1 

'I1il srerl!ig O,pmu4ltri.~~ for Dan-; 
skerne Syd for Gr.~}i1SCJ;l h.;;uo v~r~p 
d-e G~stesp.il, der er.,gi~et a£ ::;~~7 
spill-ere fra Det kgL Teater og fra 
Aarihus Teater samt af andre 'an
ske Selskaber og Dilettauter fra bl. 
a. Aarhus og Od~ og Nabobyerne. 

De danske Sydsl~i&er~ fr Bol
vrerket for Dans}{lh~ep. i Nordsles
vig og de .sta~ midt.J, 
undertiden slaar ~lg~t;t,e,- i For!n 
af nye Love og Best.emn,:e1ser i det 
tredie Rige - .sammen om dem og 
over dem, men de ~ stadigt fuld 
Fortrpstning til Fremtiden. Dert-ll 
Presse, :.Flensborg Avis•, sige r med 
rollg Kraft de Ord, der skal s iges l 

de forskelllge Tillf~l.Q,e, 'idei den 
konsek.vent henho!de:~; sig til de Er-. 
klreringer om jawnby.rdig Anerk!en
delse a£ andre Fl()lke.slags Li vsrct, 
som det tyske Riges F¢rer i hele 
Vet~dens Paahj1r £r~msatle den 17. 
Maj 1933 og siden har bekr~ftei ad
skillige Gange. 

Ange Ofesen. •, 
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Afsluttende Bemaerkningef: 

Af Dr: phil. VHh. I a Co u r. 

NORDSCHLESWIGSCHE Zeitung 
har bra.gt to Indlceg som Svar 

paa min Kronik her i ,Jyllandspo· 
sten" den 4. :Maj, og deter ikke uden 
Interesse for oa Danske at !'le, hvor
ledeg nordslesvigske Nazister sager 
at omgaa den uimodstaaelige Kends· 
gerning, at Sonderjylla.nds Befolk
ning belt til Sli-Dane"Virke- det re
lativt fa.atallige indvandrede Ele
ment undtaget - er af dan.sk Blod 
og lever paa dansk Jord. ,.Blut und 
Boden" er simpelthen en 1 i v 8 f a r· 
I i g Parole for en Hjemmetysker! 

* 

Vort og hans Udgangs.punkt er alt· 
saa nejagtigt et\s. Vi ved, at vi har 
mange Racefmller - i forste Rrekke 
de ovrige Not'<lboere, i anden den , 
nordvesttyake Befolltning. Men fol
keligt set er vi noget for os selv. 
Na.ar vi taler om· dansk .,Biod", tren
ker vi kun paa den Del af vor JEt 
som horer vort F o 1 k til, det vii sig~ 
den Del, hvis sjrelellge og kulturelle 
Udviklingslinier er alment danske. 
Ikke paa andre. Og netop derfor 
hcevder vi, at Senderjyderne i Rod 

og Blod er v o r e. -* 
Det er jo ne.mlig en uimodsigelig 

KencU!gerning, at de trods al dansk
tysk Kamp om s t a t s p o 1 i t i 5 k e 
~'om~aal uamdret er vedblevet med 
at vrere prreget af deres oprindelige, 
f o 1 k e 1 i g e Kultu; _ sprogligt, 
:sredvancmcessigl og folelsesmmssigt. 
Naar vi Danske altid bar frakendt 
Riberecessens Ord fra 1460 om Her
t.ugdommernes Uadskillelighed og 
Udelelighed selv det mindste Gra.n 
af folkelig Betydning, skyldes det 
pa.a ingcn 'Maade, at vi und~rvurd&
rer Ordenes statspolitiske Vregt. Er-

Min ene Modpart, Hr. G. H., paa· 
:ttaa.r, at Befolkningen dernede ikke 
udgl!lr nogen racemressig Enhed. 
Paa Folkevandxingstiden har ind
vandrede Dansk.e (med nordisk Blod) 
bla.ndet aig med indfodtc Anglere 
(med ,.vestgermansk" Blod), og Fol
gen har vceret., at Raceforskellen 
mellem Senderjyder og (~1danske 
r.ndnu er pa.aviselig. ,.Efter 1920'', 
:o.kriver Hr. G. H., ,.er mange Rigs
danske, scerlig Embedsmcend, kom· 
met ind i vorl Land. Hvem der noje 
betragter dem, vii bemzrke, at de 
gennemgaaende er mindre og morke· 
re end vi. Det vil ikke '\'t:e~ tilfrel-

faringerne bar vceret os smertelige • 
nok. Men det s.kyldet~, at denne Uad· =------
ski\lelighed i k k e h a r b a f t d e 

0 
tyske Lrengsel efter l<.ige og Folkeen· 

a 11 e r f j e r 
11 

e 
5 

l e R e 
1 
at i 

0 
n hed, den tyske Nationa1bevidstheds Vrek-digt. .. 

Undsky1d, men med den g}ags 
Nonsena kan man ikke argumentere 
alvorligt. vn man overnovedet til
lrogge antropologiske Smaaforskel· 
lig.heder nogen som heist Betydning, 

i kels.e ogsa.a. i Slesvig-Holsten til Bogs 

• ~aa. lag og sammenlign Talmaterialet 
fra Pro!. Vi~chowa benm'ite Under· 
segelser i 1870'erne og fra Kiel Uni
versitels antropologiske Instituts 

t 1 de t ! o Ike g i v n e G r u n d- som Liberalismens Resultat. Den Ed, at 
1 a g - fer L~beralismen i fottige roan vU vrer~ ,deuts-=hcr Sitte hohe 
Aarhundrecle greb en Del af den Wacht", har intet mcd Liberalisme at 
sende.rjydske Bo.ndesland gennem al· g0rc. Vi antager ikke, at Dr. Ia Cour vi\ 
le kendte Aarhundreder levet i ufoo:· have den danske V~kkelse i Nordsle5Vig betegnet som et liberalt Fenomen. Det 

andret Overensstemmelse med vor sanune g:elder for den tyske Vookkelse i 
da'Dskc Livsiotm - g an s k e upaa· Slesvig-Holsten. Jeg negter ikke, at 
virket a£ Traktnter, Delinger, Her- roe.get, som fulgte med, bar et libera· 
tuger, G~ever 

0
g alt muligt andet li~tisk Prreg, saaledrs :f. Eks. Forfat

Djmvelskab. I prakliske, ekonomiske ningsf.mskerne. Men Slesvig-Holstens 

Liberate Fodatningsensker bar jeg 
ikke skrenket en Tanke. Deter Biting. 
Vilde jeg se Sagen ud fra et parti· 
lfueralt Standpunkt, vilde jeg heller 
ikke nrere nogen Betrenkelighed ved 
at kalde den danske Vre!tkelse for li· 
beraL 'Men jeg bruger med Vilje Ud· 
trykket i n a z is ! is ·k Forstand: 
drekkende en V e r d en s an sku e 1-

:'llaali.nger paa Svanso og i Angel i 

1929 med det tilsvarende Talmate· 
Tiale fra Norden, og Hr. G. H. vii faa 
et Begreb om, h v em den sender· 
jydske Befolkning racemcessigt staar 
ncermest. Skulde man onske at ee 
Ta.llene fremlagt, skal jeg med Glee-

Vaikkelse til tysk Fo\kefelelse, til Be-

og administrative Forhold var den kendelse a.f en tysk Folkesjael var en fol· 
blevet gjort a.fb~engig a.f de holsten- kelig Oplevelse. Hvem, som nregter det, 

s e, der hegger Hovedvcegten paa den 
enkelte Borgers frie Holdning oV'er· 
for de Autoriteter, som nedvendigvis 
maa. binde ham, bvis ban ikke friger 
sig for dereB Tvang. Saaledes i f6r
ste Rcekke B 1 o d e t s Au to r it e t. 
Det er nemlig min egenOpfattelse, 

som det er Nazismens, at man tilhe
rer sit Folk ved Blodets Tv an g og 

ikke ved Valgets F r i h e d. 
de vmre til Tjeneste. 

Men for mig selv personlig spiller 
de en ga.nske underordnet Rolle. 
u "; • !=(annP.rivderue ikke var rod· 

ske Frre.nder i Syd; men dens inder- fornrenner os." 

ste Sjrel var urert. Hvorfor? Ska.l 
det vrere nodvendigt at sige det til en 
Nazist1 Fordi et Folks Sjrel nu en· 

Jeg respekterer fuldkommen en 
saadan lidenska.belig Protest- sam· 
tidig med, at jeg afgjort nregter dens 
Berettigebe. Hvorledes man end 
vender og drejer det, enten man taler 

om et liberalistisk Valg eller om en 
folkelig Oplevelse, saa kommer man 
dog ikke uden om den Kendsgerning, 

gang er det, der allervanskeligst ren· 

dres! Y dre Ka.ar og ydre Hensyn 
kan tilsyneladende eve (leres Indfly
delse; men dybt inde, urok}S.eligt for· 

smlcrP.t 'i den Undergrund, hvt>r. Fol- ' - -' - ~ " ", VIPlckelse 

Nuvel, trods alt det, der bistorisk 
kan forklare eller begrunde, at sen· 
derjydske Bondecetter gik over i den 
tyske Lejr (og vi Danske aa.vner slet 
ikke Blik for denne Overgangs Mo-

, - -- N~ ..... .. rlnO' rlP.n Kends• 
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udg0r nogen r acemressig Enhed. Kendsgerning, at de trods al dansk-

Paa Folkevandringstiden har ind- tysk Kamp om s tats p o I i t i s k e 

vand1·ede Danske (med nordisk Blod) ~·ormaal uam dret er vedblevet med 

blandet s ig med i ndfodte Anglere at vrere prreget a.f deres oprindelige, 

(med ,vestgermansk" Blod), og Fel· f o 1 k e 1 i g e Kultu.r - sprogligt, 

gen har vreret, at Raceforskell en s~dvanemmsfligt og felelsestnressigt. 

mellem Senderjyder og 0 danske Naar vi Danske a ltid b-ar frakendt 

endnu er pa.aviselig. , E fter 1920", Rlberecessens Ord fra l460 om Her

!'lkr iver Hr. G. H., ,er mange Rigs- t.ugdommcrne..'\ Uadskillelighed og 

danske, ssrlig Embedsmmnd, ko.m- Udelelighed selv det mindste Gran 

met ind i vort Land. Hvem der neje a.f folkelig Betydning, skyldes det 

betragter dem, vii bemrerke, at de pa.a. ingen fv!aade, at vi undervurd&

gennemgaaende er mindre og mGrke- rer Ordenes s tatspolitiske Vregt. Er

re end vi. Det vii ikke vrere t ilfre1- faringerne har vreret os smertelige • 

dlgt." nok.. Men det skyldes, at denne U.a.d- =---- - --

Undskyld, men med den gJags skille lighed i k k e h a r b a f t den tyske L<e.ug::;el efter ltige og Folkee.n· 

N 
11 f 

. hed, den tyske Nationalbevidstbeds Vek-

onseo.s kan man ikke argumentere a e r J e rne s i e R e' l at ion . kelse ogsa.a i Slesvig-Holsten til Bogs 

a]vor ligt. Vfl man overhovedet til- t 1 1 de t t 0 1 k e g i v n e G r u n d- som LiberaUsmens Resulta.t . Den Ed, at 

l:egge antropologiske Smaa.forskel- 1 a g - fer Liberalismen i forrige man vil vau-E> , deuts-:ilier Sitte hohe 

lig·hedcr nogen som heist Betydning, AarlJUndrede gretb en Del a.f den Wa.cht.", ha.r intet med Liberalimne at 

saa tag og sammenligu Talmaterialet senderjydske Bondestand gennem al- gere. Vi anta.ger ikke, a.t Dr. Ia Cour vil 

fra Prot. Virschows b eremte Under· Ie kendte Aarhundreder levet i ufor- have den danske Vekkelse i Nordslesvig 
. betegnet som et liberalt Famomen. Det 

segelser i 1870'erne og fra TrJ·el u n1·• andret Overem~stemmelse med vor ... " samme gelder for den tyske Vrekkelse i 

vers itets antropologiske Instituts danske Livsform - g an a k e upaa- Slesvig-Holsten. Jeg megter ikke, at 

1\taalinger paa Svanse og i Angel ; virket af Traktater, Delinger, Her- meget, som fulgte med, bar et Iibera.· 

1929 med det tilsvarende Tnlmate- ·tuger, Grever og alt rnuligt andet li11tisk Preg, saaledes f. Eke. Forlat

:riale fra Norden, og Hr. G. H. vii faa Djrevelskab. I praktiake, ekon()Illiske ningsonskeme. Men Slesvig-Holste.ns 
Vmkkelse til tysk Folkefelelse, til Be· 

et Begreb om, h v em den sonder- og administrative Forhold var den kendel~ at en tysk Folkesjel var en fol

jydske Befolknin g racemressigt s taar blevet gjort afhmngig af de holsten- kelig Oplevelse. Hvem, som nmgter det, 

nrermest. Skulde man enske at se ske Framder i Syd ; men dens inder· fomem1er os." 

Tallene fremlagt, skat jeg med Glre- st.e.Sjrel var urert. Hvorfor? Skal 

de vrere til Tjeneste. det v:ere nedvendigt at sige det til en 

Naziat? Fordi .et J:o'olks Sjrel nu en

gang er det, der allervanskeligst san-

* 
Men for mig selv personlig spiller dres! Ydre Kaar og ydre Hensyn 

de en ganske underordnet Rolle. kan tilsyneladende eve deres Indfly

H vis Senderjyderne ikke var rod- delse; men dybt in de, urokkeligt for

:egte Dan.ske, fordi Landsdelens Be· .ankret :i den Undergrund, hvor Fol

folk:ning ,for ca. 1500 Aar siden kets Myte Of Tradition formes, over

.sproglig set var , vestgermaruJk" vintrer Folkets Sjael fra S1regt til 

( hvad jeg fon~vrigt benregter, da ell Slregt. Der er kun to Ting, som for

saadan Paa..stand er ganeke uviden- maar at bryde det Frellesskab, der 

skabelig) - hvor i Alverden vilde stammer fra Folkete Fodselstime. 

det da v rere muligt at find~ en rod- Det ene er en l\1 a ss e in d van

mgte T y s k e r 'l Trenk bare paa he!e d r in g af fremmede Elementer, saa 

den tyske 0stersokyst med dens strerk, at den hj emmeh0rende Be. 

1\Irengder a.f s 1 a v i 8 k Blod 1 Og folkning helt overvreldes og gaar til 

hvor mange Procent k 6 1 t i 8 k Blod Bunds i Strmnmen. Det andet er en 

ruller ikke i vest- og sydtyske Aarer? fuldt bevidst, e n f r i vi IIi g F 0 r

Germanerne er jo sa a godt som aile n re g ten af Blodets Ret. Begge 

Vegn.e forholdsvis sene Indvandrere disse Forhold ka.n eftervises paa 

der har. blandet Blod og Bygd med senderjydsk Grund. Den holstenske 

den oprindelige, ikke-germanske Be· Masseindvandring bar bortskyllet 

fo lkning, har tag<~ t' den politiske Le- det danske Prmg fra Svans0 og fra 

delse, formet den nye Kultur og de folkeiattige nordiske Smaabygder 

skabt det ' langt, 1angt senere tyske syd for Danevirke. Her har der i 

F olkefrellesskab. Nejagtigt, hvad Aarhundreder vreret tysk Grund og 

Da.nerne bar gjort indenfor det hi- vil aldrig blive anclet. Den s lcsvig

s toriske Danmarks Grrenser! Hvis nolstenske Bevregelse har i forst,c 

.man vi} benregte Sonderjydernes Halvdel af forrige Aarhundrede 

Dan.skhed, maa J:l'lan i Konsekvens nord for denile Linle fort til el na

hera.f fu1dkommen e fvise enhver tio1;1alt Valg m o d Blodets Res t, me d 

Tale om Preussernes Tyskhcd. EJ· det Tidens Forestillinger om det enkelte 

Meningen? Menneskes frie Ret til at vrelge sit 

fol~-elige Stade, og Resultatet aer vi 

i et hjemmetysk Element, som udger 

et overvmldende Flertal i .Mellem

sleavig og et forsvindende· lille Min

* 
Jeg tror, Hr. G. H. ska.l overla.de 

Valpla.dsen til min anden Modpart, 

Hr. Asmus v. d. H e ide. dretal i Nordslesvlg. 

* Denne Hjemmetysker kvitter er 

nemlig h ele dette h aablose Racevrnl 

og holder sig til det eneste der hat Hr. Asmus v. d. Heide foler sig 

Betydning : det f o 1 k e 1 j g e. Race ilde berert overfor de nne min Paa

og Folk er to belt forl\kell ige Ting, stand, at Slesvig-Holstenismen er 

aiger han, og der er i Sonderjylland Liberalismens ;egtefedte Barn. Han 

1werken Tale om Raceskel eller Ra.- erklre.rer, at Paastanden kun halvt 

cekamp. Naar han i s in Egenskab af om halvt er rigtig. 

Jeg respekterer fuldkommen en 

saadan lidenskab.elig Protest - sam

tidig med, at jeg afgjort nregter dens 

Berettigelse. Hvorledes man end 

vender og drejer det, enten man taler 

om et liberalisti&k Valg eller om en 

folkelig Oplevelse, saa kommer man 

dog ikke uden om den Kendsgerning, 

at medens den d an s k e Vrekkelse 

gav frit L0b for Befolk.ningens rod

egte, nedarvede Natur, var den t Y· 

s k e Vrekkelse ct Vidnesbyrd om belt 

andre Krrefters Spil. Der var b1andt 

Tidens Slesvig-Holstenere et Ele

ment af indvandret Tys.khed, for 

hvem Vrekkelsen intet Valg betod

kun en Bekrreftelse af dens eget 

Blod. Der var i Byerne adskillige, 

hvis Forfmdre (som Bonderne paa 

Svanso) for Aarhundreder siden var 

blevet overvreldet a.f en lokal tysk 

Masselndvandring, der havde udslet

tet deres oprindelige Prreg. Heller 

ikke for dem bet0d Vrekkelsen noget 

nationalt Valg. :Men Befolkningens 

)I a r v sku! de ikke seges indenfor 

nogen af disse to Grupper, som tal

mressigt var relativt smaa, og som 

befolkningsmreasigt var underkastet 

Embedsstandens og Borgerstandens 

mind1·e stationmre Kaar. Befolknin· 

g(>ns Marv vat· den senderjydske 

Bonde-stand - er vi ikke enige, Hr. 

Nazist7 Og lad mig nu citere, hvad 

jeg skrev den 4. Maj: 

.,Overalt, hvor Slesvig-Holstenismen 

ha r sla.aet R-od i nordslesvigske Bonde· 

etter, er den udsprunget af en Tro paa 

den enkeltes frie Ret til at glemme Blo

dets og Jorde.ns Love og giYe sig en 

indlvidualistisk-liberal £'olitik i Void." 

Enhver, der kender en Sm.ule til 

de slesvig-holstenske Tankers Spred

ning blandl ssnderjydske Bender, vii 

sande min Paastand. For den dekker 

en hist.orisk Kendsgerning. 

* 
Nazist taler om ,.Blodet", Uenker ,.R!gtignok ga.ar den slesvig-holsten-

ban derfor ikke paa noget racem:e-s- ske Devegels.> para.IJeJt med den libera.- Meu naar jeg bruger Udtrykket 

sigt. men paa noget f o Ike 1 i g t. listiska Sejr i Eur-opa. Mt n det vilde 1 i be r a l, gmlder det om, at min 

Liberale Fol'lfatningsensker har jeg 

ikke skmnket en Tanke. Deter Biting. 

Vilde jeg se Sagen ud fra et parti

lilberalt Standpunkt, vilde jeg heller 

ikke nmre nogen Betrenkelighed ved 

at kalde den dauske Vmkkelse for li

beral. Men jeg bruger roed Vilje Ud· 

trykket i n a z i s f i s k Forstand: 

drekkende en Verden sans k u e I

s e, der lregger Hovedvregten paa den 

enkelte Botgers frie Holdning over

for de Autoriteter, som nedvendigvis 

maa binde ham, hvis han ikkc frig~r 

sig for deres Tvang. Saaledes i fsr

ste Rrekke B 1 o d e t s A u t o r i t e t. 

Det er nemlig min egenOpfattclse, 

som det er Nazismens, at man tilhe

rer sit Folk ved BJodet.s Tv an g og 

ikke ved Valgets F r i he d. 

Nuvel, trods a.lt det, der historisk 

kan forklare eller begrunde, at SBD· 

derjydske Bonderetter glk over i den 

tyske Lejr (og vi Danske savner slet 

ikke Blik for denne Overgangs Mo

tivering), saa staar dog den Kends· 

gerning tilbage, at dct folkelige 

Skred var Udtryk for en Viljesakt, 

der skete paa '!'rods af Blodeta og 

Jordens aarhundredgamle Rester. 

Hvor det danske .Bondebjerte tav, 

der talte alligeve1 Bondens Tunge, 

hans Bolig, Egnens Bynavne, Gaard· 

navne og Agernavne, Slregtens Sagn 

og Sange, Vaner og Vilkaar. Alt det

te taler uforandret og uafdrempet 

den Dag i Dag. Og det siger til de 

hjemmetyske Bondesind: I sveg jeres 

Blod! I troede, at Mennesket var 

frit! Men det er dog os, som er de 

strorkeste! 

* 
Og denne Blodets og Jordens Rost 

krrever vi Danske o.f i Dag respekte

ret af det tyske l\'lindretal. Vi bar 

med Sorg - og med Skarn - set, 

hvad det svundne Aarhundredes 

Verdensanskuelse ha.r kunnet frem· 

kalde af folkelig Forvirring i vort 

Grenseland. Vi bojer os for den 

Kendsgerning, der er skabt af vore 

Fredre. Men vi tillader ikke, at 

nu gaar videre ad den sa.mme Vej 

og oven i Kebet cjl.mouflerer de 

Libera.lisme som tysk N azisme! 

der ikke er b e v i d s t tysk, det 

d a n s k, og det skal v e d b I i v e a 

v m r e d a n s k. Vii man Jokke 

sovende Sind til at ,vende 

Blodsfmller Ryggen, saa siger vi 

H a:! n de r neb or t t I dette Hus 

det o s, som er Herrer, og ·nu ken 

vi vor folkelige Pligt. Vi er ikke 

de for et Angreb. Vi vii med alle 

Mldler - aandelige, politiske og 

ekonomiske - tage Kampen op, na.al! 

·Gatl8ke det aamme ger vi Dansl<e I Vilere at grre denne Verde~sa.nskuelse for Modpart forstaar Meningen, saa vi 

___ _ s_to_r_ en_ ..E_ re..:.._hvi3 __ _:m:.:.an:.._Yil:_:'::,:d:,:e.._:f:::I!J:_re:._:d:en~i~k=k.::_e taler i hver vort Verden.shjerne. 

-----------------~ 
den paa.tvinges os. 
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ST. REGNEGADE 2. KBBENHAVH K. 
TElf. CEHTl!Al 11,995 

Bladet: 

fydsko 

skriver d~n 9 MAJ 19 r.t 

Sendemandsmpdet begy ndte i Gaar i Randers. 
f ro co r h m·re~portd~>nt 

R.~NDE.RS, TIRSDAG 

G 
ra:nseforeningen paabegynclte , 
Da.g sit aarllge Sendemands

M0de i Randers. Der var m¢dt ca 

150 Sendemam d rundt om fr•a hele 

Landet; desuden va.r der lcommet ca 

20 Send cmamd t.ll Siede fra Sydsles
vig og en Del indbudte Orester, sa.a 

der alt I alt deltog ca. 200 i M~det. 

Dette lndlededes 1 Mor ges med en 

Gudstjeneste 1 st. Morten.s Kirke, 

hvorefter Hovedbestyrelsen holdt et 
kort MPde. Derefter aa.bnedes det of

flcielle Sendemands-~e. Forman 

den , Rektor H. P. Hansen bsSd Vel

kommen og aflagde Beretning. 

Det danske Mindretal 
og det tyske Rige. 

For/w ldet til de officielle 
M yndigheder er upaaklageligt. 

5endema.ndsmpd~ !!Srste Da.g gilt m.ed 

en omia.btende og ud!sSrlig Redegprelse f<»: 

Aarots Arbejde, stykiket ud i Beretninget 

fr & farskellige Udva.Jg. Det er umuliigt at 

gengive alt, hva-d der 'olev sagt pa.a sen

demandsmoelet, man maa indskruenke sil! 

til vl5se Enkelf,heder, deribla.ndt detJte Af· 

6JU~ a! Beretnmgen fra. A!delingen for 

Landdlstriktem e, der omtaler Mindreta.l-

1<' 05 F orhold <til det tyske RigeE MYnd1g

hedcr: 
- :Mcru~ 19:i3 va r R.evolutions-Aaret. 

med Usl.kkerhed, Uro OS Fra.fald 1 Rlelt· 

kcme, har 1934 bragt F!remg:ang os Atl(.la

rm~ . Aarot 1934 er ~t pa.a en Rrek:ke op

munLrende Begivenheder, der 1aet sam

men er et um!skendeli.gt Udtn'k t« 
Danskhedem Vll!'k.st og ~ Konsolld~· 

ring. De sY,1ll€e Vidine:sbyrd herom et 
Rejsningen a.! det nye dansk.e Fo:r&am· 

llng.shus Ladelund. og Indvielsen a! den 

da.nske K irkesa.l i Lyksoorg samt For· 

be:redelseme t il Bygndng a.f en clansk Sko-

le t Tonntng og tu Udvidelsen af den 
danske Sloole ! Slesvig. 

, Over bele Sydslesorig, fra F1ensbor,; 
F jord tu Sllens Bred. fra Skelb~~ek tU 
Eideren - ha.r Frempn'ens Fane 
vrerd h ejst ! 

I derme glll!delige Udvikling og dette 
m9.ni'foldlge Virke l;u\r General$e1,;reta

riatet lkke 3taaet rom tavs Tilskuer, men 
ta.get sin Palt a ! Ar:bejdet og etter Evne 
v~t baade re~sglvende og vej
!edende. For Sekreta.ria.tet har 1934 Vll!r&t 
et Arbejdcts AaT. t hViilket dets Ydeevne 
oft.e ha.r vreret ~Sat- paa en meget hae.rd 

Forhol.det 1nellem, de otficielle M1fnd.l!1· 

Men Genera.lsekrel.arlatet har vrern·~: 

Mindreta.llet.~ R~lltl.gl1eder og varetagct 
dets Tarv over!or t y,ske Myndlgheder og 

Tnstltutloncr og t ilL\ge i star Ucl.s.trreknlng 
vreret med I Dan~>ld'ledens eget fblkelige 
Vl.rlte; ed:ter Evne ha.r det s¢gt a.t tjene 

( For tsrettes tredtcsidstc Side). 

Danskbed~s Sa.g og hjtdpe hver enkelt 
4 Da.n.s.k, der trreugte dertll. Det stcrste 

' Problem, som f or T Cd.en bramcfer Pa4, er 

t 
den danJk.e Ungdcm! Jlfuligh edcr for at 
.rkal>e stg en Ekslst~ og en Frc1ntf.d i 

sin cgen H;e,nJtavn. Dis.~ Mullgheder. 
der paa. Grund af Mindretallet.s Slrukt.ur 
lk.ke va.r ret store for. er nu sltaaret ned 
I en skll!bn~sva nger Grad . Generalsekre
tarta.tet har derfor I et udmrerket Sam
arbejde moo det da.nslte K.onsulat i 

Flensbcm; og det da.n~ke K cmtor i Tender 
rar~gt a.t ska.tfe den ledige danske UtUi'
dom Arbejdsm ullg'hedcr 1 Da.nmark og 

derved fret~ dem fra ArbeJdsloshedens 
NOd. 1 en Udstrrokntnu, som orn/atter en 
meget st or Procentdel a./ Aarcts dan.ske 
KonflrmaJtder, er det lyT(]ced,es at skabe 

Sysselssccttelsc for 11ngc dn1t'Skc Sydsles
vigerc ved ctcmsTre Lan.d.brug, H aanavcerk 

og andct Erlwcru, 

5000 nye 
mer i Grrense· 

foreningen. 
iJlen Tilslulningen i Kobenhavn 

vedvarende alt f or r inge.-

~rcln lngen Ira Orgam.,atlon.suctvalget 
tla.vde adskillige Jy_.;e Sider . Grcensetor· 

mill{lCII3 M edlli17t&ta1 e r 1 det sidst tor

'pbne Aar gaact trem ml'd over 5000. fra 
15,958 til 5t,24ol . 1 0Jeb~J..I{k~ t er 169 F.or· 
'nin.gcr 1 Sonderjylda.n.d Mcd!em a.f Grren
'lelfor.c<nlng>en, og F rernga•ngen e.r i de1 

.1ele stre t•kes.t I P rovln'len; a.: d~ merE 
md 5000 nyc ¥~d!emmer c.r halvfjerdt 
r usindc fra Lc.Jie nct~Fa~~j,(>r alene! FLe·ns
'.>org-Sam.Jw~det ha.r :!·o·rladt Grrell'sefor· 
•nmge11,lo7, Nc:ij!;aJlgen 1 Foreninget'IS k!'>· 
oonhl vn~!\c Mcdlem.•t-a~ :wa.rer stort ~ 
;U d e11 Mg1n~. Flen s.be>rg-Sam.f'lm:iet! 
UdimeldPl.se .maatte ~ve. Men i f;5vrlgt et 
Kol>cnhavns T!lslut n£ng til Grcemejor· 

mi.n.gcn vtctvarcllctc alt jor Iitle. 
Em~r en az:ie.JI)re1se :for Foren:nge~ 

A.rb~jde i pyr•~t. der mlt har fulgt d< 

;-3ml'! Lh1!er o; vre~ I alle Hen.~del 
tmretiss!dlende, sluttede O rg-.misltions

.Jdval~ct.~ For:nand, Dr. med. Vald. Rar$· 

'PI sin B&retnltl:!: mt-d fol~n<ie Bem.eerl!:
nln~er om Fadd~rsta.bs-Tm<en: 

- S por,gqmaa let o:n Fadder.skaber to1 
Grams~o-rnene .! Nord$te~ill: hal!' veeret 
!tbrerlot omtalt l d~n sene~ Tid. Enke!t;. 
S~d~r er sa·3:hnne opr~·~tet paa Ini.tiat1\ 

,,f G:ren•zhrznin;en'' lctinle Md~litlfr. 

ledende Mrend, men tkke af Af<l:eli.ng.&l! 
.!oOm $aadao; sa.Medes f. Eks. i Koldlng. 

Der f~rtes en lamgere Dlskmsion rn 
Det unge Grrenscvoorns Stilling t11 d• 
Jjvrige spndcrjydskc Forenlnger. Dcr u.1 
gennemgaaende 0 nskc om, at Det u.ng• 
Grll!nsevrern nrern1ere pointercde, rwll· 
ken Del af Arbejdet det spe<:lelt vlldt 

kaste sig over. 
Dcr vcdtoges en Udtalclse, hvorl S<!n· 

demandsm!Xlet anmoder Hovedbestyrel· 
sen om at soge en Ordning med de a n
dre Foreninger, der virker !or 
sagen, saaledes at et effekUvt 

bcjde kan finde Sted. 



8endc.mand~mPd~ !~Srste Da« gik med 

en omfa.!Jt.ende og udf¢rl1g Redegprelse .fox 

Aarets Al•bejde, styk:ket ud i Beretninger 

tJVVV IIJ\1 lf&\.IUI\.1 111 -

fr a. fon'lkC'IUge Udva.lg. Det er wnulJ.gt at 

gengt-ve alt., hva.d der blev sagt pa.a. Sen- 1 I 

·mer i Grrense 
foreningen. demandsmOdet , man ll1Jii3. indsknienke !I!! 

til visse Enkelt.heder, deribla.ndt debte A!

&lit at Beret n!.ngen Ira. Afdellngen fot 

Landd!St.rikteme, der omta.ler Mindreta.l

kts FOl'hold <til de t tyske Rlf;et1 Myndl.g

heder . 

- Mens 19:l3 var Revolutlon:s-Aaret, 

moo U~tkkerhed , t1ro og Fra.fald 1 Rsek· 

k~me. har 1934 bra.gt Freroga.ng og Afkla

rtn". Aarct 1934 er ri8t paa en R.leldt:e op

muni rend.e Begivenhed.er, der 1aet eun

m en er et um.l.skendehgt Udtn'lt f Ot 

Da11skhedens Vrek&t og indre K.onsolldt· 

ring. De syullge Vidne&byrd herom ez 

Rejsningen a.f det nye dl&nske Foraam

Jtngsh.us Ld4elun4 og IndV!ielisen 8if den 

dctn~k:e Kirkesal £ Lyksborg samt For· 

be.redelseme .ti}J:Iyg:nd.ng at en d..ansk Sk~ 

It- t Tonn.ing og t U Udvl.delsen af den 
dansk.e Slro1e i Slesvlg. 

, Over hele Sydalesrig, f ra Flenabor~t 

F jord t il Sliens Brecl. fra Skelbaek tU 
Eideren - h ar Frempnrens Fane 
v2eret h ejst! 

I denne gl llldelige Ud~ og dettc 
ma.ngofoldlge Vl.rke har Generalsekreta
riatet lkke staaet oom t a.vs Tilsk.uer , men 
t3€et sin Part at Arbejdet og efter Evne 
van-et ba.a.de retmngsgivende og vej 
ledende. For Sekretaria.tcl bar 193i vooret 
et Arbej.dets Au, i hVllket dets Ydeevne 
oft.e ha.r VlleTet sat pa.a. en meget haa.rd 
:Prs;ve. 

F or1toldllt mt!llem de offic~lU M ynd.t!1-
hc4er og det dansk:e Mind~etals L edeZse 
er upcaklageligt. Mm det skal ikke rucg
tes, a.t det for mangen und.erordnet Em

kn.ibcr at lndordne slg under 
berlinske Ledelse og give A.tk'8.ld paa. 

l!le.svlg-hol.$e~ og a.ltyske Soor-

.lJen Tilslu lningen i Kobenlt avn 
vedvarende alt for r inge .. 

!Bere-tnlngen Ira Orga1U&atlo11suctvatget 
:1avde ad&k:illlgc ly;:c S!~!cr. Gr rensejor· 

~ningens M c<Uemstal er ' det sidst Jor· 
'Plme A.ar g~UUt jre1n m cd o~cr 5000, {I"$ 

15,958 tU 51.241. I p jeb!o.klm er 169 For· 
m lnger l Sonderjylian::l Me<ll<?m af Gram· 
;eft~renlngen, 01 Fremgan.gen er i dc1 
1ele strerkc ,,~ 1 Provln<;en: 3lf ~ met-E 

m d 5000 ny~ Me d !ern me r C•r halv'fjcrdt 
r u.sl11dc fr;~ Lclland-iFahlcr aJ:me! FLens· 

'XJrg-Srun.funaet ha.r f.crhdL Gram:.e!c•· 
ml·ng>en. lbo; Nc::lgangcn 1 Foreningens kd· 

o~nh.al\'n~!te .Mieodloem.••tai svarcr &tort sel 
;U den ACg.ang, Flen.sbo•rg-SJ.mfunde.u 
UdimeldeJ.se .maatte glvc. Moe n t Qlt)Tigt ct 

f{pbe1~hatll~$ T ilslutn inu til Grrensejor· 

zn.inuen vedvarende alt f or Wle. 
IDf~:lr en R~:Le.J(,)rclse !or Foren:n~n.· 

Arbzjde i O<Vr!g·L, de·r h~·lt ha.r fulgt d< 
l'llfnl!! L!n~cr o;; v~ereot ! abl-e Hen!-e>endel 
emreds.!.t.:llcnde, !lu.t tooe O rganisations
oovaUget.s Formall(!, D r • .med. Vald. Hars• 

'111 :~tn Beretn ''l'l'S med lfolgende Bemterk· 
nlnger 001 Fadd~r.s'.-ab;-Tank~>n: 

- Sporg~maa le~ om F a.dd.erskaber fo! 
Gr~Me$~~n~ 1 Nord.slesvig hll' vsere1 
S'ter!Qt om.talt ! den senere T id. Enke!t:.! 
Sted!'r er ~a3dmne oprettet paa Initl¥ 1-. 
11f Groon •.zf:>~~n'n,~en 5 1 :'.-:~le Afd?Hn~ 

iedende Mrend, men lklte a1 Atdelinge'l! 
.som .saadan ; .saa•l.eoc:le.s f . Eks. 1 Koldtng. 
der paa. den ne Ma.ade ha.r paa:taget &a 
Fllidderska.b for BJoldierup S ogn. Dellllf 
Form .synes heldig, lde:t de~ n ye Kred3e 
di!'lage.s ind 1 Arbe.ldet og Inlteressen, ud.e1l 
!It de gamllle Kred.se yde·&:llgere bell.a«t~ 

ekon.oonlsk. Det 'V'il og.saa pae denne 
Ma.a.<:Lt ovrere heldolgot, aft &a•adannoe n:l" 
Kt"e'tise g"ll'nne~n Groonsto!oreningc;n k3Jl 
Caa. den rornS)dm Vejledlling. 

Den danske Skole i 
Flensborg. 

Dere.£ter a.flagde REilttor ved D11bcq
Skolen A.ndrea.s H a1!Men. Beretnlng om 
Skolesagen f F len.sOOrg og cfrelllhl!lvede, a.t 
~s-Undervl.snlngen 0( UllgUomssk.olen 
bu :samlet /l.ere Elever end 1W{len Sinde 

ff}r, :l 0 J>ebltitet 328. Vldere Mgde han 
:m1 Den dan.ske Komm.uneJkole 1 Flens
:)O!lr, a.t cfprst nu 'bre.rea- Sklolen .slt Na.vn 
lli!'d R t'tte; hldt~l ihllll' den kun veret 
,d.an~rofet". Men ~ra. Nyotaarlill!id 1935 
~ik Sloblen !l.rie da~ndede Laere.::~. 

'W<ma! d<en eM, H • .YLsoT~er, !b1.ev Slrolen.s 
.:>vel'llerer. Plooud ha.vde .Skolem een danS'" 
!Ael'er, og ltra. den 1. A!prll iiiBIM' Sk<>len 
mdV·kl~ en dam'k: Lerettdndie. He.rdte.r 
tr bde 'L!erenh.10lleglet i SkQleg.yde dansk, 
neden.s der ved den ,dan.sk.sprogedeu 
51role81!dell.ng 1 den sydl~ Bydel endnu 
rlrlm en tr.* t.erer. 

Det nye Budget. 
Pormanden oplyste desuden, at Bud

gettet for 193f>-36 balaneerer med 
225,000 Kr, og viser et Underskud p:;.a 
18,000 Kr., som. Pormanden dog m~ate 
nok kunde dmkkes. 

ORS. Manthey Wagner, Kf)benhsvn, 
rcdegjorde for femtende og sidste Gang 
for RefUlt a tet a! Dyb~ldagen, idet hen 
nu tr~der tUbage som Formand ! or den 
Sl1lndftjydske Dag. Han oplyste, at Da 
ge~ 1 .Aar havde givet 155,000 Kr. 

Joormanden takkede Ma.nthey Wagner 
og hyldede ham som en Mand , h vis Navn 
u4'1scllgt var knyttet til den Sl1lnderjydJke 
Dag. 

Fadderskaberne og 
Grrensevrernet. 

I den !plgende Diskussion udtalte Dr. 
phll. Vilhelm la Cour, Birkerod, 0nsli:et 
om, at der oprettes en Central til \' ~j

led.ning for de Forcningcr, der vil oprette 
F adderskabcr. 
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* Ran d e r s, 28. 1\Iaj. disse Formaal er der i Gaver indkom-

G RiENSEFORENINGEN, de son- met 17,000 Kr. Det har iovrigt vi!'it sig. 

derjydske Fo!·eningcrs f'<Ellelj. at der kommer langt flere Bidra~;r til 

raad, holder i Da.g og i l\Iorgen sit Skoler og Bernehaver, end man hav.Je 

15. S.ndemandsmede i Haand, . .,,. ""'" med. Bo'"'•• " d" altsaa, , 

kerioreningens Lokalet· i Randers. men Foreningen mangler ~Iidlemc. 
I ) I f<Jdet deltager 150 Delcgerede og 

en Snes indbudte Grestet· fra Syd. 

slesvig. Desuden overvreredes .1\Iadet 

i Dag af en Del Grester fra de lokale 
Foreninger. 

I Anledning af Sendemandsmodet 

flages der fra tidlig Morgen fra de 

offentlige og mange private Bygnin
ger i Randers. 

Efter at Hovedbestnelscn havde 

holdt et Arade, aabnedes Sende-

mandsm&det i Haandv<Erkerforcnin-

gen Kl. 10~2. Formanden fo1· Grren • 

.seforeningen, Rektor H. P. II an-

s en, Kebenhavn, bod Vclkommen, 

idet han rettede en srerlig Velkomst 

til Gresterne fra Sydslesvig, og efter 

at man havde sunget .,Altid frejdig", 

Slesvigs Danskhed maa vcerne 
. Grcensen. 

Rektoren sluttede sin Tale saalede :.: 

Paa ingen bedre Vis kan den Gramse, 

v.i fik i 1920, vrernes entl v~d. at de!l 

bele Sieslig iboende Danskhed sarnler 

sig om at vrerne den. Ht·i!ke Ofrc sretter 

man ikke ind fra tysk Side for at vinde 

I ,, ( · 1' 
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fl d f t 'dl' 1\'' f d va f1k j 1920, vrornes end vc<l, at den ages er ra 1 1g :..orgen ra e 
ff tl. . t B . hele Slesvig iiJoende Danskhcd samler o en 1ge og mange pr1va e ygmu-

sig om at verne den. H \'ilke Ofre s retter ger i Randers. 
Efter at Hovedbestyrelsen havdc 

.holdt et M0de, aabnedes Sende
mandsm0det i Haandvrerkerforenin
gcn Kl. lOth. Formandcu for Gr:.en
.seforeningen, Rektor H. P. H an
s e n, K01ben.havn, bad Volkommcm, 
idet han rettede en sre rlig Velkomst 
til Gresterne fra Syclslesvig, og eftcr 
at man havdc sunget ,Altid frejdig", 
tog Formanden igen Ordet for at 
mindes de i Aaret afdode Medlem
mer, dcriblandt den gamle Krempe 
Henrik Lassen, Strukstrup, Corne
lius P etersen, der i sin Tid, ~nden 
ban gik sine egne Veje, udrettede et 
godt Arbejde, Guvern111r Helweg-Lar
sen, Ingenior Poud Larsen o. fl. 

Formanden for Senderjydsk For
ening for Randers og Omegn, Dom
merfuldm~gtig J u h l, Randers, 
' 'algtes til Dirigent, og derefter fik 
Grrenseforeningens Formand, Rek
tor H. P. H a·n s en, igen Ordet for 
at afl~gge Beretningen. 

Formandens Beretning. 
Man havdc, udtalte Formand~m. 

holdt det Leete, der blev givet paa. :Mo
:let j S~:mderborg i Fjor, om at samle 
100,000 Kr. til Arbejclet syd for Grren-

sen. 
Grrenseforeningcn ha.vde i 1920 29 

Foreninger mod 7-SOOO Medlemmer; nu 
1ar den 169 Foreninger med et Med· 

.emsantal paa over 50,000. Den 6endcr
jydske Dag indbragte i Aar over 123,000 

Kr. De Gaver og Bidrag, der i Aarcts 

L0b er r det til Foreningens almindelig'! 
[<'ormaal, har aldrig gi•et saa meget 

;om i Aar. 
Erter Gaardejer Aug. Larsen, Rod

iing, llar Gramseforeningen arvet 7500 

Kr., efter Fru Sofie Bokelmann, Helle
:up, 5000 Kr., og som Restbeleb paa en 
A..rv f ra Amerika er der indgaaet 1000 

K r. Den unmvntc 'i.\l.and, der i Fjor 
;krenkeue 50,000 Kr., har i Aar fojet 
58,000 Kr. til. Denne Mand har udtalt, 
1t han ingenlunde er ~i:Iiomer; men ~t 
:1 an kan undncre disse Penge, det na
tionale Arbejde derimod ikke. 

Gr0de i s0nderjydsk 
Arbejde. 

Til det opmuntrendc borer endnu, at 
Jenne Fremvmkst for Grrenseforeningen 
:olges med en Gl'ode i sonderjydsk Ar
)cjde paa mange andre Omraader. De 
.o gamle Foreninger, Sprogforening~:n 
>g Skoleforeningen, som ,.j genn<Jr:l 
3eksmamL,udvalget staar i et urert og 
ykkeligt Samarbejdc med, meld~l' ;Jg· 

;aa Fremgang. Sligningen i vort Me·l· 

emstal er naaet trods det Tab, vi led 
;ed Flen:>borgsamfundels Udtrreden. Og
;aa med Flensborgsamfundet arbejrier 
•i ievrigt j udmrerket gensidig Forstaa
!lse. Og saa kommer de mange ~ydan-

1elser: Det ungc Gr:ensevrern, Fadder
kabernc for de saakaldte truede Sogne 

>g forskelligt andet. Naturligvis ka'l 

lenne Brogethed skabe nogle Vanskelig
teder. Under aile Omstmndighecler viser 
len, at der er Liv og Gr"de og stadlg 
•oksenJe For.,taaclse. Vi )1ma afgjo~ 

~lrede os over alt dctte og O\'en·inde mu
ige Vanskeligheclcr paa bedst mulig 
1raade. 

Kravene til Grrense
foreningen. 

Under en Omtale af de Krav, der stil
es til Grmnseforeningen okonomisk, 
·plyste Formanden, at den projektereuc 
ikole i Tanning vii koste 45,000 Kr. aL 

pfore. Gymnastiksal og Slojdsal i Sles
ig og Flen;;borghus maa ;ente. Til 

mnn ikkc ind fra tysk Si\le for at vjnde 
from i Nordslesvig blandt en Befolk· 
ning, der ahlrig har haft andct Sprag 
cntl Danskl Ogsaa i Not·dslesvjg er 
Crrcnsoforeningcn med- i Fot·snmllngs
huscs Rejsning og paa mangfoldlg an
den Vis. Hvad ofrer mnn iltko fra t,ysk 
Side paa J ot'<lk~mpen, og uesuagtet har 
man Ra.ad til megtig kulturcl Slotte 
overalt i Landet. Vi etotter ingcn Jottl.· 
kamp syd for Gramsen. Men kan vi holtie 
os tilbagc, ltvor de kommer til os oln 
Bj~lp til Skole og til Bogsal? v; m a~ 
komme. Vi m a a kunne genlage Peter 
Craus Ord til dem dernedc : , T s k a. I 
faa Hjmlp, den er paa Vcj, den kom
mer! Vacr kun tryg!" Dette siger jog 

ikkc blot til os, der er samlede her; j eg 
siger det t.il aile Landsmend, der vii 

)leSe og hore om dette ~ode! Vi maa 
v:ere med, strerkt og for Ah·or. Det 
grelder noget! Der er ingen Grren!'er 
!or de Krav, der c;tilles Lil os og t il vor 
Offcrvilje. Der er heller ingen Grmnser 
!or den Hest, vor Udsred kan bringel 

Steder er saadanne opret.tet paa Initia
t.iv af Gr:enseforeningens lokale Af.. 
delings ledende Mrend, men ikke af Ai
delingen som saadan; saaledes f. Eks. i 
Kolding, der paa denne l\laade har paa
taget sig Fadderskab for Bjolderup 
Sogu. Denne. Form synes heldig, idet 
derved nye Kredse drages ind i Arbej
det og Interessen, uden at de gamle 
Kredse yderligere belastes okonomisl\. 
Det vi! ogsaa paa denne ~'laade vrere 
heldigt, at saadanne nye I<redse gennern 

der ret enart at· Regeringen ved For-lsa:~tnin~m og 
handlinger med de nationale 1\lindrebl staa Kampen niod den nationalsociali
kunde ops tilles bestemte Retningslinier stiske tyske Stats umaadeligt selvbevid
over dlsses Pligter og Rettigbeder. Vi ste og gennemfert disc.iplinerede Otren
til fuldtud anerkende, at Myndigheder- 11iv. En hejtudviklet, kultiveret, intelli
ne har vist For.staaelse for, at der paa gent og nationalt selvbevidst dansk 
flere Omraader maa indremmes os en Ungdom vii lranne afslaa den tyske Of
Uodtagelsessti!Ung og en Srerbeh.and- fensiv med Glans. 

Strerkere Koncentratl·on. Grrenseforeningen kan faa den for-
nedne Vejledning. 

ling. Berettigede Klager over bestemte Forpagter L o r entzen, Ron have, 
Tilfrelde af Overgreb af underordneue vilde have Stillingen til Det unge Graen
Organer er altid straks blevet under- severn a:fklaret. Vi maa f fa Grense
s0gt og afhjulpet, ligesom vore Fore· forerungens Si'de have et Samarbejde ·I 
spergsler qaac.le mu:ndtligt og skrlftllgt Stand med De.t unge Gramsevaen1, ud
er blevet besvaret med Heflighed og t lJ.lte han, og 'jeg ved ogsaa, at ·Graenser-

I Diskussionen Olll, Formandens Beret- I Disku~sionen he1·om deltog DJ;'. phil. 
rung delt.og Udskrivningsc.hef Sand, V il h. I a Co u r, Birkeredr der enskede 

Imedekommenhed. varnet es"er dette. 

Kobenhavn, der udtalte slg fo r en strer- oprettet eq Central til Vejledn.ing for Holdt beundringsvaerdig 
kere Koncentration af Arbejdet blandt Foreninger, der danner F adderskaber. Stand. 
de sonderjydske Foreninger, bl. a. med Han foreslog desude.n paa sin Forenings · Det skal 'villigt' indremmes, at· clet 
Henblik paa Det unge GrrensC'Vrern og Vegne, at Hovedbestyrelsen hvert Aar ikke bar kWlnet undgaas a t en Bevre
Flensborg.,Samfundet. fik tilstillet Lister over Mangler ved gel~e af en saadan Pa~gaaenhed og 

Formanden, Rektor H. P. H a. n se n, Forsamlin.gshuse og andre Samllngsloka- Ekspanslonskra.Ct som den national
gav sin Tllslutrring til denne Udtalelse, ler i SDnderjylland og· derefter hen- socialistlske har medrevet nogle valden
som Bestyrelscn vilde vrore lydher over- vendte sig til de lokal~ Foreninger rundt de Sjele, .medens andre ha r trukket s!g 
for. om i Landet om Stette til at a!hjrelpe tilbage paa Grund af Belcyrul'ing .for de· 

Regnskab og Budget. 
E!ter en Frokostpavse aflagde For

mandan Regnskabet, der balancerede med 
286,532 Kr., hvilket viser, at Budgettet 
gennemgaaende er holdt, og Budgettet 
fo r 1985-36, der balancerede med 
225,000 Kr. og udviser et Underskud paa 
18,000 Kr., som Formanden dog ,,1ener 
at kunne skaffe. 

disse Mangler. Han mente, at det var res okonom1ske Eksistens. Men som 
bedre for de smaa Foreninger at stette Helhed betragtet bar vore Folke-freller 
Arbejdet paa denne Maade end ved Fad- holdt beundringsvamiigt Stand, 
derskaber, som de maaske ikke ktmde Vlere det trofaste og mange Gange 
magte. somme Arbejde, som vore iltildslilfe;lid 

dagllgt maa gore. Der skal 
Skolesagen i Flensborg. Sted ogsaa &lges en l.IJ"''' ... "K ! 

Rektor ved Duborgskolen i Flensborg, Grrenseforenlngen og aJle Venner 
Dr. A n d r e as H an fl e n aflagde Be- i Danmark, fordi de trods l{ris~qder og 
retning om Skolesagen i Flensborg. Han Kronetald gennem deres forogede Til-

Den 50nderjydske Dag. udtalte herom bl. a.: Den danske Kom- skud bar opretholdt vore For.samling"l· 
muneskole brerer f0Tst nu sit Navn med huse og Institutioner, der danner Ram· 

Overre~ssagforer Manthe y-W n g· Rette; hidtil harden kun veret ,dans~-~merne for vort Virke. 
n c r aflagd.e Beretning for Dag-Udval- sproget". lien f ra Nytaarstid 1935 fik 
get for !emtende og sidste Gang, idet Skolen fire dan.sksindede Lrerere, og fra Danskhedens Vcekst paa 
Ovcrrelssagforeren i Aar nedlregger sit riel\ 1. April faar Skojen endvidere en Landet 
Hverv som Formand fo r dctte Udvalg. dansk Lererinde. Herefter er hele Lre
Han gav en Oversigt over Dagens For- rerkollegiet i Skolegyde dansk, medens 
lob i de 15 Aar og oplyste, at Dagen i der ved den ,da.nsksprogede" Skoleaf-
1935 havde givet 155,000 Kr. deling i den sydlige Bydel endnu virker 

F orm a n den takkcde Overrctssag- en tysk Lrerer. 

I Beretnlngen fra Afdelingen 
Landdistrlkterne heddcr det: 

1\fedens 1933 var Revolutlons-Aa.-et, 
med Uslkkerbed, trro qg l''ratald i ~k
kerne, var 1934 Aaret, der a t ter bfagte 
Fremgang og Afklarlng. Det er r igt 
paa en Rookke opmuntrende &~lvenhe
uer, der Jagt sa.mmen er et umiskende
ligt Udtryk !or Danskhedens Vrekst og 
indre Konsoliderlng. De synHge Vidr'le.;. 
byrd herom er Rejsningen af det nye 
danske Forsamlingshus i Ladelund og 
Indvielsen af den danske Kirkesal i 
Lyksborg sa.tnt Forberedelserne til 
Bygning af en dansk Skole i Tenn.ing og 
til Udvldel.sen a.t den daqske Skole i 
Slesvig. Over hele Sydslesvig - f~r1 
Flensborg Fjord til Stiens Bred, fm 
Skelbek ned til Eideren - har Frem
gangens Fane vmret hejstl Dette er 
smukt Bevis paa Mindretallets ind ce 
Kraft, og det tjcner de Jnstitutioner, der 
stotter dets folkelige og kulturelle Vir
ke, i fors t.e Linie Grrenseforeningen, tll 
megen JEre, at dette har vreret Tilfml
det i et Aar, som har vreret fyldt 
store Vanskcligheder og mange 
nlnger. 

f0rere n hjerteligt for hu11s Arbojdo for Fr.a Grrenseforeningen og fr.a anden 
don sonderjydske Dug. Dot kuude ikke Side er der ydet 'St0tte til Jndk0b af 
vmrc lngt i nogen bedre Hnund, og B0ger og !1'1ateriel, og for denne Hj:elp 
Manthey-Wagners Navn vii uloseligt bragte .Rektoren paa det danske l\1in-
vmrc knyttet til denne Dag. dretals Vegne en Tak. 

Forsamlingen rcjslc sig og hyldcde 
Ovcrretssag!oreren, Ugesom der blev ud· 
brugt. ct Love for ham. 

Apotckcr K abe II udla!Le, at Provin
sens Skoler burde give Bomcne et Par 
Timer fri paa den sonderjydske Dag, for 
at de kundc deltage i .. \.rbejtlet med Ind
sa.mJjngen. 

Under denne Forhandling oplreste For
manden et Telegram fra Kongen som 
Svar paa et Telegram, der var afsendl 
i )Iorges. Det lod: , Vor hjcrtcligste 
Tak og Hilsen. Christian Rex." Tele
grammet. paahortes staaende. 

5283 nye Medlemmer 
sidste Aar. 

I OrganisaUonsudvalgets Bcr.e ning, 
dcr aflagdos af D1·. metf. V a I d. H a r !>· 

1 or, oplystes det bl. a., at Grrensefor
cnin~-.rens nojagtigc Medlcmsantat er 
51,241 mod 45,958 i Fjor, ultl'aa en 
Frcmgang paa 5283. 3492 D.! de nye 
~1cdlcm)l)cr !indes paa Lolland-Fal.,ter. 
Der er nu som Re~ultat ai 1\todet i 
Odense den 30. September i Fjor dan· 
net Sammenslut'Oinger i samtlige Lan
dets· Amtcr. 

Fadderskaberne for 
Grrensesogne. 

I Beretningen hedder det viclerc: 
Sporgsmanlet om Fadderskaber for 
Crrensc:;ognene i Nordslc, vig har vre;·ct 
.,~;m, kt omt:1lt i den ~en~rc Tid. Enkcile 

Bogsamlingen paa 
Flensborghus. 

Lederen af Flensborghus' Bogsam
ling, Fr. M o m m ·sen, oplyste i sL11 
Beretning, at det samlede Udlaan havcle 
vreret 47,3.19 Bind, 3229 mere end i Fjor. 
De voksnes Lresesal har haft 16,919 Be
sog, 19% Ilere end sidste Aar. 

Et vanskeligt ArbEjdsaar. 
l Beretningen fra det danske Genera!

sekretariat i Flensborg hedder det bl. a. : 
Det danske Generalsekretariat kan ~e 
till>age paa et rigt og interessant, men 
paa visse Omraader meget vanskeligt 
Aroojdsaar. Opbygningen og Udform
ningen af det nye tyske Rige havde til 
Folge, at stadig nye Love og indgri
bende Forandringer af bestaaende Love 
saa Dagens Lys. Stadig nye Sporgsmaal 

Dansk Ungdoms Kamp· 
kraft. 

dukkede op, og der skulde underoeges, S v en d J o h an s en, Slesvig, aflng. 
h''ilken lnd.flydelse disse kunde have paa de Beretning om Skolearbejdet. H al 
vor lille Folkegruppe. I flere TilfrelJe paaviste herunder Noovend.lgheden af 
maatte vi pr"ve os f rem gennem For- give den rianske Ungdom en saadan 
handlinger baade med de stedlige Myn- dannelse, at den vii vere i Stand til pa 
digheder og de h0jcre Instanser i Ber- selvs trendlg Vis at opt.age Kampen 
lin, og endda lykkedes det ikke at skaffe den tyske K,ulturs Fremtrengen me 
Klat·hed over adskllllge Sp0rgsmaal, som for0get Intensitet. 
f. Eks. den frivillige Arbejdstjeneste Endeloae sooiale Hji~ltlefc)ranst;alt.nl 
og Arbejdstjenestepasset. Hele Lovgiv- ger til Opretholdelse af de Danskes 
ningsa.rbejdet staar endnu i Omvrelt- vii, deres Velmenthed og 
ningens Tegn, og det er umuligt at til TrodF, lkke kunne give den sydsle:1 
danne sig et klart Billede af den frem- vigske Danskhed den Selvbevidsthed o 
tidige C d\ikling. Det 'ar onskeligt, om Rej~ning, som Yil ville sig at vere Foru~ 

Etter en lren~te Forhandling stillede 
Dr. H a r s 1 ef felgende F orslag til Ud
talelse: , Sendemandsmedet anmoder Ho
v~d$tyrelsen om at sege -en Ordning af 
Forholdet til de aDdre Foreninger, der 
virker for Grmnsesagen, tor at t.ilveje-
brillge et effektivt Sllo e." 

Hermed !lut~de 
f0nte Da . I A;( 

nlng, hvor "·'""' ... ~. 
Taler. 
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ST. RE&NEGADE 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11 ,895 

Bladet : 

Dagell8 Nyhodtr 

t.rrtmt§ehi?~tMMeh~3~enltemandsmBde: ------------------~-----------··t-----------------lDe sonde,<O.~dske Opgaver 
gen akal nok bUve fert igennem. Oprlndelig r egnede vi med 3()-...40 Bclm 
1 Skole og Bernebave tilsammen 1 Slesvlg By. Nu bar vi 71S 1 Skolen og 215 i Bemehaven. I T0nnlng regnCI(ie Vi med omkring 20. Vi har nu SO 1 Bkolen og 15 t Bernebaven. Sa.adan er det ga.aet mange andre Steder, hvor det danske Arbejde er begyndt. skall~Ses til Bunds 

UOj8(8 ! 

IUO }J 1S 
:!N3'!101 
on ·~>l 

fit 
' ..... -.. 

vanskeligt, men ltJfterigt Aar 
for Grrenseforeningen 

En dansk, slesvigsk lntelligens maa ud· dannes til Grrensekampen, hedder det 
paa Aarsmodet 

Sydslesvigerne hydes srerligt velkommen 

Rektor H . P. H atJ.Sen. 

godt Arbejde, Lrerer Thorsen, Sla
gelse, Guvern0r Helweg-Larsen, Fru 
Wright, Skovrider Muus, Ingeni0r 
Poul Larsen og mange flere. For
mandan oplreste herefter en Rrekke 
Hilsener fra kendte Medlemmer, der 
ik.ke kunde komme til Stede, bl. a. 
Professor Vinding Kruse, General 
Ulrich og Grrenseforeningens tidlige
re Forman,d, Gdr. Peter Grat,, P0l, 
der havde sendt en morsom, men 
manende Hilsen, der modtoges med 
Bifald. 

Rektor H. P. Hansens Der indlededes KJ. 8,45 med en B • • Morgenandagt i St . Mortens Kirke . eretntng lved P astor I ngerslev, Ro.nders. Eftcr Formanden for S0nderjydsk For-et Hovedbestyre lsesm0de aabnedes ening for Randers og Omegn, DomSendemandsm0det KI. lO Y:~. For- me~'fuldmregtig Juhl, Randers, valgmanden fQr Grrenseforeni:ngen, Rek- tes til Dirigent, og efter at han havtor H. P. Hansen, b0d velkommen, de oplrest Navnene paa de Delegereidet han rettede en srer lig Velkomst de, fik Rektor H. P. llansen igen til Gresterne fra Sydslesvig. I er med Ordet og holdt en Tale, lwori han til at s relt.e en srerlig Festst emning I bl. a. udtalte: over vort Mode, udtalte Formanden. 
- De at Dem. dcr deltog 1 vorl Mede Efter at man havde sunget .,Altld 1 Fjor 1 Senderborg, vU huske, at vi da frejdig -", tog Formanden igen Or- kunde meddele, at al vor Glllld lykkedet for at mindes de l Aarets Leb llgt va.r bragt ud at Verden. For ferste afdede Medlemmer: den gamle Kam1- Gang 1 Gnell5eforeningens Tllvlllrelse pe Henrik Lassen, Strukstrup, Cor- laa vt inde med en positiv Kassebebold-nl.ng. Men fra vort gamle Lands aydneliu, Peter3en, der i &n Tld, inden ltgste Egne. fra su til Ejdermunding han Silt Bfne egne Veje, udrettede et led lndtnengende Krav til oe, og vl 

Rektor, D r . phil . .Andrea.s Hanssen. 
satte oa det store Maal, at vt udover det allerede m.eget store Budget vilde skatte 100,000 Kr. Mine Landsm{end, de 100,000 Kr. er der. Vi har holdt det Lefte, vi gav hinanden Haandslag paa 1 Fjor. Gennem Kontoret, en Merindtll!gt og en ubrugt Ka.ssebeholdning er der tilvejebragt ialt 102,000 Kr . 

50,000 Medlemmer i 
169 F oreninger 

Medlemstallet skrider stadig frem. Da vi bcgyndte i 1920, talte vi 29 Foreninger med 7-8000 Medleromer. Nu har vi 169 ForeniDger rued 00,000 Medlemmer spredt La.ndet over. Den senderjydske Dag begyndte med en Ind
t~egt paa 50,000 Kr. I Aar, da aile Himlens Sluser var aabne, naaede vi over 123,000 Kr. Ved 'l'estamente og andre Gaver har vi efter Gdr. Aug. Lassen, Redding. faaet 7500 Kr .. efter Frk. Gofie Bokelmann I Hellerup 15000 Kr., og som Restbeleb efter P. Jakobsen og Hustru l North Dakota omtre.nt 1000 Kr. Hertil Jwmmer 58,000 Kr. fra den ukendte MIUld. der i Fjor sklllnkede os ca. 50,000 Kr. Jeg 011sker at bemlllrke: Denne Mand er lngentunde Mlllionmr. Han siger: Jeg ka.n undvlllre di88e Pengo. Vorl nationalc Arbejde ka.n lkke undvlllre dem. 

Til det opmuntrcnde h0rer ogsaa Gr0den 1 det senderjydske Arbejde. De to gamle Foreninger, Sprogfore.nlnge.n og Skoleforenlngen melder ogll8.a om Fremgang. Hertll kommer FlensborgSamtundets Arbejde og de mange Nydannelser : Det unge Gn ell5evmrn, Fadderskaberne for de sa.akaldte truede Sogne og forskelllgt andet. 
V i mente i F jor, at -vi melt 100,000 K r. kunde le.se de tre ek8traordfnatre 

OpgaNm-. lmidlert id har w ku,. k un.-

Vi havde i Aar for ferste Gallg et ,Gnenselandskurllus•• paa Ren~~hoved Hejskole hos Forstander Aage MeUM' og hans Hustru. Det lededes at Oberstlejtnant Han&gaard. Id6en til aa&d~e Kursus er oprindelig Dr. lG Oours. 

NATU RSILKE· 
STR0MPEN 

alanker Benet. Udseende og vir
ker elegant . - Den smid ige N• 
t ursilke smyger sig om Ankelen 
uden en Fold. 

- Oer er Charme over S M 
N~tursilke Str•mpen - og taenk, 
saa koster den kun 

Faas i Sommerens lyse, solvarme 
Farver. 

Faas kun J 

' • 
1 . 



SUNDHED OG VELVJERE I relt Grundlag at Danskhedens Virke, 

Overgreb og Modstand fra tysk Side. 

I 

umiskendeligt Tegn paa Danskhcdens 

Vll!kst og indre Konsolidcring skal noov

nes Rejsningen at det nye da.nske For

samlingsbua l Ladelund og lndVIeJse.n 

at den danske Kirkesal I Lyksborg 

samt Forberedelserne til Bygnlng at 
en dansk Skole i Tonning. 

Lad Dem ikke sk~mme! 

• 

l' ortcr. Leverplctter. 
yen ertmde Haarvaekt<t 
fjertUIB tuldtftaetldlyt og 
sm el'tctrlt. 

Gr ethe Lund, Gl. Kongevej 51, Vest. 1551 y 

Motion i Eksamens· 
tid en 

J UDi Maaned - Sol, Sommer og Ba

deliv - staar for Deren, men der er 

en Del unge Mennesker, der ikke 

mener, de kan forsvare at nyde denne 

skenne Tid, ford! de skal til Eksamen, 

maaske lkke har vreret saa fllttlge, 

som de burde vrere - hvem at os bar 

C:et - og hoonger IlU over de tykke 

Beger baade Dag og Nat, udelukket 

fra alt og alle, for om muligt at lnd

bente det forsomte. 
Denne Form for Ek.'I8.IIlenshesning 

med!erer ganske gtvet, at man bllver 

trret, uoplagt, nervos og u.sikker, om 

den forer tU et godt Eksamensresultat 

er deriruod uvist. At gaa. til Eksamen 

og kl&re sig g odt krrever, at man le

gemllgt foler sig godt tupas, er nogen

lunde udbvilet, sa.a man bar Hjemen 

klar og kan bed0mme Situatlonen, naar 

man trll!kker den skll!bnesvangre Sed

del, og der looser sin Dom. 

Hvorfor skal man dog odelregge sig 

selv og gere stg uskikket til at tamke 

og handle fornuftJgt? · 
Ncj, man s k.al lndrette sin Eks

amensloosning fornuftigt, passe og 

p!eje sig s elv og sit H elbred, m edens 

man looser , S0rge for at faa rigelig 

SoVD, gaa Udllg i Seng og staa tldlig 

op, gaa. en Tur, inden man ga.ar til 

Ro, Cor at faa &ine Tanker beskreftiget 

med andet end urcgelmoossige Vcrber, 

Arveret, matematlske F ormler, cUers 

-den forhinliqe 
Jern-Medicin 

vil hurtigt hj~lpe Dem. 
A 1-,Q1'n"' ! A/8 Edward Jacobson, KbbvtJ. 8. 

I • KB 
Cent ra l Maltol 

styrke rr 

Dette Kursus straktc sig u\·er 8 Dage 

r.g var beS(lg1. ar godt 30 Medarbejdere 

i det :.ODlk~ r·jydske Arbejdr. 

0 \·c• rall , hvor vi faar Ore for en 
kendte 

a flagdc Beretning for , Dagudvalget" 

for 15. og sldste Gang, da. Overretssag

foreren I Aar nedloogger s it Hverv som 

F ormand for dette Udve.lg. Han gav 

en Overs igt over D en senderjydske Dags 

Itorl0b i de 15 Aar, og oplyste, a t Da

gen i 1!!35 ialt havde glvet 155,000 Kr. 

Forma.nden takkede Overretssagfore

rcn b jerteligt for bans Arbejde for den 

sonderjydske Dag. D en kunde ikke 

vrere lagt i be<ire Hmnder, og :Manthey

Wagners Navn er uloseligt k.nytlet til 

oenne Dag. Forsa.mlingen rcjste sig og 

by!dedo Overretssagforeren, og oct· ud

bragtes et Leve for ham. 

Loorcr K obcU udtalte, a t Provinseps 

Skoler burdc give Bomenc et Pa r Ti· 

noer f r l pas. Den sondcrjydske Dag, for 

til de lumdo deltage I Arbcjdet mcd 

h tdsamllnge n. 

rlsikerer man, nt det hele danser rundl 

l Hovedet paa En om Natten, saa matt 

om Morgenen vaagner op, udmattet o~; 

ude af Stand til at placere eet eneste 

Aarstal, hvor clet borer hjemme. Og 

eaa maa man serge for at splse or

drnUJg og regelmll!ssigt, det kan tit 

voore vanskeligt at have Lyst tU ?tlad 

ved Tanken om den Tortur, man snart 

!kal udsoottes for, men man maa tvin

ge sig til det, og Ens Omgivelaer maa 
forkoole En lldt med Maden t denne Pe

rlode, det er W uvurderllg Nytte at 

F orholdet til de tyske 
Myndigheder 

O\·erbolde sme Maaltider, netop na.ar OverretMagferer Mamhey-Wag ner. 

Forholdet mellem de oCficielle tyske 

Myndlgheder og det danske Mindretahl 

Ledelse er upaaklageUgt, men nregtes 

kan det ikke, at det ofte kniber tor de 

underordnede Embedsmrend at lndordne 

sig under ,.den berllnske Lini~". Alle 

saada.nne Overgreb er dog kun Lege. 

voork imod de systematiske Forsog paa 

at odelll!gge Danskheden, som 1 Fjor 
man hn.r travlt og er Jidt nerves. 

Last but not least, maa man ikke 

holde op med at drive Sport, fordl 

Eksamen st.a.ar for Deren. Det er at 
allerstorste Betydning. For Sporten 

glemmer man I 0jebllkket alt, hvad 

der hedder EkRameo, man faar Ferie 

rra alle sine Tvangstanker em gamle 

Grrekcre og faar Lyst og Mod til at 

tage Cat og Vise, at man ogsaa. rent 

lrerdomsmoosslgt set slet lkke er saa 

Mens 1933 va.r Revolutionsaaret med lv$rksa.ttes l Tenning. Det lykkedes 

Usikktrrhed, Uro og Frate.ld, var 1934 her ved resolut Indgriben fra Generai

Aaret, der bragte Afkla.ring. Som et sekretarlatet.s Side at atslaa An.grebet. 

Der maa uddannes en dansk, 
sydslesvigsk lntelligens 

losset endda. I BGret.n.lngen om Skolevresenet a.f bed or RejaniD&", aom vii kunne opta· 

Forsemmer man sin Sport, ja, sa.a B~:end Jolur.nMen, Slesvig, hedder det: 
vii man sldde og ryste at Kulde over ge. Kampell med d en eluiaterende na· 

sine Boger, uoplagt og ude af Stand tu - De n ~Deate ailae Udvej til a t be- t iGnalaocia.liatiake tyake Stat.. Det er 

at spi!le og til at ,sprende fra" for en k.empe den fremtr~ngende Tyakhed maaake aent a t hegge an pa.a Uddan• 

hlle Tid. er med aile til Raadighed at.aende nelse n af en kampglad or a.andelig 

Loos, men Ires med Forataud. 

U t>t llccli<tt• f o r Dt> r't't4 _Ojo€': 

Ringlunds Briller 
Frederiksberggade 38, Hj. af Raadhusplad~ 

Lrege E . Dujardin 
Klinik; 

0ster gad e 58 . 2. Sa l 
!Kong Salomons Apotbeks E jendoml 

La::gebehandlmg for alle Anssgtsfejl etc. 
(lljno Nese, Muod, KindGr , 0ra, Bala ~ Br'Tn) 

Consult. Tlrsdag og Fredag s--6. 

Spec. A.!delin& for Aoal~tsmassatre, Jlaal'
bundabehandL O« Dlatberml ttor Ar Rynker, 
generende Haa.rvekat Vorter o. \ign.) er 

u.ben dagllg fra 10-6. 
Tid k a n t'"orudbuWJea. 

Telefon 14,730. 
Prlvat: Godtb. 6097 Ydan. 

nr. med. Vakl. Hars"lef aflagde Be

retning om Organlsationsarbejdet. 

Han oplyste, at de 169 senderjyd

ske Foreningt>r bar 51,241 Medlemmer 

:.andet O\'er. Det cr en Fremgang fra 

I Fjor pa.a ca. 5000. Paa LoUand-Fal· 

ster a lcne cr uer en Fremgang paa over 

3400. li.vad vor Vlrksomhed lovrlgt an

gaar , hs vi !ulgt de gamle Llnier. Der 

bar v mret afboldt 338 Moder, og vi 

:"ar ordnet R c-j ser, Beseg , Koncerter 

<>. s. v . Tlls lutblngen bar overall 

n e ret UJ.fredsstillende. Spergsmaa.let 

Oll:l Amtssammens lutninger ba r bcskmf

trg ct os mcget samt a t faa TIUids

mandssystemet indf0rl over helc Lan

det~ ,.Paa et Mode l Odense d . 30. Sep

tember, h vor der var Reprresentanter 

fra e.llc Amlcr med Undtagclse af tre, 

vedtogcs det at darutc A mt.">Sammen

slutningcr overalt og at soge Tillids-

Midlu a t fremme Brugen a f d et da n• roodatandady~ir Ungd om. Den tyake 

ake Sprog, men der er oraaa e n aD• Offenaiv er j fuld wDg, men det er ik

den Opga ve. Den beataar i a.t uddan- ke f or aent. 

Forpagter Lorentzen, Ronshave, vii

de have Stillingen tU Det unge Gnensc

vretn afklaret. VI maa fra. Gnensefore

nlngens Side have et Samarbejde 1 

Sta.Dd med Det unge Groonsevoorn, ud

talte han. Jeg ved ogsaa, a t Gramse

voornet 0nsker dette. 

no en clantk, aydalenigak lntetlige~a, 

der Til "Yaere i Sta11d til paa aelvataen• 

dig Via a t op taga Kampen mod d en 

tyake Kultura Fremtrengen, Endel~ae 

aociale Hjaelpe foraattaltniarer ti l Op. 

retholdelae af de Danaket Mod, derea 

Velmeathed or N; d vendighed til 

Troda, "''il ikk• kuane 1i•• den ayd· 

alea"''irake Du akhed den Selntend1g. 

Til Slut vedtoges den tldligere om

talte Resolution. 

Roosevelts 
sunket 

(Fortsat f1 

Fr emliden. U. S. A. slaar overfor 1 

den alvorligste Krise siden det kata

strofeagtige okonom.iske Sammen

brud, der i sin Tid f011.e Roosevelt 

frem til Det hvide Hus. 

Dommens F ,.,Slger uover· 
skuelige 

De 0jeblikkelige Felger a! den 

Dom, der har torpederet det storste 

Stykke Planakonomi i Historien ef

ter de ru.ssiske F emaarsplaner , er i 

0 jeblikket uoverskuelige. D e synes 

at kunne rcsumeres i tre Hoved

punkter : 

• • __ ................... .. 



1 KONGENS BRYGHu.s 1 
Dette Kursus strakte sig over 8 Dage 
og var besegt at godt 30 Medarbejdere 
i det sonderjydske At·bejde. 

Overalt, hvor vi faar 0re for en 
Rost, dcr taler med den ga.mle, kendtc 
Klang. maa vi lytte. Paa ingen bedre 
Vis vmt'lles vor Grmnsc. Hvilke Ofre 
sretler man ikke ind fra tyllk Side l 
Jordkam{X'n, og desuagtet har man 
Raad til ru.regtig kulturel Stotte. VI 
stotter ingen Jordkamp. Men kan vi 
bolde O!i Ulbage, naar Folk demede 
kommcr og lx>der om Hjmlp til Skole 
vg Bogsal? Vi maa kunne gentage 
Peter Graus Ord: I ka.n vmre tryggc. 
r skal faa. Bjrelp. Den er paa Vcj. 

Regnskabet 
I Diskussionen om Forma.ndens a e· 

relning deltog bl. a. Udskrivningschef 
:~and, Kebenbavn, der udtalle slg for 
en stredtere Koncentratlon a.r Arbejdet 
1 de sonderjydskc F'oreninger, bl. a. 
med H enblik paa det unge Grmnsevmrn 
og Flensborg-Samfundet. 

Formanden gav sin Tllslutnlng Ul 
dcnne Udtalelse, som Bestyrelsen vilde 
Yrerc lyd!wr overfor. 

oenne Dag. Forsamlingen rejste stg og 
byldede Overretssagt0reren, og der ud
bragtes et Leve for ham. 

Lmrer Kabea udtalte, at Provl.nsens 
Skoler burde give Bernene et Par Ti
mer frl paa Den senderjydske Dag, for 
nt de kunde deltage i Arbejdet med 
Tndsa.mlingen. 

Telegram fra Kongen 
Under denne Forhandlit~g oplce.!te 

,"i'or-mandcn et Telegram fra Konaen, 
Jer var Boor paa en Bflsen, dcr 11ar 
a{scndt i Morges. Telegrammet led: 
,l•'or hjerteligste. 'l'ak og HUMn. Chr. 
Rex." Telegrammet8 Oplresnittg paa
lu.!rte., staaetule. 

vEeret tllfredsstlllende. Sp0rgsmaalet 
om Amtssammenslut.ninger bar beskref
Uget os meget samt at faa Tillids
mandssystemet ind.f0rt over hele La.n
det. Pa.a et Mode 1 Odense d. 30. Sep
tember, hvor der var Reprmsentanter 
Ira aile Amter med UndtageLse a! tre, 
vedloges dct at danne Amtssa.mmen
slutninger overalt og at soge Tillida
mandssystemet gennem.fort l alle Sog
ne. Dette er nu sket overalt. Dr. Hars
l6f gjorde Redo for Fadderskaberne. 
Han karakteriserede demte ArbejiU
form .'tom 1teldig. uaen at de gamle 
Krcdse belastedes yderligere ekono
mi.,k. blet> nye Krelhe draget ind i Ar
!Jcjdct. 

En Faddersiahs-Central 
I Dlskusll'ionen herom. deltog Dr. phil. 1\w·su.~lttl(lc-rvi&ningen og Ungd.om<Y· 

.~koletl har l sldste Vinterhalva.a.r samlet 
nere Elever end nogen Sinde fer. Elev
tallct var 1 Fjor ualmindeligt h0jt -
nemllg 255; men i Aar modte der 328 
yngre og mldre Elever. 

&kuelige 
De ojeblikkelige Felger a.f den · 

Dom, der bar torpederet det sterste 
Stykke Plan&konomi i Historien ef· 
ter de russiske F emaarsplaner, er i 
0jeblikket uoverskuelige. De synea 
at kunne resumeres i tre Hoved· 
punkter: 

1) 567 Koder og 201 Tilla:gs
kodm, der /Mba:tter Lennin!Jer 
og Arbejd.stid for 22 Miilioner 
A rbejdere og 3 Millioner Fabri
ker og Handelsforetagender, 
er blevet ugyldige. 2) 350 lo- 1 

bende Retssager mod Arbejik
givere og /ndU8trielle, der har 
overtraad.t Kodentes Bestent.-
melser, fa'lder Ciutomatisk bort. 
3) D en Del af N/RA, der garan
terer .Arbejderttes Ret til at ori 
gani.sere Big og forhandle kol
lektivt1 8mttes i det mindste 
mi<llertidigt ud af Virksomhed. 

Efter en Frokostpause aflagde For
.nanden ~kabet, der bala.nceredc 
med 286,532 Kr., Budgetlcl har gen
ncmgaacnde holdt. Budgettet for det 
kommead£' Aar balancerer med 225,000 
Kr. og vi..-er ct Underskud paa 18,000 
Kr., ROm Formande.n dog mente kundc 
skaffes. 

Vilh. la Cour, B irkered, der onskede op
rettet en Central til Vejledni?'U for For
C11inger, (ler danner Faddersk<tber. Hall 
jo1·eslog llestHl en poo sin B'on.mings 
Vegne, at Hovedb6$tyre'l8e!l 1~vert Aar 
/aar tnstillet Uster over Mangler ved 
Forsamll.ngshuse og andre Forsam
lingslokaler i S6nderjyfiand, og deretter 
hcnt·ender ltig til . lokale Forenittgrr 
-rundt on• i Landet om Btette m at at· 
ltjmlpe di&se Mangler, Han mente, "' 
dPt 1:ar bedre for de sma4 Foreni11qer 
at stette Arbejdet paa denne Maadc 
c11d vecl Fadderskaber, sam de maask(' 
ikke ktmde magte. 

Skolesagen i Flemborg 

nna d(llll.'lkC Komm.lt.?l6$kOle brerer 
forst nu slt Navn med Rette; hidtu bar 
den kun v.mrct ,.dansksproget". Men fra 
Nytaarstld 1935 !ik Skolen fire dansk
slndede L~rrere, hvoraf den ene, H. 
l•'i..,rhrr, bll'v Skolens Overlrerer. Forud 
bavdf" Skolen een da.nsk Lmrer, og ira 
dt>n 1 April faar Skolen endvldere en 
d11U~k Llererinde. Hererter er hele L~e
rrrkollegiel l Skolegyde dansk, medens 
dt'r ved den ,.dansksprogede" Skoleaf
deling i den sydlige Bydel endnu vlrker 
Pn tysk Lrerer. 

Lederne a.f to a.f de sterste Fag
foreninger, Twtilarbejdernes og 
Minearbejdemes Organlsationer, har 
allerede proklameret, at devil ivmrk
srette ojeblik.kelige Strejker, hvis 
Arbejdsgiverne benytter sig a.f deres 
Ret og nedsretter Lsnn.ingerne e 
forl~enger Arbejdstiden. Der hersker 
den sterste Ophidselse blandt Ame
rika.s Millioner at Arbejdere, for 
hvem NIRA beted Garantien af de
res Rettigheder, og hvia der ikke 
trmffes omgaaende lovm~essige For
anstaltninger, ma.a man frygte Ge
neral.strejke over hele Ameri.ka og 
Uroligheder, der kan faa skrebnc
avangre R.esultater. 

~, 

Den ~nderjydske Dag 
Rcklor Andrea~ Ban.ssen, Duborgsko· 

len, aflagde Beretning om Skolesagcn 1 
1Jfa11thcy-WU!JIICr Flensborg. Oven-e.tllsagforer 

N u ska l' De 

Naar De nu rcjser paa Landet -

enten det er paa Feria ellcr for 

hele Somrueren - saa husk at !M 

DAGENS NYHEDER med. Vii 

De undgaa Standsning i F orsen

delsen, bedes De, senesl 2 Dage 

fer De flytler, udfylde og ind

l.lende nedenstaaende Kupon til 

Undertegnede Abonnent paa 

paa Landet 
husk 

A.S 

B LADKOM PACN I ET 

N a tiona! tidende 

STILLING: .• ... , ••....••.•...••••••• • .. ........•.... . . . , .•. 

NAVN: .••••••••• .• •••• •• ••.••..••• .•• • .•.. . •....••••.. .••• 

FLYTTER FRA: ••••••••••••••••••••••••••• ••• . .•• •• .•. I •••• 

TIL: I •••••••••••••••••••••• • •••••• • •••••• ••••• • ••• •• •••• ••• 

FRA DEN: ••...••.•...•.. ••. TIL DEN: .. , .. , •........• •• , • . 
Flyttegebyret 50 ~re vedl~egges/¢nskes opknevet senere. 

. . 
.~ ..... ' ... . . 

D(•r rr :{ra Grmnseforeningen ogsaa 
I Aa.r ydet el vmsentligt Tilskud til 
Skolcns Materiel, som Flensborg Kom
munc lkke tager sig ret meget af. En 
s\ IISHglling om Frtbefordring paa. Spor
VOJOitmO for de Elever, der bor l~ngst 
hortc, cr afslaaet, og Grrenseforeningen 
bar derfor ogsaa maattet. yde Befor
Qrlngsgorilgorelse I vidt Omfang. 

Bibliotekuagen har 
Fremgang 

Lt>dcrcn 111 Flensborghus' Bogsam
llng1 Hr. MomtMPII, &flagde Beretning 
om Blblloteksagen. Det fremgi.k her
a!, at OibUolekct for aile Arbejds
grcncs Vedkommende kan vise Stlg
oing. - Udlaanct er i det forlob
ne Anr slt>get med 3229 til 47,319 Bind. 
Til Tr!XIs for gentagne F orbud a! dan
ske AvisPr bar Uesestuerne vmret be
sogt a.c et stigende Antal. A! Udlaa.ns
tlllnt,.rnc maa Harreslev nrevnes. Her 
st.(?g Udlaa.nene fra 1279 til 14.71. 

Generalsekretariatets 
Virksomhed 

Ogsa.a Beretningen fra det da.nske 
Gcneralsckretariat i Flensborg var til
!redsstlllende. Arbejdsa.a.ret ka.ra.kteri
ilcres som rlgt og interessant. men paa 
vlaso Omraader vanskeligt. Vore Fol
kofmllcr har trofast holdt Stand selv 
mod den natlonalsoclalistiske Bevregel
ses voltlsomme Ekspansionskraft. 

I Berctningen fM. Afdelingen for 
Landdlstrfkterne hedder det: Folgende 
to Ting bar sa>rlig vreret retningsgl
vcodc for Sckretariatets Virksomhed: 
Akliveri.ugen paa !olkeligt og kultu-

Roosevelts Fjender 
triumferer 

Genrejsningspl4t~tms Fjend.er paa 
den atlden Side triwmferer. Senator 
Borah udtaler, at Forfatningen atter 
er lrommet til ./Ere og Va:rdighed, og 
Senator King takker Vorherre for 
Hej~teret. New Yorker-Bladet ,He
rald Tribune'' har allerede str0get 
den symbolske blaa 0rn, Genrejsnin
gens Symbol, fra sin Forside og er
klrerer, at Tyran.niets Aag cr blevet 
bortkaslet. Foruden de ejeblikke
lige Felger a.f den sensationelle 
D0dsdom over Hovedparten af Prre
sident Roosevelts 2-aarige Vrerk me
ner man paa. lrengere Sigt at kunne 
forudse en lang Raakke ikke mindre 
skrebnesvangre Konsekvenser. Hvis 
det ikke lykkes at finde Midler til at 
likvidere Situationen, vii man gaa en 
almindelig P.riss~enkning i Mede paa 
Grund a.f den genvundne Ret til fri 
Konkurrence og dermed folgende Ia· 
vere Priser. Den overf10dige Be-



Bladet: 

Grpde og V rel(st 
Qf over hele Fronten i det 
. danske Grrensearbejde. 

Opmuntrende Beretninger paa Grrenseforenin
gens Sendemandsmede i Randers i Gaar. 

RlANDERJS. 
I Ovcrvrerelse af ca. 150 Sende

mrend fra hele Landet, godt en Sn~ 
Sydslesvigere samt andre Grestet-. 
i.alt et Par Hundrede Mennesker, 
paabegyndtes i Gaar Gr~efot -
eningcns Sendemandsmsxle i Ran
dcrs. Man samledes fprst til en kort 
Morgenandagt i St. Mortens Kirke, 
hvor Sogneprrest Ingerslev talte. 
Eftor et kort Hovedbestyrelsesmpcie 
aabnede Formanden for Hovedsty
rclsen, Rektor H. F. Hansen. K<5-
henhavn, Sendemandsmpdet med at 
hyde Vclkommen. Det var Grc;ense
fore.ningens 15. Sendemandsmpde. 
formanden rettede en srerilg Vcl
ko·msll til Sydslesvigerne, og man 
ibdleclede med som sredvanligt at 
sendc en telcgraifisk Hilsen til Kon
gon, lec!sagel af Lykpnskni.ng i An
ledning af KroJWrinsens og Kron
prin..scssens B1·yllup. Faa dennc Hil
sen indlpb senere Svartelegram fra 
Kongen. 
· Efter at man havde sunget :.AW:~ 
frejdigc, dvrelede Formanden ved 
den Hpsi, Dpden siden sid.>te Sen
demandsmjjde havde gjorl blandt 
Mcdarbejderne indenfor de nat!o
nale Foreninger Landet over, og ef
ter at han havdc ophest f<>rskellig~ 
telcgrafiske HiLcener, valgtes Dom-· 
merfuldm~gtig F. Juhl, Randcrs. til 
Ordstyrcr. 

[)erefter fulgte 

Fot'mAJl.dens Beretning. 

Grronseforeningen skrkler stadigt 
frem ·- i Foreningstal. i MedlEms
tal, Da vi begyndte i 1920. l:;] ~c vi 
29 Fo1·eninger med 7 a 8000 Med
lemmer. Nu har vi 169 Forenin~e !· 
spredt Landet over, og 1 Aar hat· 
vi om.sidcr i Mc-dlem!?tal passcrct \de 

50,000! illagenc, hvis Udgangspunkt 
maa regnes at v~re en Indkomst paa 
ca. 50,000 Kr., naaede de to fore~ 
gaaende Aar op p11-a 123,000 Kr. I 
Aar holdtes den, mens aile Himlens 
Sluser var aabne - men ogsaa for 
Gavernes Sluser blev der desuagte~ 
lukket op. Vi naacde op over de 
123,000 Kr.! - De Gaver og Bidrag, 
der i Aarets l4b er ydet til vore 
almindelige Formaal, har heller al
drig nogensinrlc vreret saa hojt op~ 
pe! - Og endelig maa jeg nrevne de 
testamentariske og andre Gaver, 
hvis Kapital skal bevares: Efter 
Gaardejer Aug. Lassen i RfSdcling 
a1wede vi 75~ Kr., e(ter Fru Sofie 
Bokebnann i Hcllerurp· 5000 Kr. og 
som Restbd9.Sb pau A1-vcn eft.er P. 
Jaoobsen og Huslt·u i North Dakota 
bar vi faaet omlr~nl 1000 Kr. - Og 
saa: Den un~vnlc Mand, der i F}or 
skcenkede os ca. 50,000 K.r., har 1 
Aar fpjet 58,000 Kr. til! J eg <5nsker 
at bemrerke, at denne Mand er in
genlunde Millionrer. Hun siger: Jeg 
kan undvrerc dissc Pcnge, vort na
tionale Arbejdc kan ikkc undvrerc 
dem! 

Alt dettc er Sil:lrc lykkeligt at op
leve - ikke mmdst det sidste. De' 
kan ligefrem gore en Grrensefor
eningsm.and mincLt 10 Aar yngr~! 
- Ak, vi komnler snart til det, dcr 
gor ham 10 Aar ~ldre! 

Til det opmuntrendc hprer end
nu, at dcnne Fremvrekst for Grren
seforeningen fplges med en Grj<Sde i 
s$!Snderjydsk Aroojde paa mange an
dre Omraade1·. ~ to gamle For
eninger, Sprogforcningen og Skole
foreningen, som vi gennem Seks
mandsudvalget staar i et lykkelig• 
Samal'bejde med, m~lder og.>a:l 
Fr~mgang. Sligningc-n i vo1·l Mcd-

• 

lemstal er na~t trods det Tab, vi 
100. ved Flensborgsamfundets Ud
trreden. Ogsaa med Flensborgsam
fundet arbejder vi ipvrigt i udmrer
kct gensidig F orstaaelse. Og saa 
kommer de nuuige Nydannelser: Dct 
unge Grren.sevcern, Faddens.kaberne 
for de saakaldte truede Sogne o& 
forskelligt andet. Naturligv".s kan 
denne Brogethed skabe nogle Van
skeligh~er. Under alle Omstrendig
beder viser den, at der er Liv og 
Gr0de og stadig voksende Forstaa
else. Vi maa afgj>ort glmde os ove1· 
alL detie og overvinde mu:lig.e Van
$kelig'heder paa bed:st mulig Maacie. 
El,~aringen viser lykkeligvis, at det
te kan g95:res! Alt dette er godt or; 
grumme glredeligt! 

!Fonnanden omtalte ud.IprHgt 
Grrenseforemngens Arbejde i ~n
derjylland og den ~konomiske lnd
sats. der blev gjort i det kulturelle 
Arbejde. 

Han sluttede: Faa ingen bedre Vis 
kan den Grrecnse, vi fik i 1920, vm'r'
nes, end ved at den hele Slesvig ibo
l'nde Danskhed samler sig om at 
vrerne en Be£olkning, der aldrig bar 
haft andet Sprog end dansk! O&$aa 
i Nordsiesvig er Grren.seforeningen 
med - i Forsamlingshuses Rejsning 
og paa mangfoldig anden Vis. -
Hvad ofrer man i.k:ke fra tysk Sid.c 
paa Jordkampen, og rlesuagtet har 
m.a11 Raad td1 m<egtig kulturel St¢L
te 'overalt 1 Landet. Vii s-Wtler ingcn 
,Jot-dk~mp Syd for Grcen.scn. Men 
kan vi holde os til,bage, th.vor de 
kommer til os om Hjrelp til Skole 
og til Bogsal? Vi maa komme. Vi 
maa kUnne gentage Peter Grnus 
Ord til dem dernede: ) 1 skal faa 
IIjrelp, den er paa Vej, den kom
mer! Vrer kun tryg!c: 

iDctte siger jeg ikke blot til os, dct 
er samlede her; jeg siger det til aile 
Landsmrend, der vii lrese og h¢r-e 
om dettc Mpde! Vi maa vrere med, 
strerkt <Sg for Alvor. Det greldcr no
get! 

Der er ingen Grrenser - del. kan 
v~re haardt nok at h~re del - de; 
er j ngen Grrenser for de Krav. der 
stilles til os og til vor Oifervilje. -
Der er heller ingen Gramser for den 
H~·lst, vor Udsced kan bringe! 

[Formandens Beretn.i.ng hilstes 
med strerkt Bifald. De:refter holclles 
Frokost:pavse. 

Regnskab og Budget 

Eftcr Fr~kostpavsen anagdc For~ 

manden Regnskabet. der balancert
de med 286,532 Kr., h\-ilket viser, at 
Budgettet gennemgaaende er hoMt, 
og Budgettet for 1935-.36, der ba
lancerede me.d 225,000 Kr. og udvi
ser et Underskud paa 18,000 Kr., 
som Formanden dog mener at kun
ne skaffe. 

Andre Beretninger. 
Den ~erjydske Dag. 

Man gilk derefter over til Utl
valgsberet.ningerne, der i ndleded~ 
med, .at Overretssagf~1~r Manthey .. 
Wagner aflagde IBeretning for 
>iDagudvalget.x. ov.erretssagf¢reren 
oplyste, at den $l<Snderjydske Dag i 
Aar bar givet 155,000 Kr., en Med
delelsc, der modtoges med st<"erkt 
Bifald. Overrctssagf0reren ¢nskede 
ikke at forts<Ctte som Leder af den 
spnderjydske Dag, og der bragt~ 
ham da fra Formanden og fra For .. 
samlin.gen en Tak tor hans store 
Indsats. 

Et Par Talere ankede over, at 
Manthey-Wagner i sin Beretning 
srerligt strerkt havde fremhrevet et 
bestemt. kobenhavnsk Dagblads 
Indsats, og man oplyste, at ogsa.a 
mange andre store Slade, ogsaa i 
Provinsen, gjorde en stor Indsats 
for det nationnlc Arbejde. (Hj:Sr). 

Oq~ln.lllisa:t.iollSUdvalgetS Beret- ·, 
n ing. 1 

Paa Scndemandsm~det blev de1· 
a.flagt en R<ekke Beretninger. 

I Organisationsudvalgets Beret
rung oplyses, at der i 0jeb1ikket 
staru: 169 spnderjydske Foreninger 
som Afdelinger under Grrenscfor
eningcn mcd et samlet Medlemstal 
paa 51,241, deraf 50 Medlemmer 1 
Udlandet. I Aarcts Lpl:> var der ud
meldt 2 IForeninger, deriblandl 
Flensborgsam.fundet, og indtraadt 5 
nye Foreningcr. 

Det sa.mJedc Mcdlemstal for bele 
Grrenseforeningen er .51,241 mod 
45.958 i Fjor. 

Spprgsmaalet. om 

Amtssammenslutninger J 

har i Aarels Lpb beskreftiget For
eningen meget. For at udnytte den 
Interesse, .s<>m var vakt ·ved den 
s¢nderjydske Uge i Fjor og den Be
vregelse, som J ordkjlmpen i Nord
slesvig havde fremkaldt i forskellige 
!(redse, bcslullede Forretnlngsud
valg~L efter lnd.stilling fra 01·gnn1-

sationsudvalget at spgc Amtssa: 
menslutninger dannet overalt, sa 
at faa Tillidsmandssystemct inc!fs 
over hele Landet i samtlige Scg 
og Sognebyer, ligesom i de anrlo 
store n.ationale Foreninger. 

tDer sammenkaldtes derfor til 
Mpde i Odense den 30. Septem 
1934, idet der var indbudt I a 2 
prresentanter fra hvert a£ Lande 
Amter. Der var mpdt ialt 23, idt 
kun 3 Amter ikke var :reprresente 
l'et. Efter en strerkt 
Dr¢ftelse vedtoges det at dann 
Amtssammenslutninger overalt, 
med disse -som Iokale Cent1·er at s~
gc fremskaffet 'Dillidsmrend i aile 
Sogne og Sognebyer. 

Her har sid.en da v~ret a11bejdet 
derpaa, og ad Frivillighcdcns Vej er 
der nu dannet saadanne Sammen
slutninger i alle Amter. 

Et anc!et Resultat af Modet i 
Odense var Afholdclsen af el Grcen
selandskunsus, der fandt Sted 12.-
18. April i Aar. 

1 Bcretningen, dcr aJJagdcs af Ud
Vllig2ls Formand, Dr. mcd. Vald. J. 
Unrslpf, hedder dct vidcre: Spprgs
maalct 

pm f'addcrskabcr 

for GrreJlS(!sognene i Norclslesvig har 
vreret strerh.-t omtalt 1 den senerc 
Tid. Enkelte Steder cr ~aadanne op
rellet paa InitiaL1v ~tf Gra;nscfor
eningens lokalc A•fdclings led~mde 
M<£nd, men ikke a£ A.6dclingen som 
saadan; ·saaledes £. Eks. i Kolding, 
der paa denne Maade har paalaget 
sig Fadderskab for Bjolderup Sogn. 
Denne Form synes hcldig, idet der
ve:l nyc Kredse dl·ages ind i Arbc)
det og lnteressen, uden at de gamle 
Kresh;e yderligere belostes pkono
misk. Dct vii ogsaa paa dcnne Maa
dc v~re helcligt, at sandanne nye 
Kredsc gcnnem Grrenscforcningen 
kan faa den fornpdne Vcjlcdning. 

Rektor vcd Duborgsko!en i F lens
borg, Andl·eas Han:; c n, aflagd~ 
Beretning om 

15kolesagen i Flcn.s.borg. 
Kursusundervisningen og Ung

dorn.sskolen bar i si.dsle Vinterhalv
aa~· samlet flere Elever end nogen"" 
sinde f¢r. Elevtallel var i .F'jor uai.
mindeligl h¢jt - nemlig 255: men ; 
Aar mpdte der 328 yngrc og rel:ire 
Elever. 

har den kun vreret :.dnnsksprogcq 
Men fta Nytaarstid 1935 fik Skole1 
fire dansksindede Larrere, hvor"
den ene, H. Fischer, blev Skolen 
Overlrerer. Forud havde Skolen eel 
dansk Lrerer. og fra den 1. Apri 
faar Skolen endvidere en dansk Lre· 
rerinde. Herefter er hele Lrerenkol· 
legiet i Skolcgyde dansk, meden 
der ved den danskspr.ogedec Sko· 
leafdeling i den sydlige Byde1 endm 
virker en tysk Lrerer. 

Flensborg Konunune har i Aar 
ligesom tirlligcre - ikke haft Raac 
til at tage sig ret meget af den dan
ske Kommunesko1c~ Materiel m. m 
Fra Gr~m:efo1enmgens Budget -
saavel som fra ande.n Sied - cr d~~ 
derfor ogsaa i Aar ydet en Stptte til 
B~ger og Materiel samt til Spor
vognskorl i U fjerntboende Elcvet'. 
En An.sg,Sgnlng lil Byen om Frl
bcfororing til dissc Elcver er blcv~t 
afslaaet. 

Udgiftcrnc ved de lh~r ruevnfc 
V!rhomheder er blevet drekket ai 
Grrensefo:reningcn. Der Cl' Grund til 
at betone. at disse Virksomheder ~r 
li ·.skraftige - og Grund til paa det 
danske Mindr~Lals Vegne at sigc 
Grcensef<>reningen Tak for den:. 
In{}sats her. 

Af Lederen ai Flen.sborghus Bog
samling, Fr. Mommsens Beretning 
tt.!mgaar. at B!blbteket i det for
lobne Aar ltan paavise en Stigning i 
alle Arbejdsgrene. Det samlede Ud
laan er nu 47.319 Bind; det er 3229 
b~jere end sidsle Aar. 

Dct hedder viderc bL a.: Af Ud
laansfilialer maa Harteslevmark 
fremhreves. Her saltes Udlaanet op 
fra 1279 tU 1471. I denne ret; tret
befolkede For.slad til Flemborg 
burde der gor-es noget gennemgn
bende, thi de sidste. Aar har vist os, 
der her findes en naturlig Trang !il Den danske Kommuncskole brerc-;

fJ1t'St nu .sit Na,·n med n( tt1•; l1:<llil ~ansk Lro.:.ning. Her er dct nntlli'J:g.· 

SLed Ior en dansk L<esestue og 
bedre UdlaansbetLngelscr end hidtiJ. 

Til Trods for gentagne For.bud ai 
danske Aviser her de Voksnes L:n
sesal vc;eret strerkt bes(Jirt. Vi har 



I Overvrerelse af ca. 150 Sende
mamd fra hele Landet, godt en Sne<, 
Sydslesvigere samt andre Gtestel', 
ialt et iPar Hundrede Menneske:;:, 
paa:begynd-tes i Gaar Grren...cefor
eningens &mdemandsm¢de i Ran
dcrs. Man samledes fprst til en kort 
Morgenandagt i St. Mortens Kirke, 
hvor Sogneprrest Ingerslev talte. 
Eftor et kort Hove.dbeStYl·elsesm~de 
aabnede Formanden t'ilr Hovedsty~ 
rclsen, Rektor H. P. Hansen, K9-
bcnhavn, Sendemandsmpdet med at 
hyde Velkommen. Dei var Grrense
fo~ns 15. Sendemandsmpde. 
Fonnanden rettede en srerilg Vel
komst til Sydslesvigerne, og man 
io.dledede med som s<edvanligt at 
sende en 1elegrafisk Hilsen til K.on
gcn, ledsaget af Lykpnskning i An
ledning a£ K.ronprinsens og Kron
pri~ns Bryllup. Paa denne Hil
sen indl~b seMre Svartelegrarn ira 
Kongen. 

Efter at man havde sunget :.Alt!1 
frejdigc, dvrelede Formanden ved 
den Hpst, Dpden siden sidste Sen
dema.ndsmssde havde gjort blandt 
Medarbej-derne lndenfor de natio
nale Foreninger Landet over, og ef
ler at han havde opl&st forskelliga 
telegrafiske Hilsener, valgtes Dom·· 
merluldmreglig F. Juihl, Randers, til 
Ordstyrer. 

IDerefter. fulgt.e 

Formandens Beretniug. 
Grrenseforeningen skrider stadigt 

{rem ·- i Foreningstal. i Medlems
tal Da vi begyndte i 1920. tal~c vi 
29 Foreninger med 7 a 8(100 Med
lemmer. Nu har vi 169 Forenin~et 
spredt Landet over. og i Aar har 
vi om.$ider i M<.-dlemstal passeret\dc 

0 , - .- ---a--a-,.-···. 
maa regnes at vrerc en Ind.lrotnst paa 
ca. 50,000 Kr., naaede de to forc
gaaende Aar 'Op pa.a 123,000 Kr. I 
Aar holdtes den, mens alle Himlens 
Sluser var aabne - men ogsaa for 
Gavernes Sluser blev der desuagleL 
lukket op. Vi naaede op over de 
123,000 Kr.! - De Gaver og Bi<irag, 
der i Aarets Lpb er ydet til vore 
almindelige Formaal, har hellcr al
drig nogeJlsillde vrer~t saa hfiljt op
pe! - Og endelig maa jeg nrevne d~ 
testament.ariske og andre Gaver, 
hvis Kapital skal bevares: Efler 
Gaar.dejer Aug. Lassen i Rpdding 
am~ede vi 7500 Kr., efter Fru Sofie 
Bokelmann i Hellerup 5000 Kr. og 
som Restbelob paa Arvcn efler P. 
Jacobsen og Hustru i North Dakota 
har vi faaet omtrent 1000 Kr. Og 
saa: Den unrevntc ~land, der i Fjor 
skcenkede as ca. 50,000 Kr., har 1 
Aar fpjet 58,000 Kr. til! Jeg pnsker 
at bemrerke, at denne Mand er in
genlunde .11.1illloncer. Han slger: Jeg 
kan undvrere dissc Penge, vort na· 
tionale Arbejdc kan ikke undvrere 
dem! 

Alt dctte er sa:u·e lykkeligt al op
leve - ikke mindst det sidste. De\ 
kan ligefrem gore en Grre~ef or
eningsman.d mindst 10 Aar yngrc! 
- Ak, vi kommcr snarl til del, der 
g95r ham 10 Aar :eldre! 

'I'il det opmuntrende hprer cnd
nu, at denne Fre'mv<ekst .for Grren
seforeningen fplges med en Grpde i 
s~nderjydsk Arbejdo paa mange an
dre Omraader. De to gamJ.e For
ening·er, Sprogforeningen og Skole
foreningen, .som vi gennem Seks
mandsudvalget staar i et lykk<>lig• 
Samarbejde med, melder og.:;a:~ 
From.gnnz. Stigningcn i vot·t Mod-

"'gl"lumme gueaeugt: 
IFormanden omtalte u.df¢rligt 

Grrenseforerungens Arbejde i S0n
derjylland og den pkonomiske Ind
sats, der .blev gjort i det kulturelle 
Arbejde. · 

Han .sluttede: Paa· ingeo bedre VIs 
)tan den Grcense, vi fik i 1920, vrer
nes, end vcd at den hele Slesvig ibo
cnde Danskhed samlcr sig om at 
v~rnc en Befolkning, der aldrig har 
hafl andet Sprog end dansk~ Og.saa 
i Nordsiesvig er Grren.sef{mm1ngen 
med - i Forsamlingshuses Rejsning 
og paa mangfoldig anden Vis. -
Hvad ofrcr man ikke fl·a tysk Side 
paa J ox·dkampen, og desuagtet har 
m:an Raad til mregtig kulturcl Sts>t
te overalt i Landet. Vi stptter ingen 
.Jordkamp Syd for Grrensen. Men 
kan vi holde os tilbage, hvor de 
konuncr til os om Hjrelp til Skole 
og til Bogsal? Vi maa komme. Vi 
maa kun11e gentage Peter Graus 
Ord 1il dem dernede: :tl skal faa 
Hjcelp, den er paa Vej, den kom
mer! Vrer kun tryg!c 

iDetle siger jeg ikke blot til as, dex 
er samlede her; jeg siger det til alle 
Landsmrend, der vil lrese og hpre 
om dette Mpde! Vi maa vrere med, 
strerkt og for Alvor. Det grelder no
get! 

Der er ingen Grrenser - det kan 
vrere haax·dt nok a l h~re det - de1 
cr ingcn Grcen.ser for de Krav, der 
stilles til os og til vor Offel"..·ilje. -
Oer er heller ingen Gramser for del\ 
H~st, vor Udsced kan bringe! 

tFormandens 'Beretning hilslcs 
med strerkt Bifald. Del·,efter holdtes 
Frokostpn vse. 

Regn.skab og Budget. 
Eiler :F'rukostpav.sen a!lagde For-

· .-.. - es-· ... ...-- --·r· -·• --..- ----
delelse, der modt.oge.s moo strerkt 
Bifald. Overretssagfpreren pnskede 
ikke at fortsrette som Leder af den 
spnd~rjydske Dag, og der bragte3 
ham da fra Formanden og fr1l For .. 
samlingen •Cn Tak £or hans store 
Indsats. ,. 

•Et Par Talere ankede over, at 
Manthey-Wagner i sin IBeretning 
srer1igt slrerkt havde fremhcevet et 
bestemt kf/l'helllhavnsk Dagbla.ds 
Ind.sat>s, og man oplyste, at ogsM. 
mange andre store Slade, ogS'aa i 
Provinsen, gjorde en stor Indsats 
for det nationale Arbejde. (Hpr). 

Org'anisationsudvnlgets Beret- ·, 
ning. 

Paa Sendemandsmpdet blev der 
aflagt en Rrekke Berelninger. 

I Organisationsudvalget.s Beret
ning oplyses, at der i fl)jeblikket 
st.aar 169 ss>nderjydskc Foreninger 
som A.fdelinger under Grrensefor
eningen med et samlet 'Medlemstal 
paa 51,241, deraf 50 Medlemmer 1 
Udlan.det. I Aar~ts Lpb var der ud
mel-dt 2 .Foreninger, dcriblan::lt 
Flensborgsamfundet, og indtr.a~:.dt 5 
nye Foreninger. 

Det samlede Medlcrnstal for hcle 
Grrenseforenlngen er 51,241 mod 
45,958 i Fjor. 

Sp¢rgsmaalet om 

Amtssammenslutningcr J 

har i Aarets Lpb beskreftiget For
enlngen megel. For at udnytte den 
Interesse, som var vakL ved den 
s¢n!derjydske Uge i Fjor og den Be., 
vcege1se, som Jo~dkampen i Nord
slesvig havde fremkaldt i forskell!gc 

J Kred.se, bcslultede Forretningsud
valget efter IndstUling frn Organ!-

nt:r nar s1uen aa vcerut aroe).ner 
derpaa, og ad Frivilligbedens Vej er 
dcr nu dannet saadanne Sam.rneh
slutninger i alle Amter. 

aen en~, ft. 1'1!on~r; Dlcv ::>Korth 
Ovcrlrerer. Fot·ud havde Skolen eel 
dansk Lcerer, og fra den 1. Apri 
faar Skolen endvidere en dansk Lre
rerinde. Herefter er hele Lammkol, 
leglet i Skolegyde dansk, meden 
dcr ved den »dan!;!ksprogede« Sko· 
lea£deling i den sydlige Bydc-1 cndm 
virker en tysk Lcerer. 

,Et andet Resultat af Mpdet i 
Odensc var .AI£holdelsen af et Grren
selandskur.sus, der fandt Sted 12.-
18. April i Aar. 

I Beretningen, der aflagdcs af Ud
valgets Formand, Dr. mcd. Vald. J. 
Harsh~f, hcdder det viderc: Spprgs
maalet 

,k>lll J<"adderskaber 

for Grcensesognene i NordsleS\·ig har 
vceret strerkt omtalt i den sener<: 
Tid. Enkelt~ Stcder er saadanne op
retl~t paa Ini\.iativ af Grrensefor
eningens lok.ale Mdelings leden<ie 
Mre.nd, men ikke af Afdelingen som 
saadan; saaledes f. Eks. i Kolding, 
der paa denne Maade bar paataget 
sig Faddet·skab for Bjolderup Sogn. 
Denne Fotm synes heldig, idet dex·
ved nye Kredse drages ind i Ar.bej
det og Interessen. uden at de gamle 
Kre<h:e yderligere belastes s'kono
misk. Det vil ogsaa paa denne Maa
dc vrore heldigt, at saadanne nye 
Kred.se gennem Grcenseforeningen 
kan faa den forn~ Vejledning. 

Rektor vcd Ouborgsko!en i Flens
borg, Andreas H a n s c n, aflagda 
Beretning om 

Skolesag(ln i Flensborg. 
Kursusundervisningen og Ung

dorn..."Skolen har i sidste Vinterhalv
aar samlet flere Elever end: nogen.,. 
sinde ffilr. Elevtallet v.ar i Fjor ual
minde1igt hflljt - nemlig 255; n'len i 
Aar mpdte der 328 yng:re og reL:i.re 
Elever. 

Den danske Kommuneskole brere:;o 
fprsl nu sit Navn med Rcttc; h'dtil 

Flensborg Kommune har i Aar -
ligcsom tidligere - ikkc haft IWao 
til at tage sig rel megel af den dan
ske Kommuneskolcs Materiel m. m, 
Fra Gramsefol'ening~ns Budget -
saavel .som fra anden Sied - cr d!? 
derfor ogsaa i Am· ydet en Stptte til 
Bpger og :Materiel saml til Spor
vognskort til fjerntboendc Elever. 
En Anspgnmg til Byen om Fr:
befordring til dis.sc Ele,·cr cr blevel 
afslaaet. ' 

Udgifterr:c ved de her nrevn!e 
Virk.."'riiliooer er blevet drekket a£ 
Grrenseforeningcn. Der ex· Grund til 
at betone, at disse Vu-ksomheder cr 
li vskraftige - og Grund til paa de: 
danske Mindrelals Vegn-e at sigc 
Grrenseforenlngen Tak for den~ 
Indsats her. 

AI Lederen af Flensborghus Bog
samling, Fr. Mommsens Beretning 
fremgaar, at Biblioleket i det for
l~bne Aar kan paavise en Stigning i 
alle Al'bejdsgrene. Det sarnlede Ud
Iaan er nu 47.319 Bind; dct er 322U 
h¢jere end sidste Aar. 

Det hedder videre bl. a.: Af Ud
laansfilialer maa Harreslevmark 
fremhreves. Her sattes Udlaanet op 
fra 127.9 til 147rl. I denne ret tret.
bcfolkede :Fors tad til Flen~borg 
burde der gpres noget gennemgn 
bende, lhi de sidste Aar har vist os. 
der her fin~es en naturlig Tr.:~ng til 
dnn.sl;: Lre.:;ning. Her {"l" det nattu·lig>.! 

Sled for en dansk Laasestue og 
bedre Udlaansbetlngelser end hidlil. 

Til Trods for gentagne Forbud af 
danske Aviser har de Voksnes Lre
sesal vceret strerkt bespgt. Vi har 
haft Aftener, hvor aile Pl.adser har 
vreret optaget. Bcspget var 16,919; 
det. er 1995 flere end sldste Aar. 

Ogsaa Born~biblioteker og ~r
nenes Lcesesal har vcerel godt be
spgt. 

IDer aflagdes yderligere en Rrek
ke Beretninger om forskelligc En.-
ner. 

En Resolution. 
Den fprsle Dags Forhandlinger 

sluttede med Vedtagelse af f¢1gende 
Resolution: 

SendemandsmPdet anmodcr Ho
vedslyrelsen om at ~ge en Ordning 
af Forholdet til andre Foreninger, 
dcr virker for Grrensesagen for ~1t 
tilvejebringe en e ffelktiv Samvirk
somhed. 

I Aftes holdtes i Haandvrerker
forenlngen en stor Middag, og Sen
demandsm¢.det.s Forhandlingcr forl
:>3 Ltes i Morges, 

1 
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ST. RE6NE6ADE 2. KJBENHAYH K. 
TELF. CEIITRAL 11,995 

Bladet: 

skriver der2 9 MAJ 1935 

Xn[tlr a; Srndcmanrismodrlf ~·tm/lr SJ. ;I;kc[.~rr fnloqrllfi!rl'( f!"a l'rnpprn url r nfor 1/rmnrlvrrrkr rfort ningr n. Frn vr nstre u& Gra·n.H•fortnin[Jrns Kassrrer O!J 
Srh•·t,..r , Gl'nl'm/mnjor Rirkl', tltj.~<·sckrrtwr f,murtrl:, Gf/nrt/ejt'r Pl'!l'r LQSUII, Struslnrf>, c·n Son af rtfchule Henr ik /..nsu n. Ocrnrrst i /(Jr$/t• {{(rkke GI'U MC
/orrningen' Ntt·stfrumnnll, Dr. med. ffruslo/, Frmucwdrn, Rcklor II . P. H fiMI'Il oy Dr. phil . l'ilh . 111 Cnur. 1 bnge$/e RwH·e starrr Oottrets.frrgjer er Manllley-

Pnn Grrcnscf'Orcningens Scnrl<'-
mancl\morle i RaQdCtl\ i G:-.::~r udlnllt! 
Udskrhningsch.-r S n n d, Kob~n

havn, ~ig i Di~ku..,,ioncn eflcr For
n.a n dcn ~ Bcrc lnin~ for en slrorkere 
Konecntralion nf de sondcrjydskt! 
F-orcningcrs \ !'ll(·jck -ogsnn m·· i 
Hen blik pn:1 Del 1111gc Gnensenern 

o~ J71cn!(boq:::samfun (l<' t. Denne Ud .. 
l:lle lse ~-: a 1· Form:incle11. R~;klor lL 
P. H n n sen, Ko!x>nhan1 o;in Til
'>lulrlin,t:, iclet h.ln udl:lltc, nl Ilnn•d
heslyrclscn 1':1 r lydllwr o ve t· for sa:'l 
dannl! KraY. 

Regnskab og Budget. 
iF o r 111 11 n d e n Qj'l]rest\} derpnn 

Regnsk n•hi! l, riN hnlanccrcrle mcli 
286,5:\2 Kr., hilk<'l l'ar omlrent 
som rler 1•ar hucl:;(elleret. 1 Oiskuc;
sioncn hcrQm drllogRcdnk1or H n n s 
H e n r i k s r n, K0'be·nhavn , Biblio
Lcka r ~1 o m m s c n, Flensborg, LIT'
rer J e n sen, Sko,•hc•l, Ovcrrelssng
forer ~l nntlhey.\Vagner, Ke
bcn havn, Grosscrcr IS t y 'h r, Kobcn
hnv n, 01:: IF or man den, llworeftcr 
Regnqknbel godkendtes. 

Ogsan Budgetlcl for Aaret 1935--
36 blrv oplrest nf Formanden. Del 
balanoorede med 22':>,000 Rr. og ud
viste et Underskud pna 18,000 Rr., 
hvilke t godkendtcs efler at Knpl:ljn 
Po r s d n I, Roskildc, bnnle haft 
Or del. 

Den stJnderjydskeDag 
gav 155,000 Kr. i Aar 

OverretssDgfor:cr M a n t h e y-
w· a g n e r, Kobenhnvn, allagde fi.r. 
trtning fra Udvalg<![ for D(>n sonder
jydske lOng, idet han u dtalte, nl hnn 
maatlc Lrll!de til'bnge som Leder <tf 
denne Dngs Indsnmlinger. Han g:;w 
en Qycrsi~t Qver>Dngens s tadig bcdrP 
og bedre Forlob i de 15 Anr, df'n 
hnr eksisleret under hans Lcdclst' , 
og slu tledc rued at oplyse, ut den i 
1 !):\;> hnvde sat Rckord mcd c l sam
let Resullot pan 155,000 Kr., en Ucl
lalelse, dcr hilstes med slrerkt Bi-

\Vagner, Utlskriuningsclltf Snnrf og Sekr rtrc•r , Obtrsttojinnnt Kamman. 

Oisk\.tssion<'n om df ov r i€:-c Bt>
rc.Jningcr d Clllo~ Dr. phi l. V i I h. I a 
Co u r, J3irkernd, der onsk{!de, at 
Grrenseforeningcns HO\'cdbeslyrelsr 
slwlde oprcltc en 

f.e nlrnl IU Vej iC£1ning fur de For-
r uinger, som danner Fadderskab, 

o~ forcslog. at d~ mindrc Forell in
g,•r, som ikkc er i Stand ti l at magic 
el Fndderska'b, af Ilovedbcstyr els<' ll 
fik nnvist, hvorkdes de pan a ndre 
~1.1ader kundc afbj::elpe ~! angler Vl.'d 
tlt' danske Vorsamlingshnse c llcr an
dre Sam li n gss ll"d<' r i Sonde rjyll:l!ld . 

nom!l!ncfprpu~tcr L o r e n l z e n, 
Ronhave. udtalle, at Grrenseforcnin
gens Stilling til De l ungc Grrens<'
vrern bur de o l'kJnres, og o nskede ('t 
Samnrbejd~ mc llem d<' forskelligc 
!Htnderjydske Foreninb('r: 

Flh1·. Gnardcjcr N. ,1. Go I t h a r II· 
sen, Tonder, gav sin T ilslutning 
hcrlil og adv:m~dc mod a t svigle Ar. 
bt>jdcl i 'Sydslcsvig fo r nl s lo t[(~ A:-
bejdet Kord for Grrenscn. 

Den eftcrfQigcnde Diskussion paa 
~1odet i Ga::tr drcjede sig i niL va•
senlligl om IFotlholdeL mcllem Del 
unge Grrensevrern og Grronseforeni n
gen. IDet blev fra llere Sider fre m
hll'vct, at Del unge Grrcnsevrern 
mna tle pointcrc sit Arhejdsff'l l 
n0'jcre. 

!Pnstor G a d e b erg, AarsJev, 
Oberst R 0 n n in~. GPnloft c, F-or
slander Hoy, .l re~erspris, .1 c s p er 
Il n n se n, Vnrde, Gnnrdejcr Ha n s 
G h r is t e n s e n, T andslct, /Graver 
L a r s e n , Soro, Forstander J e n s 
R n s muss en, Levr ing, i.rercr 
L om h Q I l 11 a n s c tl, 0s lcr Vraa, 
Obcrs l S l ii r u p, Kohenhnvn, ,Jour· 
nr.lisl D i n s e n, Randcrs, U I r i c h 
~ i e I s e n, Aarhus, J o h s. C h r i 
s I c n sen, Svinningr, Ud,krir nint:s 
chef San d, Postmcstc r Tl a filb a r 1 
iB c r g, Slagclse og .Or. H a r s I o I' 
Kohcnhnvn, ha\'de nile Orrl<' l mr.l 
lfenblik pan delle Sporgsmnn l. 

E n Udtalclse om Samar be.j
dct mellcm Foreningerne. 
Or. H a r s I a f slullcde med .11 

rk rn ro3t for Grostern<', Furslandc1· lffl!/ 

for Rantlc r~ . moocns Redakl0r 1/nns 

Henri l\sen ll:e$te et nf sine Di~le om 
:\'•icls E bb<'llen. s 

Aro lc ker [(abe/1, Rand-ers, tnkkcde 
Grmn.~eforcningen, forcli man h.wde 
l:i~t Aatv.mndet Nl Randers og Lal lc for 
Forcning!'n~ ~laal, hvorpna en Sang, 
.skrevet om Gr~ru;.cl nnds- Kur.sus'ct 

R0n-shovcd, ·biC<V afsungct. 
Saa begyndtc Taler~ igen. Dl•t var 

Graver Larun, Soro, ~r f~rtsalle med 
at t.a:t-c for F tag·et, !'astor Pontoppida11 

Ia Thyssen, Od~nse, om Oybb01 Melle 

som Grronscforeninge ns :\lrerke, Redak
le r Ernst Cltristiamcn, Flensborg A·l•·is, 
og Gaardcjer Friis, HndCl'lilev, for Grreu
.se1for eni~en. 

Forfalleren .lfaritts Dnhlsgaard hyl
oode Manbhey· Wagner, ObeNJtlojlnant 

Pa/sgaard lalte tfo r d~t n.nliooalc Agita
·lioMnrlhejdc, Ovcrrotssnogferer Mautlley-

1\'agner hyldede Foreningens Formnnd, 
og P!IB!or Smith, 0~by, Lnllc for Dr. 
II n·M1or, h\1ordfter de nne laUe for For
en i ng.s~dcrne. 

Frelle'l'!pi..ningen var hermed forbi, 
og man sAmlcd•es om Kalfooordcoc i 
den Lill-o Swl, .h"'>Or dcr ~o~ar endnu nogen 
Tk:M fQrMjeligt Snmvll!r, inden Sende
mrend og Gre.ster g-ik hvcr til sit. 

Sendemandsm0dets 
anden Dag. 

opran dl som den for.ste 
1-cnde S o lo!Jk in, og som i 
mange Uannebrogsflng 
Sendemwndcne, dn de i ~forges 
):a.v sig til llaandl'rerkerforeningcn! 

Kl. 9 incHede<les med Sangen • 
aile de Riger og Lande• . 

l)irig••nten, Uommerfuldmregli~ 
J u hI , Randers, salle slraks llcrol• 
ni.uge n fra del dans'k-e Generalsek 
lariat i I" lr ns'borg under DiskuMion. 
Post mester .K j em s, K9betlhll 

sr\aglcn • Bcrclning om delle Blads 
Virksomhcd og omlalle enclvide;·e 
det Gra'nselnndskursus, som arhol
rles paa Roushov~dHojsC<ole i Angus! 
for Lmrcre og La::reri nder. 

Forstnnder J t' n s R as 01 us sen, 
Lenin~. opfordredc stll'rkt til Del
lngclse i delle 1\ursus, idct han frem. 
hrevcde 1\edvcnclig'heder\ nf, at Un
dervisningen blev nationalt prregel. 

Forfntteren ~1arius Oahlsgaard, 
Nykoohing ~lor~. Grosserer :\lichncl· 
S<'n, Lundersk()v, Lrercr ' Lomholt 
Hnn,cn, Lresing, Lrerer Hangh0j, 
Had~ten, tFolkelingsmand Julin og 
Lcktor Krestel, Fnglelbjer.g, ha·vc:e 
Ordet her til. 

>>Moderen« som F riluftskue
S()il ved Ungskuet i Aar. 
Formanden opl~sle ct Brev til 

St·ndemandsmodct .fra kgl. Opera
sanger Lars Bo, der meltdelte, at Del 
ltgl. Te>aters· Pcrsonn;l<l •l'ed F.rU:ufts• 
sktle&plllene i Skandcrborg Dyre
hal·e i Ungsknedngene i Anlednin& 
:tf 15 Anrs Dagen for Sendcrjyllands 
~n.forening med Danmurk vilde 
opfore Helge Rodes Skucspil • Mode
reo • . (Bifald.) 

Pan Hoved'bP$lyrclsens \'cgne fo
rela.gde Nreslformnnrle n, Dr. Harsl<Jf, 
Urlknst til Lol'ronrlringer. 

Efter en Oiskussion hcrom hold tes 
Fr{)koslpau!W!. 



Xogle n; <irndrmnntl.•mmfrls krndte SkiH·rfur {ologmft:ret P''" Trapprn 11tfnr/r1t 1/alllltltnrrl.!'r for cningrn l·ra llfnsl re u s Crcrnseforeningtm Knssrrer og 

Sekrel•u, Geiii'Tfl/nll•jor Rlrkr, Rrj.,Nekrcltrr Lrnurrrl:, r.anrffrjer Pelt>r Uuun, :ilrttslrup. en Son af nfdode l/n rrik Ururn. Dcrrm•st i f orst r Ru:kt.·e Gra nse

forcningcm .\'trst{ormn./lf/1 Dr. met!. Hrtrslof, Formam/('n, Rcktor II. P. /irmun Of/ Or. phil. \ ' ilh . Ia Cour I hfly rste Ra•kke stanr Out rret&&fi{}/Ortr Mcmllrt y-._ 

PaR Grmp~-cforeningen!l Scndf'-

!1l:tnrlsmo(!e i Handcn• i Gnar ud!all11 

Udskri-vningsclwf Sa n d, Kobeu

h;l\'n, sig i Di•ku~~ionen cflcr For

n.andens Bcrc tning for en strerker~ 

1\on~nlralion af de liOilderjydske ' 

Foreningers \r'lwjde, ()gsaa me.l 

Henblik p:-1:1 Del ungr Grrensevrern 

o~ Fkns'hor'•sanrfnndct. Denne U.J

t:~ l clse gav FornHtndcn, Rcktor ll. 

P . H n n H n, 1\Q'lwnhnvn, sin T il

sl ut ninf!. irlet h:m udt:lltr, nl HoYed

beslyrelsen \'rtr lyJ:tu>r O\<'r for sa:a

dnnne Kr:w. 

Regnsk~1b og Budget. 
Fo r m a n d e n oplo:•stc derpaa 

Ilt'gnska.bet, ckr bnlancrrcdc m ed 
?86,532 Kr. , h'l'ilkcl \'llr omtrent 
som dcr vnr hud.gct tcrc t. I Disk·Hs
sio nen hc r om drl logRc'clnklor H n n s 
Henr i .k sen, Ko!bcn-hnvn, lliblio
tckar )f om 111 son, F'lcnsborg, Lw
rer J e n sen, Skov'hol, Overretssag. 
fercr ::\1 an t ·h e Y· W a g n e r, K0-
hcnha\'n, Grossrrcr ~I y IJl r, Koben
hnvn, ()g IF or m an d en, Oworefter 
Regnskabet goclkcndtes. 

Ogsaa Budgcllcl for Aaret 1935--
36 blev oplrest af Formnnden. Det 
balan cerede mcd 22':i,OOO l{r, og ud
viste et Unden;kud pn.a 18,000 Kr., 
lwi lke t godk cnd tcs d lrr at Kn·ptajn 
Po r s d a I, Roskildo, hnvdc hnft 
Ordet. 

Den sonderjy dske Dag 
gav 155,000 Kr. i Aar 

Over relssagfcner :\( n nth c y-

W a g n e r, Kobenha\'n, nllagdc B·' · 
rrtning fr n Udvalget for Pt'n sonrlcr
jydske lD<~.g, idet hnn ud\n lt e, at han 
mna tle trtcde titbage som Leder td' 

denne Dags IndsrnnlinRer. Han gav 
en Q,•crsigl ovei'IDngcns s tndig bedre 
og hedre Forlob i de 15 Anr, den 
hnr eksisteret under hans Lcdelse, 
Ol: slu tledc mecl at oplyse, at den i 
H.l35 ha~·de sat Rekord mcd e l sam
let Resullat pna r.;s,ooo Kr., en Ud
talelse, der hilstcs mcd strerkt Bi
fald . 
!F <> r m. and .en hyldedc i en 1!-muk 

Tale Overrctssngforcr Mn n they
Wagner for 'hans store lndsnts f·or 
D€11 s~mdcrjydsko Ulng. ::\lanLhc)
Wagners Navn vii uloseligl vrerc 
knyttel til dcnne Dng, udlnlte han. 
(Forsamlinge-n rejste sig og klappl'· 
de.) 

Ogsaa Sygclhusinspcktor ~~ o 11 e r, 
:\restved, <~g tJdskrivninJ:5Che'I1S a n d 
hyldede den a.fgnacnde 'Formant! for 
'Dagudvnlgetc. 

BBrnenc her huve fri. 
Apoleker IF r. ·K n be II, Rnndcrs, 

udtalte 0nsk e l om, al aile Skole
born i Provinsen flk fri mindsl to 
Timer paa ·Den sonderjydske Dab', 
-;om Tilfreldct cr i Ro~benha'l'n, ikke 
alene for at Bornene - nnturligds 
frivill igt - ktmde hjrelpc at snmlc 
ind til >'Dagen•, men <~gsnn fordi de 
Yil lrere a t fo le denM Dag som den 
uAtionale Festdag, den er. 

Hilsen fra Kongen. 
Under IDiskussionen indiOO.l som 

s\'llr paa cl Telegram, der blt'V ai
scndi i Gaar 'forges, et Tele.gram 
Ira Hans ~fajcsta>t Kongen. De l lod: 
• Yor hjertcligste Hilsen og Ta.k. 
Christian Rexc og .ponhortes staa
ende. 

I den for tsa tte ·Diskussion delto., 
Reda'l< tor M 0ll c r. MidrlcHa r~ 
h vorefle1· •'Dngud rt~ l.gctc s Berctnil1g 
godkendte' 

\Vnuncr, UdsJ.-rivninuscltef .Sanrf og Sckrrta·r , Obersl/ojlnant Kamman. 

1 Disku~si<lucn pm de ovrib~ Br· 
rctninf(cr drltog I{r. phi l. V i I 'h. 1 a 
Co u r, BirkNud, dcr onskcdc, n! 
Grrenscf<~reningens Ho\'cdbeslyrelse 
skuldc oprcttc en 

Centra l til \'Cjlr clning for de For-

enin~er, som danner F adderskab, 

og forcslog, <ll de minclrc Forenin· 
gcr, Sc.lm ikkc er i Stand Lil a t m HF: Ic 
et 'Faddcrskab, :if Hovec.lbeslyre lsl' ll 
fi.k anvisl, hvorledes de pna nndre 
::\laadcr knndc afhjrolpe ~! a ng ler vcd 
dl' clanskc Fbrs:.un lingshuse c ller an
dre Samlings~lrdC'r i SQndcrjylln nd. 

Domn:ncfnrpa~ter L q, r e n I zen, 
Ronhave, udt:~llc, nt Grrenseforenin
gens Stilling til bet unge Grronsl'
,·rern burdc afklares, <~g onskedc rl 
Samarbcjde mellem de forskelligc 
snndcrjydske Forenin~er: 

Flhv. G:1ardcjcr N.J. Go l t ,h ll r o!
s (: n, Tondcr, gnv sin ,Jil slulnin~ 
hertil og rrdvurcde m()c.l a t svigte Ar. 
bejdcl i Sydslrsvig for a t slolte A:-
bcjdel Nord for Grrensen. 

Den cftcr.folgcndc Diskussion paa 
~lodet i Ganr drejcdc sig i alt va>

sentligt om Forfholdet mellem Oct 
unge Grrense,•rern og Grrenseforcnin. 
gen. 'Oct blcv fra llere :Sider rrem
hrevet. nt Oct unge Grmnsevrern 
maatte pointcre sit Arbcjdsfelt 
no jere. 

Pnslor G n d e berg, Aarslev, 
O:bcrst R 0 n n i ·n .g, Gcut-oftc, For
$ lander n 0 y, .IR!grrspris, J e s p (' r 
H an sen, Varde, Gaardejer II n n s 
C h r I s ten sen, Tandslet, 'Grav~r 
L arsen, Soro, Forstander J e n ! 

R a s m u s s e n, Levring, Lmr~r 
L <1 m hoI t H a n se n, 0ster Vran. 
Oberst S t ii r up, Kabenhavo, Jour
nr.lisl .0 i n s e n, Ran(lcrs, U I r i c ;, 
1'\ i e Is c n, A:~rhus, J o h s . C h r i 
s l c n sen, S<Vinpinge, Udsk rivn in gs
chef .S R n d, Postmesler H a f:llb a r I 
H e r g, Slngclsc og Dr. H a r s 1 o f 
Kc~henhnvn, havde nile Orde l mcd 
Heh blik pan dette Sporgsmaal. 

En Udhtlclse om Samar·bej
(]Ct mcllcm Foreningerne. 
Dr. 1l n r s l0 r sluttecle metl .11 

slillc ofolgcndc IForslnt; til eo Ud t:l
lelsc: 

Scnclcmundsniodct nnmodrr Tlo
VC(Iledrlsen om nt ~oge en Ord n i n~ 

af forholclrt til nndre Foreningrr, 
der \' irkrr for Grronst'sagen [Qr at 
fna tilvcjeb ragl et efl'ekth·t Samar
bejclc. 

Dl•nnc Udtnlr h r \'l'dloges, og s:1.1 

ha-n•oe Dirigcnlt-n, Dommerfulrl
. mwgli~ .J u hI, Rnoders, :\todet. 

F rellesspisning med 
mange 1aler. 

Eflcr et Par Timer-s Patl66 .samlcd!!.~ 

Sc.ndcmrendcnc igen Kl. 19 med Syd

o!IEl'lvigM"ne og en Del indbudlc G:aster 

Lfl en ~Jiddag i Hanndvrerkerforcningens 

Fe.sUial, bvor der ilclc .1\.flencn igennem 

herskede den fesllig<"Jte Stemniug. En 

lang Rrerkko Tnlcr lblcv d-er hold!, og 

ind imeltom di6SO blcv wnget nati~Jnnlc 

San.ge, J.i.gcsom dcr var Undct'lloldning 

ved NieLs Podens<ills Orke.sler. 

Vc-d Dordct ood Dom:mc.rfnldmrog>tig 

Julll vclkomrnen, og <lcrcfter ta!Jt-c Orren

.sclor~n~en.s Formand for Kongcn og 

udbragte et Leve lor ~iajesl.retcn, ofrer-

fu~t :U •Kon; ObriBtian•. I? 1 

Dr. p.hil. Villi. Ia Cour lalte 6mukt og 

iformfutdendt lor Danmark. Groase.rer 

Michcrclun, l,llnder.skov, laHe ior-:~vd· 

slesvigC>me .~orn :\fordens Gr:rnsevngl 

moa 'Sy<l. Dommedu! cJ.mregH.g Juii? tnl!~ 

(.1<- rnro~t for Gres~crnc, Fors tanflcr 111111 

Inr Rnndrrs , m-ed-cns BedakiM Hans 

1/l:nriksen lresle et af sine Digle onl 

' 
Apoleker Kabel/, Randcr~. takkcde 

Grren'ieforcningen, ford i m:1n ha vde 

Ia~! \ nN<mnfle t HI Randcrs og lalte for 

Forcning-cn.s ~faa!, hvorpan en Sang, 

.~krcvet om Grren~land.s Kurs us'ct 

Rmt ~hoved , •bl c~· afsung.et. 

San bogyndLe TRioernc igcn. Dl't vnr 

Graver Lars-en, SonJ, der fortsatte m(l'(l 

nt tal•e for Flage t, Pa~l or !'on/oppidan 

Ia T hyssen, Odense, om Dyb-1>01 \10\le 

s01m Grrensoforeningens ~lrerkc, Redak

ler Erns t Christiansen, F lcnsborg 1\\·is, 

ag Gaardejer Friis, Hadenslcv, tfor Grren

~C'If oreninsen. 

F'orbtteren Marius Dr1h/.,ganrd •h) ~

d.eclc Mantlh·ey· Wagner, Olbenstlojtnanl 

Prrlsgnard Lu.lle for d e't na!ion.alc Ag~ila· 

•limvmrbDjdc, Ove rr.etssargferer Manllrey

WagMr b yld>ed.e ForeningCJ14 Formand, 

og Pastor Smith, 0sby, lalt-e for Dr. 

llar_,lof, brorcltcr denne lalle for For· 

eningsledernc. 

Frolloosp~n ingen var hcrmc-d forbi, 

og mnu samlcdes om Kaffllbordene i 

den Li llo Srol, ih-vor dcr v.ar endmt nogen 

Tid!S foo m 0jll'ligl Sarnvrer, hulen Sende

mn>nd og G!CSter g•i'k hver til sit. 

Sendemandsmodets 
anden Dag. 

oprandt som den f0 rste 

lcnde Solskin, o-g som i 
mange Da nnebrogsflng 

~nde·mreudcne, da de i 

;;nv sig til Haandvre1·ker fore ninge n 

l{L. U ind lede-de s med Sange n , 

all~ d<! Riger og Lande• . 

Dirige nlcn, Dommerfuld mregti 

J u h I, Rrt nd c rs, M ile slr..t k~ U<! 

lariat i Flcnsborg under Disku~ion . 

Po.stmcster K j e m s, K"henhavn, 

ucltnlle sig fo r e n Omdannc iS<: n 

G(•nc r:tlsek r-c la ria le t. 

Ois kus..,.ionen Odn Sikoldc d(l r 

5-v-(•nd Jo:ha nns-l!ns Ber-etninR om den 

dunske Sft<ole i Slesvig dellog For

mandcn, He js k ol].eio rs ta nde r Chri

'ten'!<'n-~lanrsso, Ask, 

J>tl{otl~r Lorentzen, Rcmha"e, 

Hnrslof, Stn tionsmc.,ter Oltr ist ian· 

.sen, :'\yru.p, Toldkontr<~llor Dioh

mann, Vej le, Q,·e rrcts.sag>f0rer ~fan-

1 hey-\\'ag ne r , GraYer L-nrsen, Soro. 

Formundoen, Gnardcjer Petc rLn.sscn 

Stt~ul<strnp, PastOi' Smitih, 

S'kolcinspekta r Thau, 

O!x-rsl Stiirup, Bom holm, 

t:unch, 1J1Jrsholm, Skolelcde r S\•e 

JOihannsen, Direklor Blad t, .-\A.borg 

Kaptajn ~yer, Aa!'lhns, og 

Pontoppidan Thyssen, Oden~. 

Fo r m and en a fsl'llllede de 

Oiskussion, der vrescnllig 

drcj(!'t s ig om Gen nemf(llrclse 

sids l(' Aar ved•laget P1an otn. 

delse nf S&olen i Sle.svig sa.m t o 

1hvorvid t dcr skulde giv-e.s 

Unden i!>ning pan S.kdlen elle r 

for Sydslt-svigs Vedko-mome nde ku 

skulde gi\·es p aa DLiborgsk()len. 

»Grrensevagten« og Kursus 
for Lrerere og Lrererindet. 

Or. pihil. V i I h. I a Co u r , Dirke

t'<Hl , a fl agde som Redaklor :~f • Grmn -

~c \·nglen • BNclnin g om de lle Binds 

Virksom hed og o m talte endvide•·e 

dc t Grrensclnn,hkursu~ . som nvhol

rles paa Ron.~ho,·edlloj,ftwle i Augus! 

fo r Lrere rc og L:ererindcr . 

Forstander .J c n s R a s m u s s e n , 

Levrin~, op ford rcdc s ta>rkt til Del

lagelse i d e lle 1\u r~us, idcl ihan frem. 

hrevecle :-lodvcnrlighc clen nr, a t Un

dervisningen b le v nalionnlt prregel. 

Forfatlcren Mnrius Dahlsgaar d, 

Nyk"bing Mors, Grossercr :\lichael

scn, Lunders ko v, Lmrc r LomhoH 

Hansen, L~esing, Lrercr H a nglulj, 

Ha ds te n, Folkc tingsm nnd Julin og 

L ekto r Kreslel, Fugl(.'lb jerg, hav<! '! 

Or del her til. 

»Modercn« som Friluftsku.e
spil ved Ungskuet i Aar. 
Forman rlcn op l(li:,te 

~kndemandsmodcl {ra 

e t Brev tH 

kg!. Opcnl-

sange r Lnrs Bo, der rnrdctelte, at Del 

kgl . Tea !r rs Porsonnle \'ed F·riiufu-· 

sk llcsplllene i Sknndcrborg Dyre

ha,•e i Ungsk ut>do.genc i Anlednint: 

a f 15 Aars Dagen fo r Sonde rj yllands 

GenJore n-ing mcd Danmnrk vild~ 

opf0re Uelge Rodell Skuespil • ) l o de

rene, (Bifnld.) 

Pan Hoved'be ~ tyrr lse ns V·egne f-o-

relagde Nreslformunden, Dr. llar$lof, 

Udkast til U)\'rendringer . 

Efter e n Diskussion herom holdtes 

Fr<>koslpau~. 



ST. REONEOADE 2. KBBENHAVN K. 
TEl l'. CENTRAl 11,995 

skriver den 
? 9 MAJ l935 

~~----

TIL DE DANSKE ~YD FOR GRJENSEN: 

I SI(AL FAA HJJELP 
~ Af Rektor H. P. Hansen. 

Vi brfnger her den Talc, som Grcrrnsejorettingcns Formati4, nektor 

II. 1'. Jlanseu, i Gaar 11oldt paa Senclcmands-Mpdct i Randcrs. ReTe

tor ll. P. Ilattsert Jortccller 011~ dct sidstc Aar3 opmuntrcnde Resultn

lcr, og de 100,000 Kro11cr, dcr cr indsamlct, ou om GramscjcrctllngC11S 

Vcckst, baadc i Forenlugstal og Medlemstal. Endvidere sklldrer For

mandcn de Opgavcr, dcr stillcs, og antprcr t dcnne Forbiudelsc Peter 

Graus jorpligtc11dc Ord: 1 skol faa Hjcclp, den cr paa Vcj, dcti kom-

1ncr, va:r kun tryg • •••• , 

DE af Dem, der deltog i vort M~

de 1 Ss'}nderborg 1 Fjor, vil hu

ske dets cjendommcllge Stcmning. 

Et stort Tryk var taget fra. o~: al 

vor Gmld var lykkellgt bragL ud af 

Verden; og v1 laa. :for fprste Gang 1 

Grrenseforenlngen:s Tilvrerelse inde 

med en posltiv Ka.ssebeholdnlng. Det 

var det ene! - Nede fra. vort gamle 

Lands sydllgste Egne, :!ra. Sll og !rfl 

EjdermundJ..n.g lPd 1ndtrrengendc 

Krav tll os, ovcrvreldende set 1 Be

lysnlng a.f deres ¢konomlske Om

fang, me:n !ulde at Fo~r1skheod. 

Deft v:ar det e.ndet! 

Og saa. saLte vl os et stort Maal. 

Vi lovede hver, at ud over de Kra.v, 

som det la.gte Budget stlllede, og de 

var allerede meget store, ud over dct 

vilde vi samle 100,000 Kroner sam

men. I en vcdtagcn Besluinll1g gav 

vl lwerandre liaanclslag dcrpa~! 

100,000 Kroner! 

~ t ''' ··· .. ,,:!tV\ ~ 

I \ 

Mine Land.smaend! Vl har holdt 

vort Ls1fte. De 100,000 Kr. er der! 

Fra El'lkeltforenlngeme er som de

res Part dcra.f indsamlet og lndsendt 

32,800 Kroner. Krere Forenlngs

repr~ntant.er, dette Tal burde vre

re langt stprre. Enkelte Forenlnger, 

deriblandt nogle smaa. og nye, men 

ogsaa nogle gamle og store har a.rbej

det beun<ll•tngsvrer'Cligt. AdGkollllgc har 

nreppe Iadet hpre fra slg. Jeg beder 

de Forenlnger, som 1 Mismod hldW 

bar gra.vet deres Talent 1 Jorden, 
• -~--- -2~ 

Dakota har vl to.aet omtrent 1000 Kr. 

Og saa: Den unrevnte Mand, der l 

Fjor skrenkede os ca. 50,000 Kr. ha.t 

1 Aar fsjjct 58,000 Kr. tll! Jcg pnsker 

at bemrerke, at denne Mand cr ln

genlunde MllUonrer. Han siger: Jes 

kan uudvrere dls~c Pengc; vort 1\.l

tionale Arbcjdc l'an il;kc undvrerc 

dem! 
Alt det.lie cr saare lyk>l,clitrt ::vt op

lcvc - ikke mindst dot si.dste. Dc>t 

kan • llgefrem g¢re en Gn-onsefor

eningsfOl·mnnd mindst 10 Aar yngre! 

- Ak, vl ikommer sna1·t til det, del' 

gpr ham 20 Aar mld.re! 

• • • 
7r IL det opmuntrende h~ end-

1 nu, at denne Fremvrek.<lt for 

Gramsef<>l~l!lJlingen f¢lges mcd on 

GrP<:Ie i ~nderjydsk Arbcjde paa 

mange tuldre Omraader. De to gamle 

Foreningcr, Sprogforc-nlngen og Sko

leforeningen, som vi gennem Sek.s

mand.sudvaJ.get sta.M' 1 et lyk!wellgt 

Samar'bejde med, melder ogsa.a Frem

grung. Stlgn.!:n~en 1 vort Medlemsta.J 

e.r naa.et trods det Tab, vt led vc<l 

FJensborgsamfundet.s Udtrmclen. Og

saa. med Flensborgsa.m!undet a.rbej

dt'l' v1 1dvrigt i udmrerket gensidig 

Forstaa.else. Og sa.a kolJl.JlliN de man

ge Nydana1elsel': Det unge Grmnse

vmrn, !Fa.ddJelroskabelrne :for de sa.a

kal<lte truede Sogne og forskelligt 

andet. N.aturllgvis k.an den..n.e Bro

gethed skabe n.ogle Vll.Mkellgheder 

Unde-r alle O.m.stamcilgheder viser 

den, at der e:r Liv og Grs:scte og sta

di.g vok:scnde Forsta®else. Vl :m.a.a. af

,gJort glrede o:s over alt dette og over

vinde mullge · Va.nskellghede-r paa 

bedst mu.l.lg Ma.a.de. Er!aringen viser 

lyk.kellgv13, e.t detbe :ta.n gpre3! Alt 

detJte er godt og gru.mme glred.e14grt;! 

Men hjir .'i81a: V1 mente 1 Fjor, a.t 

om vi :!1k sam.Iet de 100,000 Ktr., saa 

kun.de vl lpse de iflre store ek.stra.ord1-

nmre, men tvlngende nP<:Ivendig~e ap. 

ga.ver. V1 kan lrun l.sSse de to Tredie

dele dera.t for de Penge, v1 har -

og de skat l¢se., heltl Med By,g~ 

gaar det jo .'i81a at sige altdd sa.aledes, 

at jo n~Dl'Il'lere man kommer det pa.a 

Livet, de, dyrer~ viser det slg &i 



Rektor H. P. Hansen. 

Mine Landsmrend! Vl har holdt 
vort L¢fte. De 100,000 Kr. er der! 

Fra. .Enkelt!oteningerne er som de· 
res Part dera! 1ndsamlet og lndsendt 
32,800 J{roner. Krere Forenlngs
reprrescntanter, dette Tal burde vm
re langt st¢rre. Enkelte Foreni.nger, 
deriblandt nogle smaa og nye, men 
og>saa nog1e gamle og stor-e har a.rbej
det ~undl;"lngsvmrd.lgt. Adslctll1ge hru.• 
nreppe ladet h¢re fra. sig. Jeg beder 
de Forenlnger, son1 1 Mismod h1dt.11 
har gravet dcres Talent 1 Jorden, 
om at vaagne op til Daad. Kends
gernlnger viser, at det kan nytte. -
Gennem K.onlloret er der til dlsse 
ekstraordlnoore Forma.al 1ndsa.mlet 
et orntrent tilllvarende Belpb, lalt tll
sa.mmen ca. 65,000 Kr. Dertll kom
mer en Merlndtregt paa de normale 
Budget-Kontl paa 22,000 Kr. og en
dellg en ubrugt Kassebeholdnlng !ra 
forrlge Aar paa ca. 15,000 K.r. Den 
har v1 Lov at tage med, for vi har 
en nogenlunde tllsvarende llggende 
for det nu a!sluttede Aar. Ialt 102,00C 
Kroner tll de tre soorllge Formaal. 

Ja, dette er jo overmaade lykkellgt 
og opmumrende, og der er mere, me
get mere endnlu Qlt gJrede~ o'V1ea:. lJa,d 

~ nawne d.et straks og nyde Glreden 
derved, tor dcr er nok a.:t for!rerde~ 
ooer. Lad os sarnle Krre!ter tdl det. 

• • • 

G RJENSEFORENINGEN akrlder 
.rt.a.dig f-rem,1 Foreningsta.l, 1 Med· 

lemstal. Da vi begyndt-e 1 1920 talte 
Vi 29 Foreninger med 7 a 8000 Med
lemmer. Nu har vi 169 Forenlnger, 
sprcdt Landet over, og 1 Aar har vj 
omsider 1 Medlemstal passeret de 
50,0001 ,.Dagen", hvls Udgangspunkt 
maa regnes at voore en Indkomst paa 
ca. 50,000 K.r., naaede de to foregaa
ende Aar op paa 123,000 Kr. I Aar 
holdtes den, mens alle Himlens Slu
ser var aabne - men ogsaa for Ga
vemes Sluser blev der desuagtet luk
ket op. Vi naaede op over de 123,000 
K.r.I De Gaver og Bidrag, der 1 Aa
ret.s L¢b er ydet til vore almindellge 
Formaal, har aldrig 11ogen Sinde 
vreret saa h¢jt oppe! Og endellg maa 
jeg noovne de tcstamentariske og an
dre Gaver, hvis Kapital skal be
vares: Etter Gaardejcr Aug. Lassen 
1 ~ddlng arvede vi 7500 Kr., etter 
Fru Sofie Boke\mann i Helleru~ 

5000 K.r. og som Restbel¢b paa Arven 
efter P. Jacobsen og Hustru 1 Nor·t.b 

For.sta.a.else. Og saa kom.m.eu: de man
ge Nyda.nne-J.ser: Det unge Gramse· 
vmm, !Fadder.skaberne :for de saa
kaldte truede Sogne og forskelHgt 
Mdet. Na.turligvis ka.n de>nne Bro

~thoo skabe nogle Va.nskellgheder. 
Under e.lle Om.stamdlgheder visez 
dec, at der er Liv og Grpde og sta
dlg voksende Forstaa.e.J.se. Vi ma.a. at-
gjort glrede O!! over alt dette og over
vinde mullge · Vanskellgheder pa.a 
be&t mullg Ma.a.de. Er!aring~n v.tser 
lykkellgv13, a.t dette ka.n gpres! Alt 

dette er godt og grumme glrecteligt! 

Men h¢r .sa.a: V1 mente 1 FJor, at 
om vl fiJI: Mmlet de 100,000 Klr., sa.a 
:kunde v11Ps8 de .tre .store ek.st.r:aorcu
noore, men tv1ng~ende nPdV·e!l'l.<ltg~e Op. 
gaver. Vi kan lrun IPse de to 'l'.redle
del-e dera.t for de Pen.ge, vl har -
og de Bkal Ipse., heltl Med By.ggerl 
gaar det jo sa.a at slge altd.d sa.aledes, 
at jo 11oortne1"e man kommer det pa.a 
Llvet, des dyrere viser det .slg a.i 
voere. 

Men dertll kommer jo Kron-ew~ 
3tad1g 9Jgede Fa.ld ! Forhold til Mar
ken, det, som tynger og knuger alt det, 
vi foreta.ger o.s. Hvls V<1 har troet, a.t 
nasa: de 100,000 K.r. var aka.ffet, saa 
lrunde v1 hvlle o.s, sa.a m.aa v1 tro om 
l~n. T1l alle vore L¢~r der
nlf<ie maa vi yde mregtlgt st1gende 
Valutatillieg; v1 kan jo dog dkke lade 
dem, der arbejder 1 vor Tjell.'lle!!t"f, 
lide N~. Og 1nte:tsomhelst at vort 
Arbejde ka.n sta.ndses eller m1ndskie~. 
De g1a.mle ekswaol'CMn.oore Opgavcr 
ma.a l¢scs ttl Bund.s. Ny:e vil sta-digt 
mel'<;ie s.J.gl Al den Vrekst, v1 har glre

det os over - hVIQ.d forslai!.r de<nl 

• • • T IL Skolen 1 T~nnlng er der kpbt 
Grund. Planer cr udarbcjdet og 

godkendt. Tilbud cr indhent<!t. Tll 

E!teraaret skulde Skolcn staa focr
dlg. Den vil kostc os omkring 45,000 
RM. I Slesvlg maa v! lade Gymna
stiksal og ny Sl"Jdsal vente. Ombyg- • 
ningen vll da kom.me paa ca. 35,000 
RM. - Planerne cs: udarbcjdedc, 
men endn~ 1kke godkendte a( Myn
clighedcrne. - Flcnsborr;hus mua 
vente, og dog cr af de indkornnc G~
ver 17,000 Kr. udtrykkelig skrenkcde 
herW. Men Sagen skal ogsaa nok 
bllve f¢rt lgennem. Jeg 1ndf¢jer i 
denne Forbindelse, at vl havde den 
Gloode at kunne skronke Borgerfor
enlngen i Flensborg en Gave i An-

' led11Ing af dens 100-A:.\rsfcst den 12. 
Maj som vort Bldrag til dens Byg
nings Istandsoottelse. Jeg havde den 
Gloode at overbrlnge Groonseforenin
gens Lyk~nskn1ng vcd Dag~ns straa
lendc Fest. 

Det lader sig ikke skJule, og jc~ 

vil ikke prove paa at skjule for Dem, 
at trods al hln lykk~lige Fremgan;~ 

ser det fort~rdende m~rkt ud, na.ar 
vi trenker ·paa, hvorledes vi skal 
skaffe Midlerne til det, der skal g~

Skal v1 derfor tabc Modet? 
Da vi 1 stn Tid, langt om loonge, 

lyttede til Kravene fra Slesvig By, 
regncde vi med mellem 30 og 40 Bprn 
1 Skole og B¢rnchave tllsammen. Nu 
bar vi 75 I Skolen og 25 1 B¢rneha
ven. Da vi begyndte l T¢m1ing, reg
node vi med oniki'Jng 20. Nu bar vi 
30 1 Skolcn og 15 1 Bl.'lrnehaven. 
Saadan er det. gaaet de mange 
andre Stcder, hvor dansk Arbejde er 
begyndt; saadan gaar det overalt, 
hvor vi begynder I Ogsaa !ra andre 
Steder 1 Sydslesvig kalctes der paa 
os, Si:lrn til Skoler er der, vi mang· 
ler kJ.Yl - M!dlerne. 

* * • 

V I ha.vde 1 April Maaned for f~r
ste Gang - ogs~a dette h"rer 

med til de Hovt>dpunkter jeg maa 
noovne - et ,Groonselandskursus" 
paa R¢nshoved Hj,'!jskole hos For
stander Aage Mj:jller og hans Hustru. 



begyndt; saadan gaar det overalt, 
hvor vi begynderl Ogsaa fra andre 
Sooder 1 Sydslesvig kaldes der paa 
os, B!1lm til Skoler er der, vi mang· 
\er kun - Midlerne. 

• * • 

V I ha.vde 1 April Maaned for f~r
ste Gang - ogsaa dette bprer 

med til de Hovedpuukter jeg maa 
nrevne - et ,Grreruelandskursus" 
paa Rj!Snshoved Hjlljskole hos For
stander Aage M~ller og ha.ns Hustru. 
Det lededes a! Oberstljlljtnant Hans
gaard. Ideen tU saadaa.ne Kursus er 
oprindelig Dr. la Cours. I dette Kur
sus - der strakte slg over 8 Dage -
deltog godt 30 Medarbejdere 1 ~n
derjydsk Foreningsarbejde Landet 
e>ver. Hvad der navnllg kom til at 
give dette Strevne sit Pncg - gen
nem Foredrag og Be.;¢g - var det 
dybe Indtryk, Deltagerne fik af, at 
I Slesvig er overalt, ogsaa der, hvot 
tysk Sprog og Sind h.ar sejret, Jor
den og Blodet dansk. Jeg skyder det
te ind her, thl dette giver os Forkla
ringen paa, at clet gaar, oom det er 
~aaet 1 Slesvig ved Tlllnning, ved de 
mange andre Steder. 

Lad OS trenke OS to Mrend, to 
Slesvigere; Uge retska!ne, lige lel'll
ge, llge dybe af Sind, !yldte at Glre
den ved at leve i og med deres F'olk. 
Den ene tysk, den anden dansk. 
Tamker De Sagen igennem helt til 
Bunds, saa maa d.en, d.er glreder st.g 
ved at vrere tysk, sluttellg sige til sig 
selv: HvUken Lykke, at det fremme
de Lramgte ind og sejl·ede! HviUten 
Lykke, at man ikke lytoode til mine 
Fredrcs Klager, da fr.em.mede Herrer 
lagde deres Aag paa dem! Thl kun 
paa dette Grundlag hviler Tyskhe
den 1 Slesvlg. Men den, der glreder 
slg ved at vrere dansk, kan sige: Jeg 
er tro mod mit Lands Historic gen
nem tusinde Aar! 

Dera! kommer det, at hvor de der
nede !aar 0re !or den ~st, der taler 
med , den ga.mle kendte Klang", der 
lytter de dertil. Prrester og Lrerere 
kan lortrelle derom. 

Paa. ingcn bedre Vis ka.n den 
Grrense, vi fik 1 1920, vrernes, end 
ved, at den hele Slesvig iboende 
Darukhed saml.er sig om at vreme 
den. Hvllke Ofre sretter man i.kke 
1nd fra tysk Side for at vinde !rem 
l Nordslesvig bla.ndt en Befolkning, 
der aldrig har hatt andet Sprog end 
Dansk! Og~aa i Nordslesvig er Gtren
seforeningen med - i Forsamlings
buses Rejsning og paa mangfold1g 
anden Vis. - Hvad ofrer man ikke 
fra tysk Side paa Jordkampen, og 
desuagtet har man Raad til mmgtig 
k:ulturel Stj<Stte overalt 1 Landet. Vi 
st9,1tter ingen Jordkamp Syd for 
Grrensen. Men kan vi holde os tilba
ge, hvor de kommer Ul os om Hjrelp 
til Skole og til Bogsal? VI maa kom
me. Vi maa kunne gentage Peter 
Graus Ord til dem dernede: .,I tkal 
faa Hjaelp, den er pu Vej, den kom
mer! Vrer kun tryg!" 

O!!tte siger jeg ikke blot t il os, der 
er sa.mle<ie her; jeg slger det til alle 
La.ndsmaend, der vil lre.se og h~re om 
d.ette M~e! Vi maa vrere med, 
strerkt og tor Alvor. Det grelder no
get! 

Der er iugen Graenser - det kan 
vrer-e haardt nok at h~re det - der 
er ingen Grrenser for de Krav, der 
stmes til os og til vor Oftervilje. -
Der er beller ingen Grrenser for den 
~HS!ist, vor Udsaed kan bring~' 
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MAJ 1•')"'J5 skriver dfjf'j :J 

'-"-----
Nyt ,F adderska~" i 1 

Senderjylland 
, 1 To L~ver" F adder for 

Rinkenaea 

AM'rSRAADSVALGF.Nii: i Hvul.lct·· 

jylland vistc .klart, at lier fra 

tlansk Side maa g0res et stott og lll<Htl· ! 
bevidst Arbejd1~ I Nordslosvfg, hvis 

Tyskernc ikke skal vlndc Tcrroon. Dot 

er da. ogsa.a glredeligt, at en Rrekkc 

sonderjydskc Forenlngcr llal' ovettagct 
Faduerskab for en By eUrr et Sogn I 

I Nonlslesvig. 

I Dag mclues der om et · nyt Faddl'r· 

skab: ,To Lever" tager slg af Rinke· 

noos Sogn ved Flensbor·g Fjord, Nabo

sqgnet til Gra.asten. For at bctonc, at 
denne Nyopgave ikke ska.1 ga.a. ud 

over Arbejdet Syd fOt' Gramsen, har 

Bestyrelsen nedss.t et smrllgt Rinke

nres-Udvalg rued Bestyrelsens Sekre

trer, Fuldll:UI!gUg WiUiam 8. Rct.Smu.s

.~ell soru Forruand. De ovtigo Medleru

mer er Grcsserer Frit.~ Tl!c~y.9cn, Se

kretrer, cand. jur. Waldtmmr Paul8Pll, 

Fru William Rasnmssen (aile tre fr·a 

Rlnkenresl, Bibliotekat• Otu·l Dumrei

clurt, Lektor K. Kr~schmcr, Sckre

trer, cand. jur. E ·r:ald Vilnt'r og Bank

assfsteut Colding-J~J1'9ett.Seu . Udv·algct 
vii S£Jge deiJ nojeste Kontakt m!Cd de 

danske Organisationer, som arbejdcr 1 

Rlnkenres, og har hidtll forhandlet med 

Sogneraadsforman<.l, Gaardcjer Hans 

Boldt og Sogueprrest Frode Beyer. 

Fadderens !orate Ge.ve til ,.Gutlbar
net" bliver en god og olil.fattende Bog-

93.1llllng, samtet af Bibliotekar Dum
reicher, men Udvalget har mange an

dre Planer. Skulde nogen fole, at dettc 

er en Opgave, der kalder ogsaa paa. de

res Hj~elp, kan de benvende sig tu 

fiinkenres-Udvalget, ,.To Lo\'er", Stu

denterforeningen. Kobenbavn. T(lllb. 
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J uen senere Tid har der Fra 
forskcllig S:de vreret fremsat Ud
tnlelscr om, at dcr fra tysk Side 
blev gjort alvorlige Fremstod i 
, jordkampena i Sonderjylland, og 
at dcr fra dansk Side vistes for 
slor Ligegyldighcd. 

byggcre - jeg kan sige, at i 
intet Aar har der sorn i Aar meldt 
sig saa mange gode Folk fra det 
gamle Land som Ansogere. I Aar 
er der romvrigt bevilgct en Del 
Etableringslaan til Nybyggere 

de s:eiligt \·anskelige Egne. 

- Mencr De, -at nationaUstisk 
Ophidse\se ligefrem kan paavir• 
ke jordpriserne i Sondcrjylland? 

- Absolut. Naar vi erhverver 
jord, har vi Gang paa Gang 
staaet over for Resultatet i Form 

af Prisforlangender, som intet 
hav.de at gore med :en rimelig 

Lige Ret for aile danske Rentabilitetsmulighed, og s:om 
8 af de 10 Millioner brugt. Udstykningsmand oft som inter· 

Sta tsborQ"ere. 
- I Sonderjylland - siger " esseret i at fremme Saneringen, 

jorct!:ovsudva!ge!s Formand, I-Ir. Hvo rledes arbejder }ord- rnaa jeg naturligvis krreve Pris· 

N i e Is Frederiksen, da vi lovsudvalgct i For hold til den nivcauet sat paa et forrentni.ngs

beder ham udtale sig om For- saakaldte , j ordkampu i Sender- mressigt Niveau. Alene af dertn.e 

holdene - foregaar Udstyknings- jylland? Grund maa jcg vrere imod Op· 

arbejdct i stcerkere Omfang end i I - Jord~ovgivningcn admittistre- hidserne. Mit 0nske :cr, at man 

det OHige Land. Loven af I. j uni res af os paa den Maade, at a II e i nafi.ona:istiske Lejre vilde gaa 

1929 gav Bemyndigelse til at an- · danske S!atsborgere har 1ige Ret mere stille med Dorene, saa den· 

,·endc 10 Millioner Kr. af jord· til at komme i Betragtning, uan- Sanering, Grrenseegnene saa 

f0ndens /\tidier til Opkob og Ud- set natioualt s :ndelag. jordio\·s- Ste£rkt tiltre£nger, kan blive gen

stykniug a£ Jor<.l, og den gav til- udvalget kober Jord af saavel ' .uemf0rt. 

lige Adgang til at bruge en Del Danskerc som Tyskere udfra d e 

aF Pcngene til Kultivering - udsiykningsmressige Hensyn, der 

f.\crgling, Drcening, Kana!i3cring, er at tage, og o m dcnne Frem· 

Vejanl:x:g -, idd nogle af Are- gangsmaade staar helc lldvalget 

alerne cr j saa daarlig Kultur· enigt. Oct afgorendc cr, at Ny

stand, at de ikke er udstyknings- byggernc maa f0rt"s ind til d 

modnc. Til Dat·o cr me~gaact 8 0kon•omisk sundt Orundlag. Der-

1\\illioner af de bevilgede 10, for maa jordens Prisniveau hol

nctnlig 7 1\\illioner til jordopkob <les paa et Stade, dcr muliggor, 

De udygtige maa ud· 
sondres. 

Ma-rkes der noget 
mange Srerbevregelser, som i sin 
Tid kom til Orde i Se~nderjyl· 
land? 

- lkke saa sta::rkt mere. Den 

og l Milli·on iii Kultivcringsarbcj- at Startcn kan ske fra et f.ornuf· sonderjyske Saneringsk)V har gi

dcr. Den Hcnsigt, dcr laa i 10· tigt, holdbart Punkt _ dctte be- \'Ct lettelse For mange, saa 

!\lillioncrs Loven, er blcvet op- tydcr saa overordcntlig meget i flere, der virkelig vii passe deres 

fyldl ; dct cr l.vkkedes at befordre okonomisk Henseende for hele ling, kan ride Stormen af. Sa· 

en kraftigcrc Udstykning i Son- Landsde~en. Vore Bestrrebe!ser ncringslm·en har nu virket et 

derjyltaud, og det cr samtidig lyk· gaar i Retning af at faa Ore!- Stykke iud i sit anuet Aar, og den 

\,ctks at stotte Opnaaclsen af Ak- den skrevct ned f·or at sikrc Ung- <>Vcr en ovcrnuade heldlg lndfly

l,ordordninger, idct der ved j ord- domrnens Fremtidsmuligheder - uelse. Men allcrede nu kan jeg 

opkob imod kontant Betaling cr i Modsretning til tidligere Bestr~- sige, at efter min Mening ~or 

1il\·e;ebragt de Midler, som kun- belser for \'Cd strerk Belaaning denne Lov, naar dens 5-aange 

de i de cnkelte Tilf:elde hid fore at- holde Bedrifterne midlertidig · Oyldighedsperiode et· ttdl0bet, 

en Gre!dssanering for h:tardt 10ppe og gerc Ungdommen fattig. f·orlre1,ges. Dette tmr _je~ vild: 

ramte Landbrug, der ellers ikkc v~re baade klogt og nghgt. T1l 
V()geloes .. nos den Tid viltle man have Over· 

havde kunnet undgaa Sammen- F> "' 

bruddet. V irksom hed. blik over, hvor mange der gar 

1919-Princippet er helt 
slaaet igennem. 
Hvor stor har, udtrykt i 

Tal, Udstykningen v1eret i S01t1· 
derjylland? 

- Efter begge jordlove cr der 
prettet ca. 1200 Brug, alene i 

Aar 110. 
- Er det fortrinsvis efter 1919-

Princippet? 
- ja. Den gamle Husmands

lov anvendes nu kuu i Undtagel

sestilfrelde i Sonderjylland. Saa 
godt s·om aile forctnckker jord
rentc-Systemet. Den nye Lov er 
slaact fuldkommcn igennem i 

Del af Landct. Befolknin
Sonderjylland mener tyde

ligvis, at en Landbruger ige111nem 
denne Ordning faar den storste 
Chance og forste£rker sin egcn 

- Har de R0ster Ret, d er har 
betegnet de trske Jordlwb i Son
derjylland som faretruende? 

- Afgjort Nej! Vogelgesangs 
Finansieringsmetode er Jo den, at 
han s0ger ved Laan at holde ty
ske Jord cjere i Gaardene. Det kan 
naturligvis ingen forbyde ham. 
Noget andet er, om Y.ogclgesangs 
finansieringsse!skab soger bevidst 
at erhvervc jord med Henblik paa 

en fremtidig Grrenseflytning. Sker 
nogct saadan t, vii dct vrere uden 
tior det tilladelige, da maa det 
modarbejdcs, thi Orrensen Jigger 
fast, og Bestra::belser, som sigter 
paa dens Flytning, vii den dan
ske Stat selvsagt have fuld Hjem
mel til at imodegaa. 

- Foreligger der Eksempler i 
sa a H enseende? 

- Talen herom cr efter min 
Mening kun overdreven Agitati{)n 

rerlig Anstrengelse f.or at klare 
sig, og hvorledes Landbrugsfor· 
holdenes 0konomi har udviklet 
sig, og man vilde da have Mulig
heden for at faa foretaget den 
Udsondring, s:om maa blive n0d· 
vendig. Thi <let er nu engang 
baade usundt og ugcnligt at be· 
\"are paa Landbrugsjo. den de 
udygtlge. De holder et kunstigt 

Prisniveau oppe, - og de s pler• 
rer for Ungdommen. 
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St t b Udstykningsmand og- som inter· 
- I SondcrJ·ylland - st'ger a S orgere. t · t f S · ·esscre 1 a remme ancnngen, 

Jor<Hovsudva!ge!s F·ormand, Hr. - Hvorledcs arbejder Jord- maa jeg naturligvis krreve Pris· 
N i e Is Frede r i k s c n, <Ia ,; lovsudvalget i Forhold til den niveauet sat paa et forrentnings· 
beder ham ttdtale sig om For- saakaldte ,jordkamp" i Sender- m:rssigt Niveau. Alene af <lcnne 
ltoldene - forcgaar Udstyknings- jylland? Grund maa jeg vrere imod Op· 
arbejde_t i st:x:rkerc Omfang end ~ I - jord~ovgivningcn administre- hidscrne. Mit 0nske er, at man 
det evnge Land . Loven af I. Junt res af os paa den Maade, at a 11 e i naHona!isUske Lejre vilde gaa 
J 929 gav Bemyndigelsc til at an- • danske Statsborgere har 1ige Ret mere stille med D01·ene, saa <len 
vendc 10 Millioner Kr . .af Jord- til at k'omme i Betragtning, uan- Sancring, Or~nseegnene saa 
i'0ndens Midler til Opk0b og Ud- set nationalt S:ndelag. }ordlovs- strerkt tiltrrenger, kan blive gen· 
stykning af jord, og den gav til- uth•alget k0her jord af saavel , .nemf0rt. 
lige Adgang til at bruge en Del Danskcre som Tyskere udfra de 

1 

af P~ngeue iii_ Kultiveri_ng. - udsiykningsm:essige Hensyn, der De udygtige maa ud-
Mergltng, Dr<emng, Kana!tsermg, er at tagc, og 10111 denne Frem- d 
\ ' · 1 ·tl r 1 r A son res. eJan reg -, 1 e nog c a re- gangsmaJde staar hele Udvalget 
a lerne er i saa daarlig Kultur- enigt. Oct afgorende er, at Ny
stand, at de ikke cr udslyknings- byggernc m:w f0n~s ind til d 
moclne. Til Datu cr mcdgaaet 8 ekonomisk sundt Orundlag. Der-
1\\illioner af de bcvi:gcde 10, for nua }ordcns Prisnivcau hol
nemlig 7 Millioncr til jordopk0b des paa ct Stade, <ler muliggor, 

M~rkes der .noget tit de 
mange S~rbevregelser, S0111 j sin 
Tid kom iii Orde i Sanderjyl· 
tano? 

- l kke saa strerkt mere. Den 
og 1 Mimon til Kuhivcringsarbej- at Startcn kan ske fra et f.ornuf- S0nderjyske Saneringslov har gi
<!er. Den Hcnsigt, der laa i 10- tigt, holdb3rt Punk-t - dette be- vet Lettelse for mange, saa 

flere, d er virkelig vii passe deres 
1 ing, kan ride Stormen a f. Sa
ncringsloven har nu virket et 
Stykke ind i sit andet Aar, og den 
over en overmaade h::ldig lnclfly. 
.delse. Men allerede nu kan jeg 
sige, at ·Cfter min Mening b0t' 

denne Lov, naar dens 5-aarige 
O_vldighedsperiode er udlobet, 
forl~nges. Dette tror jeg vilde 
v~re baade kl:>gt og rigtigt. Til 
den Tid vilde man have Over· 

1\lillioners Loven, er blc\'et op- tydcr saa ovcrordcntlig meget i 
fyldl; det er lykkcd es at befnrdre ok-oniQmisk H enseende for h ele 
<'ll kraftigere Udstykning i Sa':_l - Landsde~ en. Vore Bestr~belser 
derjyllaucl, og del cr samtidig lyk- gaar i Reining af at faa O::cl
ketlcs at st0tte Opnaaclsen af Ak- den skrevct ned f.or at sikre Ung
kordordninger, idet der ved Jord- dommcns Fremtidsmulighecler -
opkob imotl kon'!ant Betaling er i Modsre1ning til' tidligere Bes trre
tilve;ebragt de Midler, oom kun- belser for vcd strerk Belaaning 
de i de enkelte Tilf:eldc hidf0r_e at- holde Bedrifterne m idlerticlig 
en Ore~dssanering for haardt oppe og gore Ungdnmmen fattig. 
ramte Laodbrug, der cllers ikke 
havde kunnet undgaa Sammen
bruddet. 

191 9- Princippet er helt 
staaet igennem. 
Hvor stor har, udtrykt i 

Tal, Udstykningen vreret i S011· 
derjylland? 

- Efter begge j ordlm·e er der 
prettet ca. 1200 Brug, alene i 

Aar 110. 
- Er dct rortrinsvis ·efter 1919-

Princippet? 

Vngelges"mos 
V irksomhed. 

- Har de R0ster Ret, der har 
betegnet de tyske }ordk0b i Soo
derjylland sorn faretruende? 

- Afgjort Nej ! v ,ogelgesangs 
Finansieringsmetode e r jo den, at 
han s0ger ved Laan at holde ty· 
ske jordcjere i Gaardene. Det kan 
naturligvis ingcn forbyde harn. 
Noget andct er, om Vogelgesangs 
Fin.ansieringssc:Skab s0ger bevidst 
.at erhverve jord med H enblik paa 
en frcmtidig Or::cnseflytning. Sker 
noget saadant, vii det vrere udcn 
lior dct tilladelige, da maa det 
modarbejdes, thi Orrensen Jigger 
fast, og Bestrrebelser, som sigter 
paa dens flytning, vii den dan
ske Stat selvsagt have fuld Hjem
mel til at im0degaa. 

- Forcligger der Eksempler i 
sa a H euseende? 

- ja. Den gJmle Husmands
t.ov anvendes nu kun i Undtagel
sestilfrelde i Sonderjy:land. Saa 
godt som aile foretr:.ckker j ord
rente-System et. Den nyc Lov er 
slaaet fuldkommen igcnnem i 
denne Del af Landet. Befolknin
gen i s~mderjylland mener tyde
ligvis, at en Landbruger igennem 
denne Ordning faar den st0rste 

- Talen herom er efter min Chance og f·orsttcrkcr sin egen 
S tilling gennem den. Oct sker at Mening kun overdreven Agitatio:n 
naar en Fader skal have delt 'sin fra nati_oa tlisliske Kre~se p.\a 
Oaard, tHbydcr han os at k0be begge Stder.ODer erl os. mtetk bb~ 
dell JQ d h k I f d 

kendt om , rrensef ytnmgs 0 • r , an s ·a a me , og J . . . . 
vi srelger den da efter 1919-Prin- Men 1 gtvet T1lfrelde maatte vt 
C'tppet t'l s 1 d 1 naturligvis over for skete K0b 1 onnen, som saa e es 
kommer ind under j ordrcnte.n. drage vorc S~utrrtnger om, hvor

vidt vi srod over for noget gr:en-
sepolitisk cller kun over for et 

1 Aar de hidtil fleste An- Arbejdc paa at holde det tyske 

!::106t:re frauet gamle Land. Mindrctals Arealer paa tyske 
H render. 

- Ligger jordJ.ovsudva!gel in le 1 • • . • 
ll}ed store Arealer i Son • Nahonahshske Ophtdsere 
land? ba~ Opskruning af Jord-

- Vi har ca. 5000 ha. En ud 
af de Oaarde, vi har k0l>t, er priser. 
bortforpagtede eller under Drift - De talte f0r om overdreven 
med ansat Bestyrer. En Del Are- natironalistisk Agitation. 
aler er lejet ud til Orresningsbrug - J a, og dertil skal jeg f0je, 
og venter paa Kultivering og mu- at strerk Agitati.on i et Orrense
lig Anvendelse til Magelreg eller land ud fra 11aHonale H ensyn kan 
Udstykning. skabe baade prismressige Vanske-

Er der Ans0gcre nok til ligheder og et Uromoment. Skarp 
Jord i S0nderjylland? national Ophidselse i et Orrense-

- Det kan jo knibe med at land gor overhovedet altid Skade. 
skaffe kvalificerede Folk, men det M.an skal behandle Spargsmaa
gaar. fra det gamle Land kom- 1lene negternt og ikke lade sig 
mer der efterhaandcn flere og £ skrremrne .af dcm, som s indsmres
flere virkeligt kvalificerede Ny- sigt bder s ig hidse op. 

blik over, hvor mange der g0r 
rerlig Anstrengelse for at klare 
sig, og hrorledes Landbrugsfor· 
holdenes 0kion·oml bar udvlklet 
sig, og man vilde da have Mulig
heden for at faa forctaget den 
Uds.ondring, s'Om maa blive n0d· 
vendig. Thi det er nu engang 
baade usundt og ugarligt at be
vare paa Landbrugsjo.den de 
udygtige. De holder et kunstigt 

Prisniveau oppe, - og de sprer· 
rer for Ungdommen. 
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p RESSEMJEND fra de fe.m nordi
ske Lande samles hvert fjerde 

Aar til faglige Forhandlinger og kol
legialt. Samvrer, og i Aar er Dan
mark blevet . Medestedet. Den for
melle "Aabning af Pressemedet fandt 
Sted i Kooenhavn, men de egentlige 
Forhandl·inger var henlagt til Hinds
·gavl, og efter' deres Afslutning i Ler

da~ rejste Deltagerne til S0nder
jylland for ved Selvsyn at srette sig 
ind i Forholdene og Stillingen ved 
vor Grre~e:B;;"geti Danmark af
sluttes mea en Rejse op gennem 
JyUand, saa.ledes at de mange frem
mede Pressem{end kan faa et Indtryk 
af v'ort Land som Helhed. 

Man noterer· med srerlig Tilfreds
hed, at vore nor diske -Greater har 
faaet Le~lighed' til at bes0ge vort 
Grrenseland. Enhver, der gennem 
Ra'dioen fulgk Talerne ved det fest
li~e Samvrer 'i Aabenraa i Send.ags, 

vii have forstaae~, at e~~a~ ~e
se~ er2[ Betydnin_g baade for .vo1·e 
not·cliske Venn~r og for os selv. En 
finsk Re(iakte~ fremhrevede, at hele 

o'rden er intere$ser~t i, at Nordens 

Sydg~~nse bliver bevaret, og denne 
rellesfelel~e ·gik sQID en red Traad 
en.n~m lie Taierne. Det viser, at de 

~vrige nordiske Lande felger vor 
Grrenseh.mp . med Opmrerksomhed 
og varm Forstaaelse, og det tjener 
til at opmuntre til fortsat energisk 

Forsvar for alt, hvad der er dansk. 

Her hje.mnie er vi selvfelielii tak
nemlh~ for al den Sympati, der 
strmnmer os 1 Mede fra vore Bredre
Wlkr og for deres Stette i den' ~ultu
.r.elle Iiamp. Men vi ma-1,\ ikke derfor 

, ~· • , , • r 
glerpme, at der Jqm blive trukket 
Veksler paa vol't' inili'trere Forsvar, 
og her hal,' vi,· saa urolige som For
holdene er i Europa, ikke Lov til at 
stole paa an-dre end os selv. I hvert 
Fald er det en a.lfgerende Betingelse 
for Hjrelp udefra, at vort eget For
svar er i den oedst mulige Orden. 

Som alle og enbver ved, er det ikke 

Tilfreldet. Det danske Socialdemo
krati er begyndt at ger.e op med For

tiden ved at afvikle den saakaldte 

rustningsforslag vilde blive frem6at 
igen, maa man billigvis erkende, at 
han bar vreret under Udviklingens 
Lov. Nu siger han, at vor Grrense 
selvfelgelig skal bevogtes, saaledes 

at Fremmede hindres i at trrenge ind 
paa vort Omraade. Denne Gramse
bevogtning, fortsretter han, er ikke 
saa effektivt virkende, som den 
kunde vrere, og han undr·er sig over, 
at de, der havde Magten og Ansvaret 
for Militrerordningen af 1922, ikke 
tilvejebragte et bedre F'orsvar. Un

der hans Regering er der imidlertid 
sket . vrese!ltlige Foi,bedringer, og de 
restterende Mangler vii og'saa blive 
afhjulpet. · Formoden-tlig som en 
Slags Undskyldning for, at det ik.ke 
allerede er sket, tilfejer Hr. Stau
uing, at han ikke ejner nogen Fare 
ved Grrensen, idet han feler sig 
baade berettiget og forpligtet til at 
tro paa de Erklreringer, der fra an
sv~rligt Sted er givet angaaende 
den dansk-tyske Grrense. 

Mod denne Fremsti!ling er der jo 
et og andet at indvende. Vi s~al af 
gode Grunde vlere de sidste til at 
forsvare Ordningen af 1922, men Hr. 
Stauning kan ikke drekke sig hag 
den, eftersom han selv har Ansvaret 
!or Militrerordningen af 1932 og f0l
gelig ogsaa for de Mangler, der her
efter kJre,ber ved vort Forsvar. Siden 

1929 har han vreret i Stand til at af· 
hjrelpe dem, men det har han ikke 
gjort. Hvorfor? ~aturligvis fordi 
han lige til 1934 rumlede paa den 
Af<t•ustning, som hans Regering ikke 
havde Mod til at gennemfere! 

Det er Sandheden om Hr. Stau
nings Stilling til Forsvaret. Og der
for kunde hans davrerende Forsvars
minister tillade sig at betegne 1932-
0rdningen .som saa slet, at hvis Dan
mark blev inddraget i en krigsmes
sig Ko,nflikt, vilde vi opleve et nyt 

1864 - b'vis han havde veret for
svarsvenlig, vilde han stemple For
sva\1ets Tilstand soan s.kandales! 

Hmren ·er for lille til at lese mili· 
tmre Forsvarsopgaver, og vort Luft
forsvar er ganske utilstrrekkeligt. 
Det er goqt nok, at der gennemferes 
en Gaslov, sigtende til at beskytte 
den civile Befolkning mod Virknin
gerne af den kemiske Krig, men vig
tigere turde det dog vrere, at vorl 
Luft.forsvar g0res saa effektivt, at 

der er Mulighed for at forhindre 
Afrustning, men det har endnu ik.ke fjendtlige Bornbardementsmaskiner 
kunnet bekvemme sig til de positive i at drysse Giftstof.fer ned over Be

Foranstaltninger, som Tiden krrever, folkningen. Ogsaa her er de positive 
og som det ene Land efter det andet 
g>ennemforer for at betrygge sin 
:Fremtid. Vor Regering Iader stadig, 
som om den forcerede Oprustning i 

andre Lande ikke vedkommer os. 

Foranstaltninger mere vrerd end de 
negative, saavist som det altid er 
bedre at forebygge end at helbrede. 

Vor Hmr maa nedvendigvis udvi

des for at vrere rede til at m0de de 
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me de Pre~semend kan faa et Indtryk 

af vort Land SOim Helhed. 
tro paa de Erklreringer, der fra an

sw~rligt Sted er givet angaaende 

den dansk-tyske Grense. 

Mod denne Fremstilling er der jo 
Man noterer med sserlig Tilfreds

hed, at vore nordiske -Gtester bar 

faaet Lejlighed' til ·at be5ege vort et og andet at indv·ende. Vi s~al af 

Grrenseland. Ephver, der gennem gode Grunde vere de sidste til at 

Ra·dioen fulgte. Talerne ved d~t. fest- forsvare Ordningen af 1922, men Hr. 

lige Samvrer ' i Aabenraa i Send_ags, Stauning kan ikke drekke sig bag 

vii have forstaaet, at et~~e- den, eftersom han selv har Ansvaret 

seg er !f Betydning baade for vore for i\lilitrerordningen af 1932 og fel

nordiske Venner og for os selv. ~En gelig ogsaa for de Mangler, der her

,f in.sk Re(iakter frem~uevede, at . hele efter kJre,ber v.ed vort Forsvar. Siden 

orden er interesseret i, at Nordens 1929 har han vreret i Stand til at af-

y'dg~~nse bliver bevaret, og denne 

rellesfelel~e g.ik som en red Traad 

1fe~em -11-!~Talerne. Det vise_r, at de 

IVrige nordiske Lande felger vor 

Grrensek.mp med Opm~!ar~somhed 

og vann forstaaelee, og det tjener 

til at opmuntre til fortsat energisk 

forsvar for alt, hvad der er dansk. 

hjrelpe dem, men det har han ikke 

gjort. Hvorfor? N:aturligvis fordi 

han lige til 1934 rumlede paa den 

Afrostning, som hans Regering ikke 

havde Mod til at gennemfere! 

Det er Sandheden om Hr. Stau-

n~ings Stilling til Forsvaret. Og der-

for kunde hans davserende F'orsvars

minister tillade sig at betegne 1932-

Her hjemnie er v~ !!elvfelgelia tak- Ordningen eom saa stet, at hvis Dan

ne~lii' for al den Sympati, der mark blev inddraget i en krigsmres

strmnm.er os 1 Ml:Yde fra vore Bredre- sig Kopflikt, vilde vi opleve et nyt 

_fol~. o1 pre deres Stette i den kultu- 1864 - hvis han havde vseret for

r.elle Kamp. "Men vi maa ikke derfor svarsvenlig, vilde han etemple For-
. r~ , 

gleJTYlle, at der kan blivc trukket svar.eta Tilstand soot skandal0s! 

Veksler paa vol't" militrere Forsvar, - - -

og her bar vi, saa urolige som For- Hteren er for lille til at lese mili-

hold~ne er i Europa, ikke Lov til at trere Forsvarsopgaver, og vort Luft.

stole paa andre end os selv. I hvert forsvar er ganske utilstrrekkeligt. 

Fald er det en alfgerende Betingelse Det er godt nok, at der gennemf0res 

for Hjrelp udefra, at vort eget For- en Gaslov, sigtende til at beskytte 

avar er i den bedst mulige Orden. den civile Befollrning mod Virknin-

Som alle og enhver ved, er det ikke gerne af den kemiske Krig, men vig

Tilfreldet. Det danske Socialdemo- tigex'e turde det dog vrere, at vort 

krati er begyndt at gere op med For- Luftforsvar geres saa effektivt, at 

tiden ved at afvikle den saakaldte der er Mulighed for at forhindre 

Airustning, men det bar endnu ikke fjendtlige Bombardementsmaskiner 

kunnet bekvemme sig til de positive i at drysse Giftstof.fer ned over Be

Foranstaltninger, som Tiden krrever, folkningen. Ogsaa her er de positiv.e 

og som det ene Land efter det andet Foranstaltninger mere vrerd end de 

genneanf0rer for at betrygge sin negative, saavist som det altid er 

Fremtid. Vor Regering Iader stadig, bedre at forebygge end at helbrede. 

som om den forcerede Oprustning i Vor Hrer maa nedvendigvis udvi-

andre Lande ikke vedkommer os. des for at vrere rede til at m0de de 

Under den storpolitiske Debat, dex· Opgaver, der kan blive stillet den og

gik forud for Rigsdagens Hjemsen- saa ved Sydgrrensen. Vel bar vi 

de1se,' blev dette Spergsmaal kun lige Grund til at tro pa.a. Hitlers freds

berert. Hr. Christmas Meller hen- venlige El'klreringer, men vi kan ikke 

stillede til Regeringen at ordne Lan- se bort fra, at Tyskland er inde i en 

dets Forsvar paa fordomsfri ·Maade, voldsom Oprustning, som efterf0lges 

idet han gjorde opmrerksom paa, at af andre Lande, o~ hv<id Kaprust

der snart er gaaet et Aar, siden So- ning ferer til, saa vi i 1914. Den po

claldemokratiet skiftede Program og litiske og militsere Situation er saa 

lod Afrustningen falde. Saafremt sprendt, at ethvert Folk, der bar sin 

Reg.eringen snart lod Ordene efter- Frihed kret·, maa indstille sig paa 

folge af Gerning, kunde den regne alle Mulig.heder, ogsaa de vserste. 

med konservativ Stotte, naturligvis For man er mere naiv, end man har 

uden at den faar sin Fortid revet i Lov tH at vsere, hvis man stoler 

Nresen, men det er rigtignok paa paa, at Folkeforbundet kan klare 

Tide at handle. Hertil svarede Hr. Vanskelighederne. Forbundets Af· 

Stauning blot, at Nedrustningen - magt i afgerende Situationer er do

ban taler ikke lmngere om Afrust- kumenteret saa ofte, at ingen kan 

ning - har m.aattet . opgives s·om se hen til Geneve med nogen som 

Feige af de rendrede Tider. De mil"i- heist Fortrestning, og Abessiniens 

re Styrker maa fungere efter Lo- Klage over Italien vii utvivlsomt 

s Bestemmelser, og hvis det bli- paany vise, at Folkenes Forbund 

nedvendigt at udbedre dem, maa indtil videre borer hjemme i 

ske paa normal l\1aade. Vternet mernes Verden. 

for hele Befolkning·en, og en en

Del af qen .. s~al derfpr ikke 

at tage Patent. paa dette 

aade! 
Hr. Staunings Svar . var efter Re

: Goddag Mand- 0kseskaft! 

vii sige, at han ikke er indstil

paa den en.ergiske Handling, som 

alvorlig udenrigspolitisk og mili· 

Situation krrever. 

Naar man erindrer, 

ng saa sent som i Efteraaret 1933 

bebudede, at det socialistiske Af 
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B\adet: & 
H~mda\, Aabenra 

·-······· .. ··· ····-· 
•···· -··· 

skriver d~O MAJ ~935 

er 

D-~T ~ORDISKE P RESSESTlEVNES :.\fooe.med SEmderjylland 
i Ga.1 r blev til eJ ~mt o g kraftigt. Haandslag mellem 

No1·d~n og dens sydligste Folkcstamme, e[ M0de fyldt med F'orjmt
telser for Frem tid en. 
---ne noRh -;ke Pressemrenct slteYnede i Gaar For midcla.gs ned 

g-Pnneol ~lssund til SonderiJorg og ioretog herfra under H. P . 
Han ~son~ .E<' arerskab t}D Ud6ugt t.i de mincterige Sted~r i vort 
Land Historic, som ogsaa gerumer dyrebare ~I inder for \<'Ore nor
dis ·e Bro·drefolk. Om Aftenen samledes de med Reprresentanter 
for den :-onderJrdsh Befolkning paa Folkehjem i Aabenraa, hvor
fra varme Ord gennem Radioen b1ev baaret. Ud til hver en Afkrog 
a f nanmar! og de evrige nordiske La.n.d.& so.m, Vidn~~ on1 Bro
der~nden i Not·den og om den l\lagt, der staar ~g Danm.J3r ks 
Sydgrren,.e. 

l 

lr: ~nkomsteii I ~!~ Send~_r.bo·rg 
og Turen til i.ie minderige 

Stader. 

• I 

l'tt folk be,·aror sin ret.t og sin fTlhel 
paa demol:\ratisk ba~is og frivilli,;l 
ikke vii opgiva. dNI. 

Jag Qer at fA for hervaJ·ande wen· 
ska, norske, island;:ke orh fimokt' 
preS$('ffillOS va,::na r utta)a Plt hJUT· 
teligt lark ftir tie ,·ii.nlige 01·1. sCJm 
nrs riktado''S o,..s. Drn har Jap;en, 
som vi ha aran att besoka Sander· 
borg komrne1· HI! i iliirskild grud fogr. 
:;ig til dl'!l rar:l av minne11, ~wm viii' 
och ~'D a" o,,.. mt'dfor frAn J ,mna 
uforgiPmmeligr rr~a. 

De non1iske Pre~"'emce.ud IJll-.eHrJe. 
ga v enstl•mmigt rl.eres T il'>l :.JI:lJil?. ti I 
Redak10r Vi I pis varm., T~le fN 
Sendcrjylland. Redakror Frrrl<' 
~ i e J sen, ::=andPl·borg. •Hltao 1e s!n 
GJ~dP ovPr. nt dPt nordi"l'" Pre-"<-1' 
mede sn a k1·a fti!lt ha \'Ot> hce\'det 
Relten til TaiP· og Yt ring<.IJ•iJn·d. 
Uernedo, hvor 'i boer ved r..inl:'o~;••n 
mellem Demt>krnti og Dikt:ttur for 
staar vi m~re, E>nd andet:-.fr>i.;, h' il 
ken Va>1'<1i Erih~:>rll'll l•r. Ibn udtal1• 
Haa.bel om, at tl~>n no1·tli'-ke Pre""'' Scmderbot·g, Mandag. bild for aile de s maa folk och fC)Jks · altid maalte \·~r·· al flrtd" pila tiP.rnr> 

I Galli' ~!Jddag& I<J. 1 la~dn Damp· pillror, som deu tirt levat unricr Ilk· Linie. 
skihet Hertha ~ med DeltogernP nando politiske F 
... ,_, -- .,. ~ 

H. P~ Hanssen: For Tyskland g~lder det 
i Forholdel til Gr~nsen ef enfen-eller, 

ikke no get baade- og! 
H. P. Hanssen om 

den nationale 
Stilling i S0nder• 

jylland. 

stenernes SceJ··PoliUk. mE1n al dt'l I alldrie:- si!r::-kllrl ~rrad kunna ' 1 
gm)der et enten - eller: V1l dr11 det sorn cnheder, att d har halsatq 
Cortsmf t e H ovt>dlmjun. soro Dr. Strtl· 
st-mann indfene, eiler er .Jtln for 
ladt? ' 

'\'i kan ikkc me lndfly· 1 1'1E~ p1a 
Eftrr Sangen »Jeg vii vrerge mil rlts:-e Forhold )lrn paa ~"ndHh 

Land• ~a,· H. P. H anssen 1·n rt , , 1, . . ernPs egne "an Jeg SJge. 11t \'1 son• 
Oversigt over dPn nation11l~ StHlinq- "'o " . 11 . 1 L' 1,. t m 1, " rnem• 1>yt lfl:< e .... o ""~ a n •. i ~enderjyllaud idl'l hnn gik til· ~ ' "taar \ agt og \ ce1·n om vo1· Gr<Pnsc 
bage til Tiden \ed Verdo•n.;lo:.ig<'ll~ m _, '· , «_ I n k r;: d a..;;:_ kt'k fJ uQihl\ · pro,.., I R '- • IT' 0~ . 
SJurnin!l og herfra redeg.l"rcte fur Ofl dansk 1. rislnd. og \'i \'P•I. at vi 1 
Cdviklingen til i Dag. 

rlenne Kamp hnr \Or<> notd!~k" 
- \'i enskede fra dansk Si<!e at Un;<lt•efolhs S:--mpati, op; at dt for 

gennemf01·e S1-h hescerum"l"e;.rcW'Jl ~1aar denne vor I\ amps Batydning 
lil Bunds, saa d••n enkelle ffit kun· Cor hele !'ortlcn. 
.lp v;elge, udtalte ban. \ 'i hl!r ghel :'\aar vi i d~nne Tid ser mod Syd . 
:1-Iindr<>tallet en Ordnin'(, .:;-.m gh·~~r fr•ler ,.i Trang )il 1ot syng•· 111 ·c \ 'al· 
det. fuld Kulturtl'fhed, '!11 OrclJlll'._r drmar narda.m: 
1er pn.a :'.ltnctretnl~konfercncer Eu· 
1 opa over er blevrt bPtgnet t;OIO d r: n 
fri('f'te og den bed.ste, dcr fln~rs 1 

nu .. tiger stormenrle rJ ·.It·:. 
~IPn SunuN·n~:;;; Vagl omkl'lllg di~ 

viilkomna av en man. vars pPrs~m 
och \'31's livsverk aro kiinda och be· 
undrar!" cin•r hrla nord ~n. Hans Pt>. 
ter Han1-,.,ru - med det praktiga. 
gamla \'ikiugahuvudet - ~tfn· for 
oss som en \·ackrr orb fullodig l\')1 
for vad vi menn rned Den nnrdi«k•J 
'fnnn •slwn Ja, jag vagar uttryckn. 
Pn on,k:tn om att kunna ulnamna 
hllnom till 1•11 ~lag,; g en r raIn a\'· 
n e r for dt>t viHrlPfullasto av :~Ila 
de l'~t-n,..I\H per. som gora norrlbon til 
nordho. 

Utan a 11 ~<ora oss skyldi~a till for· I 
havel~c rile•· forfalln. till <'ll mystiSI\ 
och l'll~idig dyrkan av rase n, m~ 
vi val hn ratt alt tro. a.tt Den nordi· 
ska :O.Ianniskan ar en vardefuii rl~l 
av nt,Jnsklighe1on, och att den suOl 
vi~t :::<itt tiy ~t Uppgiften atl skafla 
Den norcllska \1'annislmn rum och 
Vf'J'ks<~mhPtsfalt, darmed ocksll. full 
gjort "II kullurgaming. Vad som 
kfinn~>l<'cl;na.r Dl'n nordlsk 



sig til den rad av minnen, som vir och en a\' o;;s med10r fr~n J.anna 
uforglemmelige rasa. 

i Senderjylland, idct han glk til- \' . . staar agt og \'rern om vot• Grn>nt:~c. 
en onskan om att kunna utnamnn 
honom till en slags genera 1 n a v· n e r for det varcll'lullaste av alia. de e!!cnskaper, som gora nordbon til 
nordbo. 

De nordi!lke Pressemamd tilb.ende
gav enetemmigt deres Tilsl:ltmu.g tll Redakter Vi I pis ,-arme Tale f<·r Sanderjylla nd. Redakter FrM<' 
N i e Is on. Sonde1·borg. udtai•s s!n GlredP. over. at det nordiske Pre~cmede saa kt•artigt havde hawdet Retten til Tale· og Ytring<>!rih~d. 
Hernedo, bvor vi boer ved •Jramsen mellem Demokrati og Diktatur for· st.aar vi ml're, end andetstl\1.,;, h' 11 
ken Vrerdi Friheden er. Han udtaltl' llaabet om, at den nordi~kc Prec;eP. allid maatle \"Eere at ftnde paa rlernt' 
Linie. 

bage tJI Tiden ved Verd!"nskt•tgC'nq 
Sl 

. 
om d.tnsk Sprog, dansk Sa>d og Skik utnmg og herfra redegJ<lrde ful' - · ~ ·-"d 'kl' t' J . D og dansk 1-rismd, og vi v~J. al vi 1 u V1 mgen 1 1 ag. 
dt>nne Kamp har vore nordisk!! - Vi GJDskede fra dansk Sic!e at DHJdrefo'Ths Sympa.li, og at dl for- Utan att gora oss skyldiga till forbavelse- P11er forfalla till en myst.ist< och cnsidig dyrkan a.v rase n. mA 

vi vii! ha riitt att tro, att Den nordi· 

gennerofere Se!vbestemm~lse~retfcn '.t • slaar uenne vor Kamps Batydning 
Ankomsten til Senderborg 
og Turen til de minderige 

Steder. 

til Bunds, saa. den enkelte rrit kun· for hele Norden. 

Senderborg, Mandag. bi!d fbr aile de smaa folk ocb folks· 

Alt, hvad F cedrene 
har kcempet ~ 

de v~lge, udtalt.e han. Vi har give1 
MiniJretallet en Ordning, S'"~m giver 
dl't fuld Kulturfrihed. P.n Ordnmg 
der paa ~Jindretalskonferencer Eu· 
ropa over er blevet betgnet som d&n 
fri.este og den bedete, der ftnoies 1 
F.uropa. Vi genilcmferte Grunds~et
n:ngen: Enhver dansk Stat.~borger 
er Jlge for Lovt>n, og der sk'lble~ s:la.· 
lt'des fra. vor Side aile Betingel!'~r 
for et godt Samat·oojdr m.~i'em de 

l'aar vi i denne Tid ser mod Syd. ska ~liinnisk.an ar en ,.-ardefull d~l feler vi Trang til at synge mfld Val· av mtinskligheten, och att den som dc.mar R0rdam: vigt sftt liv at 'Uppgiften att sk.affa. Uen nordiska Manniskan rum och nu E;tiger stormende F!:>dt•r. 
Men S0nnernes Vagt omkt·mg dig 

slaar 
fril skat du bo 1 din arvede Gaarrl., 
uu \'Or blomstrende Moder, 
Dan mark, 
i tuslnde Aarl 

H. P. Hanssens Tale hih•.~s mc.rl 

I Gaar ~Iiddags Kl. 1 lagde Damp- pillror, som den tid levat under llk· skibet »Hertha« med Doltageml' i nande politlske Forhallandan. Som det nordiske Pressestrevnp til wd en liten skolgAsse ftk jag ta.e; i l'D Dampskibspavillonen, hvt>r de blev dansk bok i flnsk Over~tning fni.n modtaget af Byens Journalister os hF.~vedf. fJog komroer tnt.; tnl!rn i ... g or atteren ocb vet inte heller en Del Interesserede, blandt bvilke om den havde naget littera:ort varde.' Efter Frokosten besaa de ncrdiskl' 
t.o Folk, bvilket ogsa.a blev aner· otrerkt Bifald. 

verksamhetsfalt, darmed ocksA. fullgjort l'D kulturgarning. Vad som kiinn('.tecknar Den nord1ska. Manniskan a.r j forsta hand icke ogonfdn· 
gen, staturen och andra antropologiska sardrag. I frAga om dcssa kan naturen spela. oss egendomliga 
spratt. Oct karakteristiska ar snarere av andlig natur, och kan delvts betecknas mad ordet Ian g tan, 
Lreng~<el, »Den evige Higen~e - en i;£stan smiirtsamt stark drift :ttl. komma utever det narvarandPS griinser. Hos nAgra fl drommare kan denna lingt.an bli vasen!Os ucll UtaD mal. Men L.-'8 de fiesta av OSR t.ager den form i en stark lust att 

Astadkomma nA.got, a.tt vinna pAtagIiga arbetsresultat, att finna nya horisontcr ocb nya. arbetsf&Jt. Direkt 
expans~v - som under vikingatiden - behover denna drift icke att. bll. Den kan rikta sig at det in tens i· v a. Den man, som fAr tva s tran att vii:c.a dar det forut endast vaxt ett, 
honom skaHa och respektcra vi soro 
en erovrare. 

k&ndt fra. Lyek Side, hvor man deltl' 
~hl11ket om · et godt Nabofot·aold 

man bemrerkede den finske Vice· ~~en ho,·edsaken vor ju rlen, at <.IPn Pressemamd undt>r ~gkynJ.ig Le· 
konsUl P. Fa J ken berg, Postme· SJOrdc et dJupl ocb be:;iaat>ndo in del::e Samlingerue paa S0ndcrbor!{ 
ster Reder o. fi. tryck paa &in laliare. Det bet·atta· Slot. Del var <oa!rligt Krigo~amlin-Se 

des deri om den sond . d k b gerne, Minderne fra de siesvigske Men ved Siden at denne Linje 
lska.bet &a.mledes ~;tra.k;; after .. . erJy 

8 
.... e· 

dt f G 

folknlngens stallnmg och J\dmp un- Krige. dAr bavde de Besogendcs In· m0 c vi e ter enfortningen or. ud-
Aukomsten til en Frokost J:a& Ho der en rrammande I'Pgime, &om no· tt-resse. De fik l:ler lndt.rykket af, fordrende Ny - SJosvig . Ho!s•cni!Im~. 
tel »Alssund«. got liknade det system. som d~. vor at de Baan<l, der ba.ndt Norrleus der ba.vde frit Spillerum i d~ fer~;tc 

Her bed Red. N. H ft n., 
9 0 

dft nor- raadende i Finland ~.tan b~l'ovn-'c• Folk .. am men. ha\'de staao•t dert'S A f 

o , , 
., , '"" 

ar e ter Genforeningen, men son1 
diske Greater Velkommen til Sender- iota vara sentimental for al fn ta· Prave i Ynnsskelige Aar, men ogsaa 

rar i eg e .. ar, at Mindel om den Bl·oderh'land. da Stresemann ftk gennemfert sin~> 
jylla.nd, og Formanden for Sender- n Ill', n .. r men tirfor om 

bruket efter det de da.nske faq~el na der h~>r va r rakt. var )Pvend~. 0~ Locarno-Aftal~:>r maattc 1.fftndP sill 
borg Turistforening Red. Cbr. Refs· blevet forbjudna, satla rOda ocn vido stB:!rk i Sonderjylland. med, at dens Politik 1kke nnnlt<: 

I u n d udta.lte_!iD Glmd!_ over at by- blomroa..r paa fensterbArdeoa.. ttl ork Sa a g1k Turen \idere til Dybbol krydse Regeringt>ns i Bcrliu. 
de svenske, norske og ftnske Gmster saa de b!Pv forbjudna. Och 110• hvor H. P. H a n sse n gav l'n kort 
Velkommen f.il Senderborg. der A1·ens lopp foljede man mod all Skildring af Dybbels llislori.a 

0~ Be-
-- 6torre beurld a d •· tydning. r.t.an_ minde_de om de no1·· 

Den n y Slesv ig• 
Hol stenisme. 

Mi_nd_er taler her paa -Egnen om r n en .-amp, soro >;A; 

ell 
fordes i dissa nejdar Det va.r diske Frivillige. som havde snt Li-

sk ~enbold, og mange ar d~ fraga om en kamp i vi.lkan et s r l{t \ et ill under Kampent· paa OJbb~l, Erter at Nationatsoci'lli ;!111-'11 
nord.iske Frivillige, som i de s"ie:>· nordisk folk fci rsvarade sin rat l . t DH'n °1l><aa om hin Oa!l. da norrlisl'e 1933 kom til Magten i Ty<;kl:tntt fil: 
vigeke Krige satte Livet til 1 Kam- l~va som en fd nation, oro rltt t a~l l\lrond ~ar. med til at indvie Mtnde· Slesvig-Holstenismen ny Vintl. Vi P
en for Dft-- k f d h Sja)v avgi:lra sina oden stenen I Kongeskansen. 

QoLioU£ar , an t cr deres De r · Fo b. .1< 11 mrerkede det i hadefulde Taler mocl 

sidste Rvilested. - - - -- lte imryck blev annu .;tarkere. r 1 re esgra,·en, llvor sa.a 
naar jag for 5 Ar sedan for.sta gan· mange af Dy~bels Iapre Forevnrere Danmark. Det er mit Jnrlt.rykr a.~ gen fick lilliiilla. hiir pa.a plad~6 11 saa sover d~rcs s1dste Sevn, gik Turl'n Regeringen i Berlm ensker o.t fort· 
at saga blicka. in i den aondei'Jydsko vldere til Broager, bvor det smuk· swtte den hidtil tulgte venli~~ Poll· 
betolkningens sjii.l. Det va r en 

81
., . ke, swrprCPgede MindPsmrerke ovPr tik overfor Danmark og No1·don, men 

bande s tund, oAr man, after ~ors 1. a• Sogn e~s Fa.ldne i Verde11~kr1gen ta· • 1 t 1 
1
· s samtidig hermed ser vi dnn ill u wig· 

Chefredaktgr V iJ pi, Hehingfors, besOkt Ska.mlingsbanken f6t·s te gin· cr 
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, a .vor 1ge . prog om ~den 
tog under Frokosum Ordet og boldt gen borde i Aabeoraa pA. FoJlti'IJi'm Trren~"e.slld, der g1~ fontd tor L>en· holstenske S~r-Bevegcl<;e blussr. 

En finsk Hyldesf 
fil S 0nderjylland. 

. med kraft og entusiaame !f ··m s s foremngen . Saa g1k Turen -...id.!re voldsomt op. 
en &trer.kt personlig prreget Tale lor den sonderjydsko s""ngan »DJe~ gba· over Graa ~:>len . h vor sa>rligt de sven-

&md lland 
"' "' 

H. P. Hanssen redegjorde rl11rofter 
erJy · ver sA nyligan r eJ·nef.«, vel en a v de ske Pressemrend mPd Interesse b•·· Sl tt d for Slesvig-Holstenismens Udfor· 

Det ha.r under d i66a skona dagar, s tamningsfuld·a.ste i den kiind.a och saa. o et, or Rkal vrere Son,mor-
som vi pressemann fTA.n de andra kara. sa.ngboken »Den Blaa 8 n . bollg for den unge svenske Priuses· rltinger morl \or Gl·ren~e o~r ror det 
nordiske Ia.nd ... ~-na bar varet <.let dej- bok«. Jeg bar t.aget mig frtbote~ :t !>P. og d••n dans~e Kronprin~. gen~em danske l\lmlstod, vi hfJI.!.!!J.9e ~om 
lige Danmarks gaster, vid rna.nge paminna om dessa ting derfor. at Rmbenres, forbi ~gaard lll Aaoen · ?\ordens BJ'O\agt. strakR '"lrga m~erc 
tilfillen talats om r Att, frihet og de- da vi i gAr blev forvissa<le om battre raa, llvor de nordlske PreSB~ID<I!nd de, da man sydfn bli.Pste 1 1\nnlJl· 
mokra.:ti. Under vor rasa ba.va vi en pA nAgon annan plads i Norden om ~ftrnen paa Folkehjem sarule- luren. 
nu kommet till den Srolderjydskl' kan tors~. bvor dyrebart. det ii.r att des ttl Mede med den s0ndtwjydsk" 
nejden og dar ver och en, sA at 

• Befolknlng saga, p ersonligen har vant tvungen att avgor e sit !orhAUande til de5sa 
og gennom :~in sege ka.mp Cor d esamme eka.ffet sig viinner overalt i vlirlden. 

Ty det Smlderjydska. folket har ,·arit som en symbol, som en fore-

I Dag udlcommer 

I Oans~eJens 
HotLorg. 

gamle 

Festen paa Folkehjem i .. ~es. 
De nordiske Rigers skBnne Kors- komsten, benkede slg om Kaffebor· duge vajede i Ga.ar foran Folke· dene og tyldte Salen til si.dste Ptads. bJem, vore Bredrefolks og von. cget Ved h ver Kuvert var .henlagt l't Folks Samlingsmrerke i Lyt~t og Eksemplar af Aa.benraa Turistfe· 

- Vor ..§_Laf.Bgra>nse ~r st~rk , fort· 
satte han, fordi den hvll 0 1' pa a Fol· 
kenea Selvb;stemmelsesr~t. og -lordl 
den er garanteret a{ ~lot rnngto·ro• o, kun kan endres med UN'~''> Til• 
lad else. 

Men ind over vor StatsgJ·rense ret· 

Det nordiske 
Menneske. 

Eftt>-r at man havde sung~>t »li0Ja 
1'\ord((, besteg til. lie. Red'1ktar H a
k o n W i g e r t L u n d s t r o m, G~ 
IPborg, Talerstolen: 

God' vii.nner! 
Jag vet. att jag kan tala a mina har,•arande landsmiins ocb I.mdsmanninnors va.goar. nar jag nu .ber att fa ge uttryck at den svenska gruppens gladje och tacksamhet over 

att vi blivit motlagna med en sA.dan ovarsvallande hjiirUigbet har pA. Stmdrrj~rllnn?ts klaflsiska mark. 
~i SJnl\·a k1mna ju icke ha gjorl. 

o«s fortJan ta nv detta, ml'n vi kanna oss forpUktikadc alt till drt land soka WrmPdla ett intryc.k av det hjart.e1ag. Aom hiir !lpringer oss till rr.otf's. Bakom oss stA. Uotusenden 
av svens ka r, som g<irna skulle ve1.at bli delakfi!fa av vllra erfarenhcter. 

Och na.r en man, drivcll av denna. 
an<la, planter~r ett trad, varav forst sena efterkommandc fA njuta fruktema, ~er han vtterligare b elagg for .att framsynthrt och planmassigh•!t ocksA iiro sidor som bOra till dennB 
karaktar. 

Jag skall icke sta ha.r och saga 
Den nordiska Manniskan manga flare komplimPnter. Men ka rakteris ti
ken bleve alltfOI' ofuJlkomlig, oro Jag icke fick vidrora annu ett vasent· ligt drag. DPt Jigger pa r a tt s A· 
s k A d n i n g ens omrado. Den norrli ska ~Iinni!<kan h11r en mycket sta rk kansla fOr 1 age n s och r a. t t e n s 
bii lgtt. r [iJ 11 detta lev.").Dde p a tos 
hade knappa!<t F'inla nds folk kun· 
r.at hUla sin panna upprat t och <;in 
skolcl r~>n under den gfm gna tid <>n 
av ofribet - och lckr Sonderjyl· 
lands. Ot>nna kansla tar :oig ocksA. 
hos nordbor <> tt uttr~· rk . som rtet hiindPr ntt an Ira fnlk "~>1rakta med 

Nar jag kalla(Je den mark vi hiir hotrtida ))klassisk((, ar det icke iiir
for, a t Jag skulle ni.kna nA.gon annan bygd i Danuark - eller i bela Nor· 
d en - for ringare. \fen sarsktlt rtyrba.ra for vllra hjartan, omhuldll· dr av sliDg or h. sagen bli helt natur. ligt cfe traktl'r. om vilka man f!tt kn mpa hln'daAl for att b~>vara df'm at Xor dens ande. lngen nordbo med kan sla for bistorien;; levandc reRli· toler kan UtRn VOrdnad b('friirfa 1kt Karelska nasl' t. om hvilk~>t Finlands folk under Arhundrad~>n flttt kii.m[M 

ftir a t t kunna bP.vlll'a net bAknmli.l!'ganoc landet mot en frammantl~ ocb art~kild kultur. Och vi nara ofors ttlel•ui n r h undrll D' bojelsen dtt loj,.,It et·kanna nck-.a m n t part I' n " LikaJtldPS dnn djUp8Ste bellndran f~r det mod, den trofa!<la kiirlck ocb Jt- rlllt. Dflt til' rlenna k<ll·aklarse~"ren -

Ned, da Oeltagerne i deL etorl nor· rer. 

bA.llighet, som Stindt•t·jyllands f'>lk skap, som kanske nwst utprigla t Jag1. i da gen for aft. har .bovura konstitul!rar nordnons andliga Iysiod an s k ando Jp•·andP, sa att ;jot, n omi Uttr~·ckrt fair pla )"« -1 med oar AtHfot·Pningf'ns dH~ ra ndad Ps, alit , vad som lu!g<·r lan ...- .har visicke val' till f'tt frii mmande foik. scl'lig~>n kornmil 1111 r i'nglan d. m<!D ma n ate t·vand~. SOndcrjyllanrls folk vi mi\stc ju .knmma ihfl.g, all Den kom hem, kom till den dEt.nska folk . n•wdts ka :'o!a nruskan ickc bor i n orhemmPt- det n or piska folkhet:nmt•t. den a liena. \lltnga folk - ston ·e och Den vackra sa~ da r vi i a fton mo- mindre - ha dPI i at' \' et, oeh for td"< och dli..r sll mAnga kral,er s trala dem a I I a ar d ct karakteristiskt, att •••• liilliii*Wiiiil.illlliiil.~~~~...;~~i~r!k!e~~ocb l'iitl ,h11 1l1JS )ltigt i lir a. P ro-

t~e der for Tiden i Ly a f r: runclsrel· 
ningen: For KulturarbPjdel.. eksisle· 
rer der lngen Sta tsgrrenser - strer · 
ke Fremsted mod Sindel::lg,.,grronsen . 
Rige Pengemidler stllles Iii n lladig
hed for don nazisti~kePropa~auja o~ 
F1·emstedet fares baade paa ~kolens 



····~~~IIIII!!!IIIIIJII•!I~•·•~~~-Ift!II!III!"'P!!II~IIfl!~rflll~~~~-n~""l!llfii,.. .. IPPI'!9'!11""1"'"""'"!"'1!1'eft..,!lll~r;di;a~S~l~re;;s;:e~m~a~nml~l-:fiffkkg;e;;nmna:e:;;m;f;terntt sit'll lE~Dbtg. "rfllefff()l~n : uga;- a]---vc-t:-ocoo u• \M"' -on• ..-.~..-J- u.~ ske G~ester Velkom.men til Sender- r . Imo.. or at fa ta- af, at risonter och nya arbetsfalt. Direkt ar 1 egnene, n ... r man (lrfor om Locarno-Aftaler maatte 'l.fflnd+' slg God' vanner! expans•v _ aom under vikingatiden jylland, og Formanden for Sender· bruket efter det de clanske ra· , .• ,.,. .. 1.118 der her var ra.kt, vacr ll'venJ.;j ·o~ 1 .. i • o" n m"'d, at dens Politik ikke nnalt<r Jag vet, att jag kan ta a "' m na - bebover denna. drift icke att bli-borg Turistlorening Red. Cbr. R e t s blevet forbJ.Udn"', sa·· tta _,.._.a ""b •·1·da st<erk i Sanderjylland. '~~ " ch 1 d ... avu "" , barvarande landsmans o c1n s- Den kan rikta sig !t det in ten 8 i-lund ud'-'te 
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·n Gl-.. e over at. by- blom.mar paa fensterb .. rdeoa. •• 1-1 ock Saa gik Turen videre Iii Dybbel kryGE!e Regeringens i Berlin. . .. .. . b _. - ~ ... • hvor H. P. H a n 8 sen gav t>n kort mann mnors vagnar, n .. r J&g nu er v a. Den man, som fltr tva stran att 
de svenske, norske og tl.n!!ke Gmster ~aa a:rdo blev forbJudna. Ocb un- Skildring af Dybbels Hisloria o~ Be- Den ny Slesvig• att fA. ge uttryck A.t den svenska vaxa dar det torut enda.St vii.xt et1, 
Velkommen til-S9Dderborg. Manae er ens lopp foljede man mqd all trdniua Han mlndede om de nor· gruppens glii.dja ocb tacksamhetover bonom skatta och respektera vi som ~ etorre beundran den ks.mp, soM -' ., Holstenisme. •t ,. br ·t tt d _ .. dan 
Mind 

•-' h .... d. k F . ·lt· ... d-- t • a. v IVI mo agna me en ,_ en ero·· ...... ro. 

--
er uwer er paa Egnen om nor- fordes 1- dissa 116J.dar. l>~t \•ar ts ·e nv1 1ge. som uav e sat 1· .. • .... - t -cr.t 1 d K 'ih,bb 1 Efter at Nationalsoc!!lli>men i oversvaHande bjartlighet bar P10o disk Sa.mmenbold, og mango af dd frA.ga om en kamp i vllken et srgt ve. 1 un er ampene pa.a. !:.:¥ "'' SenderjyUan1ts klassiska mark. Och niir en man, driven av denna 

nor<Uske Frlvillige, som i de sies- nordisk folk forsvarade sin J•att at m<>n ogf'aa om hin Dag, da n<>r<tlsJ.-.e 1933 kom til Magten i Tyskl:tntl fllr Vi sjalva kunna ju lcke ha gjart anda, pJ.a.nterar ett trad, v~av forst 
1 Mamd var med tll at indvie Mmde· Slesvig-Holstenismen ny Viml. Vi 058 fOrtJ·ant.a av dett.a men .~ kanna sena efterkommando fa n]Uta. truk-vigeke Krige satte Livet I.U 1 Kam- ~~a som en fri nation, om rlltt att slenen I Kongrskansen. ' VJ tt . b 1- fo SJalv av..,.ora sina oden mrorkede det i ha.defulde Taler mod ass forpliktikade att till vArt land t.ema., ger han Y erhgare e .. agg. r pen for Dan.mar]t, fa.ndt her "'er~s e · Forbi Frellosgraven, h.vor sR.Il t ! th t b I h t - · or.:! Dette intryck blev annu o>tarker~. D"M·m"rk Det er m1't Indtryk at so .. ka !Ormedla. ett J·ntryck av det at ra·m· syn. 0 oc P anm_ asslg '! 

aidate Hvilested. naa.r jag for 5 ar sedan fOr$lcl glm· mange at Dybbels tapre Fol'6varere ~ .. . . a d hO till d sover de res sidate Sevn '"k T en Regeringen i Berlin ensker at fort- bjii.rtela.g. som bar springer oss till ~-~s kt~ro 81 
or som ra. enna 

gen fick tillfiilla. bar pa.a platl->eil sa& ' .,. ur JLoles. Bakom oss st& tiotusenden .....,.,a ar. 
at "'"ga blr·cka 

1
•
0 1

• den so·nder·Jydske \"idere til Broager, bvor de.t smuk- sa~tte den hidlil fulgte venli~~ Poli- kal k , .. h - .. .,.. a.v svenskar, som garna skulle velat Jag s 1 ic e S~.<~- ar ocb saga 
befolkningens sjiil. Det var en grt- ke, smrpr~egede Mindesmrerke onr lik overfor Danmark og Nordt-n, men bli delaktiga. av vAra erfarenheter. Den nordiska Mii.nniskan manga fie. 
bande stund, nlr man, efter forst at Sognets Faldne i VerdeMkrigen ta- samtidlg benne~ vi den stuwi~- ~ar jag kallade den mark vi bar re komplimenter. )ien kar&kterilrti-

ler sit alvorlige Sprog oro den f Ilk 1· · Chetredakter vi 1 pi, Hel;ingfors, be80kt Skamlingsbanken fo1~te 1;'1n· Trreng~'<e!stid, der gik forud for Gen· holstenske S<er-Bev~egel~e lllusse botriida. »klassisk«, iir det ickc iar- ken bleve alltfor o u om :tg, om Jag gen hOrde i Aabenraa pA. FoJI{il t>m fo··1., at J·a.g skulle rakna nhgon annan ieke fick vidrora annu ett vasent-

En finsk Hyldest 
til Senderjylland. 

tog under Frokosten Ordet og holdt . J foreningen. Sa.a gik Turen vid.u·e voldsomt op. med kraft og entustaame sj•mgas . bygd 1 Danuark - ell or i bela Nor- Jigt drag. Det ligger pA. rat t 8 a· en strerkt personlig prmget Tale for den so··nd J. d k .. De h over Groasten. hvor srerligt de sven- H. P. Ha.ns"en redegJ·orde rlt~rrfter 1 •- .. d · m .. de Den no-'"I. er y s a s .. ngan » r. a· " den - for ringare. Men sarsk.i t Sl!. 10o n In gens o r... · '" 
Senderjylland.. ver sa nyliga.n rejnet«, vel en av cle ske Pn•ssemmnd med Interesse be· for Slesvig-Holstenismens Udfor· dyrbara for vA.ra. hjirtan, omhulda- sl.u.!. Manniskan bar en mycket stark 

Det bar under dissa sktina dagar, 
som vi pressemann frA.n de andra 
nordiske land ... :na bar vii.ret det dej
lige Danmarks gaster, vid mange 
Ullii.llen talats om rAtt, frihet og de· 
mokrati Under vor resa !lava vi 
nu kommet till den s011Jerjydske 
nejd:en og dar vmr och en, sa at 
sli.ga, personligen bar var1t tvungen 
att avgore sit forhA.llande til dessa 
og gennom sin sege kamp for de
tSamme ska.ffet sig vanner overa.J.t i 
vilrlden. 

Ty det senderjydska. folket bar 
"arit som en symbol, som en lore-

Dag udkommer 

,Bogen om 

Kronprinsen 
og hans Slreg~' 

Det er en meget smuk Bog i 

stort Format med 250 Illustra

tioner, hvoraf mange er ukend· 

te Amawrfotografier, der ikke 

vii blive gengivet andre Steder. 

Bag i Bogen findes 155 kort

fattede J3iografier af det dans lee 

og svenske Kongebus' Med

lemmer og Sl:rgtoinge. En yp

perlig Haandbog og en forru'lje

lig Gavebog. 

Prisen er lcun 3 Kr. 75 0re. 

GYLDENDAL 

a'"m . f ld te J d k . ·•- b saa Slottet, der ska.l vrere Sonunt~r· k- 1 f" 1 age n 8 ocb r 8- t ten 8 """' nmgs u as en li.nuo oc . dl'ingor mod vor Grmnse o~ for del de av sang och sagen bli belt natur. .a.ns a vr ki . b k D Bl s bolig for den unge svenske Prinses-ra sang o en » en aa ~ang· d d k K . c!anske Mod;.ted, .,.'i hern_•·d~ '!COm ligt de trakter. om vilkl\ man fMt balgrl. Utan detta levande patos 
bok J h ta t 

. r h t se og f'n ans ·e ronprm.s, gennem k F. 1 d f 1 k «. eg ar ge m'" rl et"'n a ka··mpa h .. rdast to·r att bevara dem hade napra~t lD an s o k un· 
Am

. d t• .., d f "' t Rinkenre:,, forbl S0gaard til Aallen- Nordens Brovagt straks 'lrgam&erc .. 1• mna om essa mg er ur. a . - at Xordens ande. Ingen nordbo med nat balla sin panna 11ppratt och sin 
da vi i gA.r blev forvi66ade om, b&ttre ~=- :r~;~e~e p:r~~~e~::s::~e~ de, da man sydh·a bl;este i l\nmp- kansla for historiens le\'ande reali- skold ren under den gangna tid"'n 
en pa_ n!gon annan plads 1 Norden des til Mode med den senderjydsk" luren. teter kan ulan vordnad betrada dP.t av ofribet och icke Sonderjyl
kan forsta, bvor dyrebart det. a.r, att Befolkning. _ Vor Sta.t.Bgraanse er t>l~rk, fort- Karelska naset, om bvilket Finlands lands. Dcnna kansla tar sig ocksa 

folk under !rhundraden fA.tt ka.mtM has nardbor flit utt1·yck. som net 
for att kunna bevara cl('t bakomlig- hiindPr att andra folk hdrakta med 
gancle landet mot en fJ•immancle oforstaelse och undr11n: bojelsen dtt 
och aT·tskild kultur. Oeh vi tlli r•a lojwt erkanna ocksil 111 o t p ;:t r t· ens 
likaledes den djupaste beundran for ratt. Det iir denna I,;Slr&ktarscgen
det mod, den trofasta karlek ocb .It- skap, som kanqke mrst utpraglat 

I Dans~Ledens gamle 
satte ban, fordi den hviln1· paa Fol· 
kenes Selvb;temm;lsesr~t. og f;wctf 

dlm er garanteret af Stormagt~l'nf 
(I• kun kan mn<lres med tlPrP.'> Til 

HeiLorg. Men lnd over vor Statc:;gt'alnse ret- hAllighet, som Sonderjyllands f'llk konstituerar nordbons andliga fyslO
lagt i dagen for att hllr bevara nomi. Uttryrkr>t »fRir play« _ med 

~6 der for Tiden i Ly af r;run<lsa>t- dans k ande le,·andP, sA att <:l~>l, 

Iadelse. 

Festea paa Foikehjem i Aftes. 
na-r .. terfo··t·ftnt·ll"ftns -'!'a t·andades, alit, vad som lio<:!ZPl' dari -bar -.;s-ningen: For Kulturarbejrlet eksi!lte ,. r ,_r """ 
icke ,.

8
r till eft frammande foik, St>r1igen kammrt till i England. men De nordiske Rigers sk.enne Kors- komsten, bmnkede sig om Kaffebor- rer der lngen Stetsgr~en~<>r - !'liN· 

dnge vajede i Gaar foran Folke· dene og tyldte Sa.len til sidste Ptads. k~ Fremstod mod Sindelagsg•·a:mscn. 
bJem. vora Bredrefolks og vort eget Ved hver Kuvert var henlagt et Rige Pengemidler stilles til R 'ladlll:
I!olks Samlingsmrerke i Lyst ag Eksemplar af Aa.benraa Turistfe· hed for den na.zifitiskePropa~Jn.ndn og 
Ned, da D·eltagerne j det etot·~ nor- rer. Over Bordene eummedq fern Fremstedat fere8 baade paa. Skolens 
diske Pressestsvne i Ga.ar Etter- Landes Sprog, og Aftenen va.r tra og Jordens Omraade.. Overfor dissP 
middag og i Aftes fra deres Udflugt ferste 0jeblik prmget at PO Fest- Beetrmbelser staar den nanske Be• 
til Dybbel og Broager ankom til Aa- stemning af sjmlden Hjerteligh<'d. folkning Vagt og Vrern. Vi staar 
brnraa og tog Folkebjems prregti.gt Da Festen skulde tranamitteree. 
smykkeda Sal i .Besiddelse. tog den sin Begyndelse pr. Kl. 8,35 

De nordiske Pressem.cend besa& Da Transmis8lonen skul~a bP· 
med Interesse Danskhedens gamic gynde, besteg H. P. Hanas 9 n Ta-
Hejborg, hvis store Sal var sken' og 
deJ<arativt smykket rned do nordiske 

som vore Forfedre med S•uerdet l 
den eneHaand, men ogs&ll. maj Tfur· 
skeen t den anden, og jeg baaber, at 
De pa.a Turen i Da.g bar h'l.et Ind· 
trykket a.f, at Vi siden Gen!orenin
gen bar u<lfert et sten·e Bygge-

lerstolen og gav UJ Indledning en 

kart SkJidring a.l Pres~est&'\ neU! 
NaUoners Flag. Foran Scenen straa.- T S d . 11 d t•t F 1 arbejde paa mange Omraadel". ur gennem on erJy an ! o -
h de med Dannebrog eom t.fldtpunkt kehjem, Da.nskhedens Hejborg 
Norges, Sveriges, Finlands og Ia- Def g~~elder for Tyskland: 

- Det er mig en srerlig Gl~e. en fen _ eller! 
lands Bannere. Kaffebordene var me- fortsatte H. P. Ha!lBsen. at byde saa. 
get smukt pyntet med frisk Uegel"'' - J eg ha&ber, sluttede H. P. Hans-.,. mange udmmrkede nordiske Presse- . 
og Tulipaner, Ugesom smaa Bord· ~end Velkomnu•n i dettfl Hue. hvor tst\D, &t den tyske Rtgsr~germg, hvis 
ftag, svenske. norske, flnskc, IS. Politik J·o altid best:emmes ud fra · (Jer i Tidens Leb or fa.ttet saa man-
Iaudske og danke lyst:e op blandt de ge bety<lningsfuldo Afgm-alser ved- det &&mlede Riges Interesser vii 
grenn,e Grene. De skandinaviskr fortsmtte Hovedlinjen i den .nldtll r.erende vort Folks natianale Skmb-
Pressemend, de indbudle Gmster fra ile. Det er mig ligeledea en Gl~ede bestaa.ende tyske Udenrigspolitik og 
Senderjylland samt ca. iO Elever v!I forstaa., at den her ikke st.aar a.t byde Deltagerne i det nordiske 
der var undervejs til den nordiske Folkehejskol&-Kunus 1 Geneve hjer-

o\erfor et baa.de - og, bvol"ved den 

man Atorvande. SOnderjyllands folk vi mAste ju komma ihag, att Den 
kom hem, kom till dt>n danska folk. nordiska l\llinni~kan icke bor j nor
hemmet- det norruskl\ folkhemmPt. den aliena. 1\lhnga folk - storre och 
Den va.ckra sal, dar vj i afton mo- mindre - ha 11e1 i a .-vet, och for 
ta.s och dar sA. manga. ltrafter strAla clem a 11 a ar dl)l karakte1·istiskt, a.tt 
samma.n, bar ett namn, som icke lag och 1-B.tt hi.llas hogt i iir a. Pro
blott iir skc5nt, - det innehAller ocK berstenen harph ar att de kunna er
s~ en klar och tilltalande symboJik. kanna nar en motst~ndare, ja niir en 

~ ~~~! .. ~~. ~egne, 
• Masldnllelning, 

T raadvaev og 

Piglraad, 

Som og Kramper 

JoLannes 
I 

Folkeh.eJ·skole 1· Gen~ve, og ... oru .,,_ 
~ v Ul!. telig ,.elkommen bertil. 

----~-..... -------.1 Lejligbed til at deltage Sammen 

11'1 

aamtidig med at fremme disse Be
stnebeiBer kan tolerere Slesvlg-Hol- Aa6enraa. 

. • • . ...._ --



-

De nordiske Pressefolks Made med 
ht!ndc bar- rattcn lla ,.jn sida, nc I I ,lulllill!! tnlt. Han b I··,. i land~!. 
lojall bOJa sig for ett dom,lut. ' j:, 1um l.Jle,· Itt·•· i dt•n ~rad at ban' 

l.J"ndcr lu:o;fOI'iUllS maktiga fnlll :\a\ II j dP f0)2t'lldf' arti(.l k0111 tj) ;\ 

1 ullandc hat· m·•n ock'u kunna kor 'll"vnt·, pa liven bind i ~ondern I· 
1a en alit allmannlll't' s!t'a\<Ill t f r land--~ hi-.rorit-. En hel <'POke i rien 
.tlt lata rat ten- och icke cut 11 ne ltbto•·ie kau fori's tilbakl' 1il hill 
'Aldet - bli be:-tlimmaudc fu1· ul- ,·intcrda~: paa DyblH1l. Det bit-~,- l!i& -

lormHillePII av mellanfo1klirzn r ri,..t ing••n Dau:- pa I'OSPT' In c•·krn wr 
haJlandeud". HottH :n· ll&tJJh H. 1'. H"ll""""ll l'lh•J' amiJ·p :;o&n <.(od 
··nda,:;:t p11 grundval•·u a\' r ll II II Jlh dt• ut,aHc po:-11'1 '. ~It'll del _I;!!'Oti -

S e!>idighrl, nugn1 sou& jag II' 1 elf' dc1· h11n :-,;_odde. (.;jelll1PI11 Hr>inl · 
oni\,:;tt• erfmn,.. uwcl .. ,,, ... kill .. 101 ldo1· olal uadclr• ham; Ol'tl ikko• l>arr til 
hPt i en ~:~ri\u>~tt·a.kt :-on1 th-ntw . • tm· t>endt't'.iruPruo - »til tn11;,t for· clf'lll 
h181J garna \'ill 1!01"11 !.:"I"UIIIIPII l'i '• ,..ODt ll'd, til OJ'IUilllll'illg !OI' dP l\ I 

men ock~rt Yant.ar :all lH\1 1 lli11Hf!m· lew.lu«; de uari,. vidt over Norrlen, Ofl 
t·iit t illbaka hak !-oUmlt·t·in.lrrnc f) Iket sig de nor 

Brannba1· hlir· pt fra~nn i hog gr~•l disl.:c fo!J, mc·d sin var1nrste :;~·mpn 
mir tiPt 'CAller ldrh;\ llanrl••t mrllan ti for "to mmefrendPilC h<'rsvd. n~ 
"tora folk och :;rn: folk Stor·n. folk hel'lu:ue ::;tod Sprogfort·nlngen Of: 

mAsh• baxa nwd ,..tom p1·ohl<'m \'~1~· rfon-uingt>u 'akt. o~ 1 1' olk~ 
mt>n tiP minoh·o· proh}l'lll. "''"' 11J1pl.o i1JPIII, h'•JI' Yi i tlt-ttc uit•!Jiikk IJefill · 
~a dP .._nl:l fnll.;PIJ , al"ll f 0 r d l~ Ill Jik,t rto~ I' ll'. l"<'i"ie' Ll<ll ,.khl'l•' ll!' lJ UJlh .. ~ 
<t1hat· U!.t . II• I c.tll('l' fut • dt• :.tr~<t -th i .... •ulo•rn llatod. :\1" I •• t lUI' -ott 
tns" n<·h ,. .. J,anua de fruktnn,.,vihda dt•l"j\ rlernt>s kau p i aile utilew li!(hr• 
,v;'q·j ' l • \PI', "Ont UJlJliOI'Ila :-ig fnt• til' len' ar Yal' dtt ,.an tme. (!I'( <t hi"0\1)1'1' 

-~~- niil' rl .. ga till Jo..,nm~··n :1\ sin clatbk :-pro!! "~ holde uan .. J:\ 'il\111! 
·• ia tilharo" ck\;tltou. :'>lt•lt ,.k~r Jae: J.oH•ndt•. 
•f,. tta . 0d1 ha rtr snut ,j, .. u1 all tiil · 11101 hrcdt• :o-ic, it·• J.,(t> II 
hot ic h::m .. ,·u, ~a a~a tl• · ock,.ll rail 
~tf forth·<• ;..;~narnH IJan.;,-n 1111hnli,t 

I lOI'iiOj•)'lllll;.(• II d!l It•! I ·•lld tl p.! 
ll:or »olr 1-•llg<t, <Jch :;ont pg \Hgat· 
" ' ' bet,.rkn:• :-<0111 1 b a~ 1 ,( 1no.: r· in l! 
11 or rlt:, J.;. wa 11lltnlfT nt lrrcd;t:-; •>tli 
I"IQf~bl : o~ 'il l I<JL' n11 hi.rnu.t d•· ull· 
fllillll ltt IJ t traktul:-<•~ rlla~> Ottll'tHioo uclt 
" lu a1 rno·rl :dl '' milm J,ondHlliin~ 

" ' II frblt'-. tJ! 11\~i" \ 1'1{' 1. 

ha n 

-ono ' •ll rtl• •l' i • 11 !:.lliJl \ •'i Oil 

\fo•tJ lioll ~ gjt•I"IIIIIJ; i&:ll ' ,1(1111 £ 

..:al\)! !tra.:l i 111i n•· t 1111• •' 1 d1• 

IIIUrtlll'd lo:tn -.::;. o klul.lo •l' 1!1[\, 
1:!-.•r,.,[,,;:.·n roo1 -ill '<11~: 111 
rlaU'-'Illllllll i d•·11 lr .. "t; rit.!ksdn a.:. r f•i 
,,,. knr \·..r o m 'tmol•-rJ ~ llanrb , lf'n 

.i goar UU:IIa Cll hjtit•tiJil \Jilok:tll 0111 tor .. lltllg lll~cl LlUIIIIJ:tl'k. ~~ onl !JAil 

1·11 tp;g-g oclt 1\cldie- frnntltd :d "uu . l":ir; ft<>,. t'itrrto pa liin d-.. ~u\1: > Jl 
ll• ri ·l'l 1 1nrl~ folk 

To uforglemmelige 
Dage! 

n J,:J. • 

J't•tlff't"dig-lro·J Oflll!>il'l P I; fnll( <'. 
" ord 
~0 11 I . J• 

Folkehjem. 

tur,.Lurd:.t'll:-o .J<Hillul \ ar. \ i lmr i dut: 
(\Ill- ol\ d llol:lkl \'ict ,·andrin;eu 
r:• ·11 1111 •h'h d••mon .. trationun nv Dyh
h>JI, Ua tullark, 'C h~'rn111pyla>. min
nn JHif> om bnd,• !lr<ierla~·''s orh for 
odtiiJllkPl~•·n" .. IJ,atla. '""11 orksa om 
upprutlt: l•~-'n,.. h' ku '"lch trofa:.tltP 
l ei!" .. £:!:• '1 uo·lo I elollllli:_! . • Ht del dan· 
- k<t tt•l l-. ••1 if k• ltl•' .. taend· · lllPU 

ulgor t>tt \lltne:.bord u111. ;;lt mtd 
kulturf'lls ntltS\8111 I.Jt'h0\'f'l' vara 
hopplost. ow dt~t till !->Ill fortogan dc 
llnr de t•aaa vilJurna orh "lllnena. 
rrofaslhl-'tPil:-o -kat! PI' o)rh II\ - mo1o·l ' 
tllllan~ar! 

Er•·dl' l1lhnro·r"~ 

hlan I h1l~,.r lio,·dll l:.!€1 H 
Hnn""'''J '·~ hPlo• d.-.n -..onrh'r.1Ythkf' 
Drlolkr ill ~ 

Br>:-.Pg 1 :'nn IPr_ryll.oml 
Olllla11o ·lldo• , d••h 11'111 f. o ~;lit::l 0~ drl;; 
fr-1li::" !'1· ~-: r mo I•· ~H 1ltkkn Opi<'
,,.J..,,·r \ 1 hi rl t1l IJH, d r· lw fl hlo•v rnd-
1111 -.q;rrh"•·· l• • r·'~' 1 lr•' l' ' ~nuderjyl-

1~111'1 . P1'l -;Hitfll l' h:1 r gcniHiofet fli g 
d Pnn· · 1 ;,,IJu . \!:111 -l l:: t'l a1 GPnl~t
:;r<>l ' " 1I':O'I11'1. ut llllflt•!o Cf<JIIA aldl'lg 
• 1· '•m lo·a (lu ·''' fl•· llo !:!"ldrr m 1a-

fmde'-' I.J0eu- :,mukkcre Bckl"~ltel:-~o c 
paa tlctte nordiske Samarbejrlt• entl J 
at , 1. paa tH:ll tor::, I• Aitt.:ll efto t', a t ~
' i bar af;;luttel YOrt \rbejde, ... umlr :-~ 
til Fest h r r i "••nder ,·Hand, - eud 
rlr Taler, \"i ju~;t nu ha1· hm·t. Ht•J' er 
dP.t bi:-torbke !:-lc>d fot Dan!-okbedens 
nationale Kamp<' ~t'nnem Aarhun
•lreder; hl'r i derte l(u, t'l' ~l"jreu 

forbt>redt o;; TlltHi•~ t o~ fPjret Og 
vor Fc:;;t i Afte11 "~" unoil'l" Ledrt ... · af 
•iPn :\land, :-om ell nor:-k Talt>r i Af 
l••n hat· kult11 1\t~n:t""lWtl~"" 'Nl 
"\ort.lens ..,ydg:rw n:-<' . 

l•'or os i Pre;;sen, i a lie Ll•· uonliskt• 
Landes Pres::ce, rr Tnnken:-. o~ 01'
•lets Frihed s('lvr Lhcts I<'orudsmt 
nmg og :\lenim.: El .\arhundrede 
l$1'f'DI1ero ha r rJ,. ,.forl' Tic!:->s lront, 
me baaret m··d o... ~l,:tlJr ud ar rlen 
franske RevolutiOn:- 1\ao,. V<r>ldedo 

A111tS regen m nl!edes- CXrlntll5 
Forposll'r >') d for r.rrensen o:.: 
F!Pnslout~.; .\\ b·. li)l:.?::;m han ~ukl 

O!llllllrl' r~ll:lllds Svcnsltere. TJI 
"lut fremha:nedu han Pressens Or 
g-;1\ o i NOJ·den og udtalte cte bedst•· 
l'rcwtid::;ull ... krr for dct femfolrlic•· 
Horc.hske ]1'olk - 'ort FoJJ,! (::>trerll t 
Difaid.\ 

Den senderjydske 
Ungdom . 

Rck.tur \v est, bundel'borg, ow 
ta llc t•u da ns k Skolemand~ GerniD<l' 
1 SomdcrJyllanLI etter Gen!orrnin 
geu og fremhrevcde Betydningen ar 
n t engdommcn bel'Ill de nu faa:r Sill 

Opdrae-elsc paa. et dans k og der · 
med nordisk Grundlug. Han udbrag
tc et kratltgt besvaret Levo l or d<"tt 
::\}jor , d en sonderJydske Uog rfon 
betyd er om en Gren a f norriisl< 
Cngdom og hil~tcs rued st~rkt B i 
fn ld. 

Et frit , sfa?rkt og 
enigt Norden! 

server cdcs Kaf!cn, 

hlev Lejlighed Ill a t s tiflo nrormen 
Uok end lslw u. Do. Tlden efterhaan-

den ' a r ret frcmskredet, og P resse· 

~ta>•uds Dcltagcre a llet·ede lidligl 

~inndug :\Jorgeu ::.kuldc a t Sted, 
:.lutteZ!c H. P. II an as en den inQ.· 

a.:>!t brigc .\ften med a t udtale en 

d~ btful t Tak til det ttjette nordi,.kt 

Prel)se::.tccvne, Cordi det havde besagt 

S mderJyllaod1 os for •arm" 

E11giC.Ad 
og den tyske 
Flaadetrusel. 



1ar kunne Jnnpa~-c i 
{ram og at. ;;Aa znnu • 
11ar villet metc:o mecl 
anledning. 

motet- pto· 
<.l)n•l J·t~ Jcr 
., Yl'ii r! llll<' 

En spesiell Wl~un lJI wger 'i nll· 
mster"H. P, Han,..;;eD. \"1 tuki·J·r h,,UJ 
tor de to Daae - jeg tor med den 
ruueste rett si de ior os u for

g 1 em m c lj g e to dagcr - da han 
har vroreL midtpunktet i Yur t.n•tlt;, 

ria han har gjort Senflcrj~ Jl.ttt l lr-

endc for os og lagt dcJ!.c ..:'\ord• n, 

.~taml~ S'!cnsenffi'{f mer t~l '~U: I)J~'l'· 
ter.- Fra vidt skilte llclcr a v ~ •'1'
tlm'""'er vi samlet her, Iorskjclligt· i 

-..inn og forskjellige i \leningcr; men 
J&g vet at en falellsc i kvcld fot·••nt't' 

os aile, felelscn av drn dyprt'lc he

undring for senderjydemes storl' Is· 
r er, for det l11nd og det folk :;orn N' 

!tans og som ''i fDler os~ "nyttet til 
med sa ster]; e bllnr!. Ingcn norrl1~k 

JOurnalis t haT hat en Hm·rp gj• t•

ning a ave i sitt folk o~ lost deu p{t 
I 0 JykkeJigere mate df'l'fOl' b}.tJldC!' 

,jg netlop i v a 1' bcundrm~ liJ;~>a 

glad st.olthet over at dN l'l' en m.mu 
fra vare re'i.ker, undm· han, fonT· 
-<kap sendcrjyderne v"ndtc ltJLUI. 

Vi ~eilte idag i :-olblankc timet· 

nedgjenne:rn Beltet o~ .\bsuu!l. og 

har sideu Ierdes pa hbtori~k gn111n. 
~Is og Senderborg. Sunde' tt; og 
Dybbsl, er n avn sotu hc,·.,g-··r H.::sa 

v A. r e hjerter. -

Da Dybb"l mBlle 1t..lug le0IIl'l t'IJ.; 
mot den blii. himmel, fylte de l:illlomc 

lelelser mitt sinn som da Jeg for:.le 
ga.ng san Nimdaros Domkirke:s tarn 
::-.tige mot ::.ky hjernmo i Norge, llisso 

lelelser som Jigger utoufol' og over 

hverdagens, som gjor t>innct unuer· 
Jig mykt og far samfolcl::.ens klokkcr 
til a klingc i sjrelen. Paa l>ybbol 

gav danske menn livet for silt land, 
der kjempet ogsll. ungdom u·a ut~l 

evrige :\orden »mellcm liredreno pu 
banken ved den dype danske ~jO«. 

'len til Dybbel knytter sig ogsaa en 

;mncn begivcnhet som jcg nettop \'ed 

d e n n e uuledning vil minne om. I 
cie skanser Jm efter gjenforeningw 
tikk. navnet Kongeskansen. og 'om 

·. i idag besskte, gikk en vinterdng 15 
<~r efter den siste slesvigske krig en 

, :-cmderjydsk bondegutt og tamktP pi\ 

'Ill fremtid. "lmlde hau, som skikk 
Ia \'ar hernede i det tapte land, ga 

1 landflyktighe4 eller skulde han ~li 
og ta de plikter mot landels fl·eru

mede herrer dette fer tc m ed sig'l Da 

Han s P eter Hanssen d en kveld glkk 

hjem til Ncrrremelle, var hans be-

gun;.: t·• Jl>ll: K ll.' llllt'llt eu ll\ lJCIJdale

tl<' l!p·u tt nc, :.a t•n ~~~terJente til llarn: 

... Jh,, .tll• uau..,J.., taft,. ::.om du, L<un

d· '1 nok lor,.t,, I•· ".F' Ja. '1 lJar· i 
:\uq.;•: Hldl'i ltatl \ansl-: t'li~t fOl' a. 

IOI''i l n J I. P. I I lll t:O.:-cl l Og :>0Udr.rj y

dcnll·, o~ '1 hur ..: l"lllleh• lw.m og 
de1n I.• It a IIJI'•Ill ''-' " '-' \ltl'C \UitnCr 

t.lull,h•·lt•· 'Hliu ltt•dn: cull n kam,kje 

gJo•·do lot· \ 1 t.LI< k~>r H. P. II au:;!:en 

og,~.~., 1o1 d•Jt, \i "vllt 11 1cd varm gle

de htbu· al t :-ow 11ker· forstAcl~t>ll og 

tillitl'll UIL'II··•u 'or flns folk. -

\ I hu I I u i:-:;-1' Dagn Jolt Cll ~tU(Ii!! 

:-t:t•rl\• r•· lttl~>bl' av 1 ~ liken ved a til

'!)lkdrihet. med 

0::: •k II'Jif ft ('Ill 

ikk·· l,•tnr•"t untl!<(a a ior·uerum~ al
\ or-.tnllro lntll'l'. toner som \'il bli Ug· 
grnrlt· i \'1'11·1 ... iiH1 -.om val'ige inn· 

tr~ li k 11" da !.Wilt' he mede og gi oket 

-.t~Tk•• 111 \llkt og '•'rJl on• fl'ihetcns 
urnistt>lig•• ~ocll'l' 

\ 1 hi 1:-•·•· ot: h) lllct H.P. l!<tn~::;on, 

fall,•· I rllH:luJt:o, fol'l\jemp~r. han for 

ll\1'111 n·ttl•:nltgllel cr· llct st0I':>le, 

han "'Jilt nldri g1kt IJ'ett i ko.mpen 
frn· ,111 1011\, 111111 ~:>or.• sci\ Cl' blitt 
KOIIKt•~kUI)SI'tl. oh- 11 levolllli! r\on.g:t:-

',... I .n, 1 11 tH .lJd! \ u u . n . ' I 5 "'a t) & -

,. n . 1hllb:··u Bolge af Uvilje kun-
1· .( \'Pd 110 saadan Lejlighed 

g,, o~rende:. Sind mod de 
<t 7 ki:"a>vedr dbse Oirc. 

1" 1- u.1 11 frlr~ug{c'1.derpua. )len clet 

•u• IIIII)( J:OI' 1rlf.!ll tkk•· '-'ondcrnlland rekla-
" Ill' t•·r ._ k ,.d :.in~; Dod e. I "lll-

.. t;ilnlwt hurd • ·• t, J., ,, ' ·• f;u tltg"ltt•d It,, ;..•:c Juan u n1 ~lindet. 

"Pekt•·rarh·, llt•l a r ld\ •· lll:l.li,C'a ' " "'' IJI"th· ..,, , t El...::-cOl}Jt,li.Paa dell Fre-

kon!on. "OW ' •rl rh<ln lt.:• ·l lw t· ;dt ci•·H!:> ug Fursonhghedcns Aand, 

uppvil;a. Ett b•Jrd ... t>H••·Ih·• ltd '<li'H som kPnllet•·~tner det danske og iov

oorn~tritt . t.let. "fJut ,;<J lll'r ·• t.-rkn} l- riflt aile de nordiskr Folk. Et lysen

ningcn aY de lmntl. -,<Jill "' nr.!rn 1"(11' d! Btn i~S tor llenne T~nltemaadc val' 

70 {ar scda11 l••·utulT hog~u :"·· \!1•11 dr• t'l,aurlinavi~;ke Landes Tilsluining 

aft 1~·cka11,. hiul for Danm.tt'k" dr>l i til llanm:11·k, Optrredcn i Geneva 

tid<'ll'- fullbMdllll gu ,. d~" 1 L• ut,JaK - 0 >'!'lor :;tnrmaglt!rne tor kort Tid si

dct hacie sow lurut::.atluu•;.. let \.Jr- dl'll ~kamlinaYien optraadte som 

dagl'lll:: ueCt'llllit•rlall i!·• l,jal!••lt!fHI. EHIH:cl OVl'l'!OI' den li!Vl'ige Verden. 

som pr~>stcr'" " lnii iZ'ar•'· ll n- n ... .- i l\orrien \hll', at den har et Ansigt. 

F'inhind fra!WI' HuJH·ht·I'J.: I PIJ dtht l)(' tte .\u::.tst \il ikkt: alene Yise den 

pm icke et\t'U it'll 'ilpculu" ]..,11, hal- iueuh::.tl'·', :::.tde af ::.tt Vrel;en, men 

""" ::.tark odt • -•• hjult• u •• I. It, 11 dc~uu,.. 1 !1, ,.1, rkc den Realitel. at 

ft'llf;l\11 h~ll' hal 1;,11 Cl' 1\ 'll lo l IJH'! :\urdE'JI u,..,., 1, 1 ](11'1'1 Ulifll:!"lll<Ci>.Sigt ,et 

l!ll'l'(lllle!·a!l·· ,., ·•~'- I,. r1 .. 1 :. ,. ick·· II:• cr ,.11 r. hl•JJ. ;:.Oll1 drr maa regne:> 
ra dPn \'a)'>ltttl•· , !lup.•n- '" ..:"1. ,..um 
rullat f1-an1 u • 1 •· ~!'.til kull 11 u• h 

slu ttar. DN If I \oil tt. •Lilli \I hvrt I 
k \all, ock-.a d•'ll \a JWII Io:-.t k u I till'· 

strirlen. ::-om "latt hn1·. kultun·nnwt« 
till :-ynes hopplo~a mot, 1uerl OH:r

makten, den P• !':>ODii!ll (Jlft 1'\ tlian::

Olobilisering. Ill• d lJ JJO:,fl",lllll"h al
dl'i~ s lappnanl lt· aldl\ itl'l •ll'lt "Jah

bavdelse.- Dc•11 ,..l r iden l1li•· l'lll" llt-r· 
tid :"ynbarJigen uldrig ,n ·lutad, cless 
..-apeu kuun;t ult.lrig laggal> tlt'd Lak

om forslmu,IIIIIS'<ll' ;n tr;d-tnr• r . lnf

ten ()rlt for'lilkring;.r 1 fflt•lilrlll p;, 
att ruttcn a utumati;;.kt "kll ll ~ky.tdn 

sig ~ja]\' 11a ,1! l'llnrl "'" :-i 11 •'1!<'11 inne
boend~' :-;!yrha. IJl'l. ar 1~ \HIT "'"· ,!It 
fr•illl• ff\U:- neh ralt•'ll>- itl•·•'l' -;Jandigt 

t il <.iit f<it'~\ (II' lit>)J(h·a II~'" ll)'flh:'irl 

En Sag, som angaar 
os aile her i Norden! 

, 3\' hr:dtt'l' pa """ mau:-ki!J.::t \ iljt>lt
veb nmrall•·. Ucu f.ia!', tlenua kultu

rell::. YakLhhllniug for:.lllllhta,. - •Ia. 
stalla sig- ofriht>leus :.l~ rlwt· niP!' 'pa 

mar,..rh. Bakom rattslmllur•'ns gran
" 1'1' :-ta stanrli~t frihet«fientlighr.tens 
makt<~n"pra k och 'Ald<.insti'lkTPr pA 
lur. 

Ch~:h·ed.tktot 1· redrik \ R lr o::. 

Hcbinglor::., udtaltc: 

1 likhet med O\'l'iga ddt0.1ga1·e i 
dct :>Jatt~: nordi~ka. pressmotet er nu 
,j trim Finland kommit till den 
land,untla. ::-om mer on de fi esta Ya
rit skddeplat.o•m for handelser, 'ilka 
rymma alhat·rt, pron1ingarna. och 
de hfu·da odena i dant"k historia. \'i 

fick pA frclla.cetJ I'll paroinnebe 
dat·om under lien korta tnren rill 
Skamlit•g-.bankcn, den ::.onderjyl
Ui.ndsku fl'ihctcns bel\anHdseplats 

och uppbyggelsestempel. net heter, 
att .lVen om alla Jindra. hga. skola. 
stenarna tala. Det g6ra de dar. Le 
visa fi ngcravtrycken av krigets ooh 

Ill• l. II rut• 11 mrn~;:r Jeg ::.a?rlig det 
l.lb:unulllt j, ~amarh~>Jde, der indle 
dcdcs ,.(·d l •let•t·ig:mlinistrene5 ~lode 

i :->tockhol!u. Formaalet dl·ejcde sig 
:1\ke alciH' om udvidct Handelssam
kHm tuclleru de skandinavi~ke 

Laude mdbyrdes, men og;;aa om frel
lt.:s Optra•dPn ovcl'for del mTige Ud
lnnrl i hi!tHielspolitiake Sp0rgsmaal, 
In or de ~knntlinaviske Landes frol
J .. , Jntcre:.,•·r forenes. Et saadant 
ldl'l" lt og okonomisk Samarbejde har 
int••t. rrelles rned de Alliancer, som 
anrh•t• Lnml•· <llmindeligvfs slutlt!r, 
osz; hvis FormaRl som Regel kun Pl' 

udvtd!'l :\lag!. - 'n lever i en ulyk
l<rlig Tid, h\Of Sauuu-bcjdet mellem 
1\ationPrH.., Pr 'anskuliger e t:lnd n o

~c·tl'<indP. lnrrli Kriseforanstaltnin
gcr. Af,prrt-riugspolitiken fjerner 
r .nndene frn hveranJ\:t>. Efter Af
slutningen af den store Verden .. ka.ta

ah•o!e var 'i opfyldt af Haabet om 
en hell. ny og lys Fremtid for hele 
Verden: men Forventningens :\Ior
gem·odc gled hurtigt oYer i Pessi
mif'men::. ~raa Hverdag, hvis Forleb 
lngen kender og mange frygter. )fen 
\i maa og ::-kal baabe, at de morke 

Skyer paa Himlen drher o>er. 'i 
m a a tro, at de posith"e Kra!fter • r 
~:>tan-kere end de negath·e. J eg s e r 
i k ke, h v o r I e d e ::. L i " e t k a 11 

1 c ,. e s u r1 e u c 11 ~a allan T r o, 
J Kampen for at realisere ·ienne 
o,·erbevi!"nin~ tot-r jell' det sa m I e
d e Nordens Op~a'" hln nrlt :'liatio-

\ 'arje IJ.ordJJo, ::.ulll !Jt·lillllf·t· :oig har 

i Sbnderjylland, tYing~:- ofn\ illigt in 
p;; den tankebann. wm ;nsr.:- med 
d!'n latinska :-entensen · et to re"' agt. 
tur" - saken ror a\'en dig. Huru 
Daumarks grall" mot ::.ouet· ut·ages 

och beYara:., at· r>n :,oak, :-om angar 
os:. alia har orn i :\orden. Ty tlet lir 

mcra an en geogt·afh-k !ll'aJts - det 
ar en sjalsgrans ocb en kulturgri!Jl::., 

en gTans, som for ogoubhcket gii.llel' 
olika humanitetsideal, frihetsupp
fattningar och medhorge1•liga sam
levnadsprinciper. Vad vi sett i dag, 

er den Xvaelstofgedll1ng 

nernf'. 

SenderiyJland - den 
smukkesh Bekrzfte)se 

paa nordisk Sam· 
arbejde! 

Rcdakt0r Karl J. E eke lun d, KG
benhavn: 

dar hartlg kan briDge en svag Bygmark i Vmksl 
Pr~emtend fra aile :'\ordeus La.n

de, ira. Island og Finland, tra :\orge 
og Sverige, er i djsse Dage samlet i 
Danmark. Det er n ordisk Samar
b,.lrl,, rl~>r hn ~l!rol~ ~. kc.n «\.-" 

Q9ID til ~Orl Ll<tiJU l UIH VJ""""' '" "'' 

et uationall Slorvwrk, Lilleba:lt'lbro
en. stod ruldfort. Vi er glade o' "r at 
ha\e L~;tiglled ul at vise dt•m Lgne 

at deltc Laud, :.oto kun er ltd l kt<Hdt 
1 dL' •ttHirc twrdt:-kl:l Landr., Jyd:;kf' 

Egue tnccl 'itlc Linjl!l' og s tore Lll:,yn, 
a ll<' tl <' ruangc ::>!,If(" ="aLUr, u•'r 111-
:-aiDillUII t· t· Oautnark, Buge:.kO\ cu i 
~in ly::.c::.Lu Foraars:;lwnhod. b.orn
kl~dto Bakker og bruno lieder, 
~Iar:>k, l\li l lcr og Ha v. Og fremfor 
a1t er 't glade fot·, og lakker vi for, 
a.t Yi ltut· f:1aet ~Iulrghcd !or at. fer·e 

vm· mH·dislic Vonuor her til dette 
Sletl, ll\lH' :le 1nf'ldl'l' sclvc den tlanske 
Folkc,J 1•!, og lo:J'r~'t' den a t kcnde, 
midt ' ,J. 1 Land. tier i lunsind 
Aar '111 del omstridll' Lund, 
omstridt iltke il lCtH' solll dausk 
eller tysk. tuen om"tridt !>Om Grren
scland fOt' :\orcll'lt I <!tt I'Ctt• I' min 
Tak til Dem. H. r. ll:m-,~"11. til Fo· 

reren. 111 SPjrhl'l'l'rll! 

.. Aile Taler lnH• e 1 11~ llJ• 'JII•Ugt 

Bifald, ug eilcr I \ r .Jf Tal~rnc ~ang 
Forsamlin~eu ,.la'ltl\fk dt·t l•augrel
dendc T.anrl-< XotlonaJc;an!!. 

Bondestanden s k al rPdde 
Jorden! 

De11 bamlt: Jonlkamp~:~-\ etet·an 

Gdr . . 1. H. ~ c h Ul 1 d l, \ Ojensgaard, 
fik derJJal.l. Orllel o).( utltnll•· IJI. a. : 

- I 56 .\u.r holdt 'i ucl under 

Frcmmetlbel'l'edomrnet. \ i tnllte al

drjg :\lanlet af Synr, og 'i r-; h•mte 
os bj(!m, tla Dagen !<om. 

~ye Maal hut· 'i ruuu 1 !t·t -:~:tte 

os, og Vl'je, 'i gik, og :.on• '1 t t·oede 
f~rle t il \laalet: f t•..CI OtCtl tll'l lysi'C 

Mindretul - 'b>Lc sig at \ll'l'u for
kertc. Dct tyskc :\Jntdt'ela l vlltlc uo
get an del: GrrensPflytoing, og de 

retter ttu .\ngrbet !Jan \'Or Jorlt. 1.\un 
Bondestunden kau rcdtle .Tod en. 
Derfor maa bele Folket ,;amles om 
at gh e den nord!<lesvigske Bonde· 
stand saadanne Levevilkaar, at 
den kan klar( ::.me okonomiske For
pligtelser og \~l'nl ~:~in Jord mod 
alk .\urn• b S\ tiil'<l' :::-ta>rkt Bif•!ld.). 

H andle og t.:enke 
nordisk! (JHft,J.iJ .... 

BbkuJl \ i!ldena;u .\Jn ru u 11 d "•' 11, 

Hader~lc', fremllro\'~ifi:. at IE>ffe 
Land herne.le liar en «a>rl!g Til

trrekningsevnP. Danskc- og Ty~ke 

kappcs om at el~kc del. Biekoppen 
ga.v i denne Forbimlclbo Udtl·yl\ for 

sin Glrede over de 01·d, der var fal
det- tra. tle sknndtmtvtsko RG}'fr:l!
sen ta.ntcrs S1'de, idet han •!dta.Ite 

Haabet om, at vi vilde , handle og 
t-renke nordisk. Biskoppen sluttede 

med at s ige Tak for HaandslagP.t 

Aften. (Strerk_1 Bifnld.) 

Mellem Landsm.:end. 
Amtblrege H. Lau:sten 1 ham

sen, Tander, udtryktc 0u~ket om, 
at Grrensens sa>rlig!'l Tone, som de 

nt~rliit1kt> PTE'""efol'k J):~g hl'lvd• 

...... ,.... 

England 
og den tyske 
Flaadetrusel. 

Den nye Flaade i 
Tyskland er en 
Trusel mod Eng· 
lands Handelsruter. 

I J:. T FOREDR....\.G i London ' ed 

F laadeligaens Aarsm0de udtallo 

Admiral Sir Roger Keyes, Betten fra 

Zeebrugge, at Begivenhederue ha,·dc .. 

udYiklet sig hurtigt og Yedbh,·endc, 

vildc gere d ct, indtil T yskland LI'Ot· 

de, ut det var parat til atter igrn at 

k~Empe for det, det atraaede, ~~ r 

fik det t:nder Trusel om Krig! 

Versailles-Traktaten begrren"'edc 

Tysklands Flaadebygning, men med 

betydeuG Opfindsomhed bar Tysk· 

land l!ygget de saakaldte aLomme

:.lagskibe«, d er er i Besiddelt;e 'if. eu 

bet.yd(>Jig Aktionsradius. Men \i VPd 

nu, fortsatte Admiralen, a~ Versail

Jes-Truktaten ct· dad, og at T:~or'· 

la.J,(i ct· i Frerd med at bygge U 

Baa'jl' og t.o 20,000 Tons Slagkryds~· 

r t: rued tilstrrekkelig Fa rt til at und· 

grHI vo1·c Slagluyd;sere og ti l at inti· 

hcntu cg Wintetgare de fle,tc •~f ,,, 

rc l<rydsere. 

!'>:tar mall erind.rer ::-ig den fJdc

l re~,zelsc. som Emden og andre tyske 

lett h.rydst.re aru·ettede uudet· dc

l'i>:; moJh·iduelle Aktionet rnod \·ore 

HandPI>'l'Utcr under Krigens forste 

)fac~ neder, ::.aa kan vi let forestme 

: :., hvad der kan udrettes af dl,.~t! 

n•r d~rne Skibe o,·erfor 'or Hand I' I, 

Ilt'rtil kommcr. a.t \'i paan ~ sta.ll 

u\ l'rfor Truslen fra ty;,k•· 1' ·Baad•·. 

i:t Forsvarslaan W Genopbygning 

af Flaaden? 

I:..Jtel at have omtalt, at Heger·u• 

S'f'll stod overfor strerkt :.tigende Ctl 

gift.er til Luftfor .. vaJ•et. anbefalerl~ 

Atlmira.len af Hensyn til Skatteydcr 

ne at optage et. F• rsvar:.laan ligt 

som i 1889. Dengang gav en U) 

Forl:ivarslov Bemynd igelse til at an 

ventlP 21,5 .Mill. Pund .Sterling t i 

Byguing og Udrustning af 70 Ski&• 

ialt i Lebet af .s•,t Aar. Heraf bh , 

ca lhdnlelen O]Jiagt.>t som J..::~a11 . 



ST RE&NEGADE 2. KBBENHlYII K. 
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Bladet: 

.S.ot.R.aJ.(l e D) okra ten 

sk:river den 16 MAJ 1535 

Dansk eller tysk. 
-I NTET andet Land I hele Verden 

h!l-r givet noget iiattonait MJn
dretat aaa !rle og gode Kaar tll kul
turel Seivh~evd-e-lse, aom Darunark 
har budt det tyske Mlndretalt S~n
derjylland. Men F~lelse !or og VUJe 
til at skabe Frihed og Retfserdighed 
for andre er, som det bl. a. saa 
stserkt er sagt at Folketlngets For
mand, lkke ensbetydende med ,Toa
segodhedf. 

Det er 1 Anlednlng at de stdste 
Da.ges Begivenheder 1 S~nderjylla.nd 
aabenbart n~vencUgt stserkt at un
derstrege det~. 

I Flensborg atholdtes 1 Mandags 
A!tes et M~de 1 ,Deutsches Haus.:. 
Forud for M~det var tu de nazi.stlske 
Gruppeleder 1 det danske S~nder
Jylland sendt tj!llgende Indbydelse: 

Til Lokal-Gruppeledernel 

Hermed anordnes, at samtlige Parti
f~eller. som bekla!der et Embede inden
tor Kommunaiiorvalt.nin&en l. Eks. 
Amtsraads-, Byraads- eller Sogneraads
medletruner, for saa vidt de er Medlem
mer a1 N. S. A. N., t j enstligt er lndbudt 
til at dellage i et M~de i FlensbQrg, 
Deutscbes Haus, Eckener-Salen, Man
dag den 13. Maj Eftermiddag Kl. 6. 

Enhver Lokal-Gruppeleder er an.svar
lig lor, at Indbydelserne bliver glvet 
videre til de paag~eldende. 

Heil Hitler! 

Jep Niuen, •• 

En lille Snes danske Undersaatter 
fulgte denne ,tjenstllge« Indkaldelse 
til M~de f Tyskland. B!andt dem var 
1 hvert Fa!d op imod Halvdelen Med
lemmer af danske kommunale Raad, 
Amts- og Byraad. Dlsse Herrer holdt 
1 ~Deutsches Hause J Flensborg et 4 
Timer Iangt M~e, hvor bl. a. Flens
borgs naz1stiske Overborgmester Dr. 
Sievers var tllstede. 

>Hejmdalc, H. P. Hanssen& Blad, 
der har afsl~ret denne Skandale, ud
taler, at Forholdet grsenser tll 
Landsforrsederl. Vi skal lkke bruge 
st~rke Ord! Men vi ved, at hvis ty
ske Undersaatter, som nserer dansk 
Sympati, bar slg ad paa llgnende 

vllde Koncentratlonslejr, 
eller >skudt paa F!ug-

Danmark er der demokratJske 
hvor lngen vllkaarllg Rets-

tor at kunne nyde danske Under
saatters store Rettlgheder, maa man 
handle 1 Overenss~mmelse rned 
danske Undersaat~rs Pligter. Og 

danske olfentllge Tlll1dsmsend ha.r 
lntet at g~re med at adlyde >tJenst
llgec Ordrer til Mpder 1 Udlandet J 
Egenskab af kommunale Tlllld.s
mrend. Det synes svrert for visae 
nazlstlske Herrer at torstaa dette. 
Vel, saa maa de belserea derom. 

i) 
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-Den demilitariserte s?ne settes i forsvarsberedskap. 
Forserte 'rustninger 0ker frykten tor ny krig. 

Kj¢obenh.a.vn, 12. m.a.i. 

Bladet B ejmdal i Aaben raa. skri· 
ver, at Tyskland for lenge siden er 
gatt igang med a befeste den delvi! 
demilita.riserte sone la.ngs Syd-Sles
vig og Holstens f)stersjsJkyst. 

Det omr!'l.de syd for grensen som 
Tyskland lkke m~ be!este og som 
begynner ved Flensborg fjord, bre
rer 1 det tyske mllitrersprog beteg
nelsen Kieler 4. Her bygges for tl
dlen m:ekt1ge miutrerandegg. Fl6.te
stasjonen i Klel og flyvestasjonen 1 

Holtenau brlnges 1 et sterkt an
greps- og forsvarsberedsk·ap. Langs 
Kieler fjord gjenopbygges de for
svarsverker som blev nedl.a.gt 1 1920, 
og de forsvarsverke·r som n.u opf¢
res ove'l~·gA.r i st~rrelse og effektivl
tet de nedJ..a.gte. 1 dlf3t he-le preges 
Slesvig-Holsten mere og mere a.v 
mllitrermakten. Kiel, som fol"leden 
hadde besfl)k av riksvemnrlruster ge
neral v. Blomberg, er igjen bUtt en 

stor flMeby, hvor der ustansellg 
bygges nye kaserner. 

1 byen Slesvig h.a.r man nyltg 
utvidet de ml:Utmre kaserner, og der 
opffl)res en stor ny kaserne 1 Flens
borg, hvor ogsA m.a.rtnestasjonen 
MS!lrw1g 1 den senere tid har gjen
nemg§.tt kolossale utvidelser. Der 
er formelig h!61konjunktur 1 opfi!Srel
sen a.v milltrere bygn1nger og bc
skjeftlgelse tll mange bender, men 
de mllltrere myn<Ugheter er over.a.lt 
pA. post overfor spion.a.sje. Hver a.r
belder som er beskje.ftlget ved op
fi!Srelsen a.v de nye m.llitmre a.nlegg 
har strenge ordrer til 1kke A omta.lc 
t1l noget menneske, hv.a.d han arbei
der med og hvor han arbe1der. Hel
ler i.kke rnA arbeideme innlbyrties 
tale om sltt arbe1de. 

Den nresten tebrllske oprustning, 
som gir slg uttrykk pA. mange omra
der, ha.r til en v1ss grad fylt befolk
nln~n med en sla.gs krigspsykose. 
Det holdes man~~Svrer sA. A. si dag og 
n.a.tt, igAr a.rtes kunde man fra den 
da.nske grenseby HI!Sjer laktt.a., hvor
~edes kraft1ge projekt!rSrer over j!Sen 
Siold forfulgte flyvere. En av pro
jekt~~Srene p!'l. flyvest.a.sjonen ¢. List 
var endog sl'l. sterk at den oplyste 
gatene 1 Hpjer. 

tyske soidater utvlste, mena krta!IIIIBI.'I 
mfl)rke og blodige skygger, teQ~-11 
ved fronten og sorgen, som .... .,_.JI 

Lregene syd for grensen ha.r en 
stor del av sin tid optatt av sa.mari
terkursus, og det er ved A. bli fi!Slellg 
mangel pA unge lreger, oo disSe lar 
slg utdanne tll milltrerlreger. En
delig b1dra.r den omstend1ghlet a.t 
adSldlllge skibsverfter og fa.brlkker 
er 1nnstlllet ¢. en febera.kt1g drift 
som mlnner om k:rlgst1den tlil A for
hfl)le angsten for at en kr1g er fore
stAendle. 1 en kjent st~ Flens
borg-m.a.s'ldnfabrikk har ma.n sAle
des 1 det s1ste halve A.r arbe1det djllg
net rundt rood rremstlllln.g av en 
enkelt liten pestanddel tll rust
nl.ng$ndustrlen. Selv lkke arbei· 
deme vet, hvad denne ting skal 
brukes tll. Den civile befolknlng, O!? 
srerlig de polltlske organlsa.sjoner 
a.rbe1der hAnd 1 hA.nd med de mlli· 
trere myndigheter. 1 dagene 25. tll 
26. mal ska.l det sA.ledes 1 Klel hol· 
des en mektlg m~~Snstrtng av S. S.
og S. A.-tormasjonene 1 hele Sles
vlg-Holsten. Det er Adolt Hitlen 
polltlske soldater som her holde-r 
parade, skrlver bla.det om denne be· 
givenhet, som optar &innene sterkt 
De tyske grenseblader bringer for · 
~vrig lange beretnlnger fra veutens
krdgens dager, formet som under· 
holdende stoff, og de forher ligel· 
den tapperhet og det heltemot som 

pragte t ll hjemmellle, 1kke 
stutter bladet. 

* 
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ST. REGNEGADE 2. KOBENHAYN K. 
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I 
I ... 

Bladet : I _ . •\ l . r ' .. , . V ... n . t r {' '' \. . ' . • , 
\ ., •"· ....... ... . } ) ll ~ .. .. t.. ,.. -

-·-
F adderskabstanken 

breder sig. 

Del er gl~dehgt at ae, ·hvordan der 
1 den sidste Tid er kommet Gang I 
det nationale Arbejde i Senderjyl· 
land for Danskhedens Sag. Den 
tyske kultut·elle Aktion, der fulgte 
efter de un~gtelig uoget ud::eskende 
Tale om Gr<enseftytning, og som har 
\'\rket bl. a. ''ed Oprettelsen af de 
ruange fyske PriYatskoler, af hvilke. 
der i Ojeblikket tlndes ialt 55, har 
medfod en rlansk 1\lod-.Mition. 
Rundt omhing i ctet gamle Land 
er der blevet oprettet Fadderskabs
forenillger, bl. a. i Aalborg, der bar 
taget sig a! Uge Sogn, i Svendborg, 
der sorger for Lojl> Kirkeby, og 1 
Odense, h,·or der som bekendt for
nylig blcv slifteL en Forening til 
\ 'arctagelse af Danskheden i det 
lruede Tinglev. 

Da disse FadderskabsfoJ·eninger 
absolut i det nalionale Arbejde bar 
eu stor og for Danskbeden lh·svigtig 
Opgave at lese, cr det gll:edeligt at 
km1statere, at Fadt.lerskabs-Tanken 
fo1· h ver Dag, der gaa1·, syncs a.t 
,·inda mere og mere Toruen. At det 
forho ldcr sig saadan, beviscs bl. a. 
ll.f en Al·like1, som staar s.t !rose i 
Andclsbladets sidste Numer, der 
kom i Gaar. I den nrevnte Artikel, 
der et· sk.revet af Foi'D'Ia.nden for 
Tonder Brugsforening, Ur. Christian 
J ohannse n, slaar denne til Lyd 
for, at Fmllesforeningen af dauske 
Brugsforeninger slutter op om Stotte 
til det ny dansk.e Forsamlingshus i 

der er beliggende S.t d for 
er. 

De nodv~.;ndige l\lidlet• til d 
Forsamlingshus' Rejsning cr 
gansko nyli;rt blevet til rc.iebnu.rt 
Tegniug at Ande!e fra Beboemes 
Side og ved 'f.ilskud fra forskellige 
Forcninger. Men enduu mangler 
man de nJJdvendige Midler ti l lntl· 
kO'b af Inventar m. v., og her et· dct 
t.ltsaa Fot:manden for T011de1· Brugs
!orening henvender sig til de dan
ske Bl'ugsfoJ·eningcr med en AJlpel 
om ytl! rligere Stelle. Som bekendt 
l1ar F. D. B. i Aar kunnet glrode sig 
ved et kl<ekkeligt Overskud, og man 
lager derfot• nreppe Fejl, dersom 
J.nau gaar' ~d fra som givet, at sik
l:ert de Oeste af vore Brugs1oi1enin
gcr med G!~de viJ stiUe 50 eller 100 
0re pr. 1000 K1·. af Overskudet til 
Disposition for Assislancen til ~rod 
Forsamlirigshus, saadau som at Hr. 
J ohannsen foreslaaet. For en mid
delstor Forening 'il et saadanl B!· 

rag komme til at bel0be sig til ia U 
ellem 2 og i Kr. Altsaa en Sum, 

et· lil at o\'erkomme selv i disse 

Pert in ax. 

I 
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Bladet: 

Fyns Stihstidende 
.. 

I rfl 

skriver den 

j u De med i 
,,Fadderskabet''? 
Oer er Brug for Hjrelp til det 

nationale Arbejde. 

De gaar dernede i Grrenseomraa
det, vore s~nderjyske Landsmrend, 
som har stem! sig hjem til Dan
mark, og sretter Ryggen mod S~n
denvinden for at vrerne dansk Kul
tur, dansk Ungdom og dansk jord. 
Og de tager Tf1rnen som en Selv
f¢1ge; det er deres F~dselsarv. 

Fredrene bar Byrden f¢r dem, og an
dre Fredre fpr dem igen. De knyr 
lkkc, Spnderjyderne, de g¢r Dagcns 
Gerning som vi andre, og om Afte
nen spger de Tilflugt i Sognets For
samlingshus for at tale og synge 
sammen; de har altid nok at tale om 
og nok at samle sig om for at blive 
staaendc paa Benene - ¢konomisk, 
kulturelt, vagtsomt; de er danske og 
vii vedblive at vrere danske. 

Men kan de? 
Vi haaber det. Staten har fl!lrst 

og frcmmcst sine Opgaver og sine 
Pligter overfor Grrenseomraadet og 
Oramsevagten; og de ¢konomiske 
Ofre, Staten har bragt den gen
vundne Land og fremdeles er villig 
og rede til at brere, er der kun Tak 
og Glredc over. Men Rigsproble
merne er et politisk, frelles¢kono
misk og kulturelt SpjiSrgsmaal for 
sig, Enkeltmands Dagligliv nogct 
ganske andet. Og paa dette Punkt 
mangler vi andre, vi, der bor langt 
fra Grrensen, Forstaaelse af det 
Misforhold, der er mellem Grrensc
omraadets Befolknings og vort egct 
tune Velvrere. 

l den lyse danske Skov er det S¢n
derjyderne, der staar i Vindsiden og 
bryder Vejret; de lever med R¢dder
ne dybt i Mulden, men de sretter 
sparsomt Kvist og Blade, og Trreets 
Top hrerges og svides i Storm og 
Rusk og Havgus. De er Lreplant
ning for os andre, for at vi kan bre
de os i Solen og den miJde Luft -
og vi paask¢nner det lige saa lidt 
som de skrermede Trreer i Skovcn. 

Men vi kan og b~r se denne Na
lurens evige Lov, og kan vi ikke 

skiftcs til at tage Tssrneo i Vindsi
cten, saa maa vi som Fornuftsvrese
ner spge at bpdc paa de ulige 
Kaar. Og del er dcr, Fadderskaber
nc srettcr ind, hver i sit Grrense
sogn, for at vise, at vi er Land:;
mrend aile, at den enes nationale 
Bckymringcr er allcs Bekymringcr. 

De vii vedblive at vrere danske. 
Men kan de dct? j a, naar vi staar 
sammcn og vii dct gode for det go
cles S~yld . Et Fadderskab er en 
Kreds af Mrend og Kvinder, der i 
foa:!llesskab antager sig et ndsat 
Sogn som Gudbarn og l¢ser de 
smaa ¢konomiskc Opgaver, DagUg
livct stiller, men som bestandig hen
staar ul¢ste, fordi den stedlige Be
folkning mangler det Par Tusinde 
Kroner aarlig, L¢sningcn koster. 
Det grelder Kulturkampen mellem de 
to Nationer, der bor D¢r om Ojjr i 
hvcrt et Sogn, i hvilke 30 slesvig
holstenske Fadderskaber brerer de 
tilsvarende Omkostninger for S¢n
derjyllands tyske Befolkning. Naar 
vi ved, at 9et er saaledes, kan her 
ikkc vrere noget at bctrenke sig paa. 
F¢r an, I Mrend med Navn og alles 
Agtelse! Og naar Foreningen er 
dannet, saa skriv del til Redakt¢r 
H. P. Hanssen, Aabenraa, og Resten 
gaar af sig selv, han anviser det 
Sogn, som trrenger haardest, han 
og hans stedlige Hjrelpere er den 
sikrc Garanti for Tilrettelreggelsen 
af det aarlige Budget og for Fad
dergavens rettc Anvendelse. 

Lreg Moerke til, at ingen indenfor 
vor Grrenscvagt beder om noget; det 
er ikke engang en Tanke, der be
skreftiger dem. Men kommer vi som 
Lanctsmrend til Landsmrend med vor 
Faddergave, vf! S¢nderjyderne be
tragte Hja:!lpen som en Himlens Til
skikkelse, de vii f¢le, at de har Ven
ner og forstaaende inaktive Kamp
freller udensogns, og de vii bringe 
Fadderskabet langt st!15rre Glrede og 
national Lykke, end fadderne for
tjener. 

Men vi har Bn1g for endnu en 
Snes Sammenslutninger. Lad os 
hurtig faa en Ende paa den Faddcr
skabs-Sag. 

Aalborg, i Maj 1935. 

L. Schi¢ttz-Cilristensen. 

' 
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skriver· den 

vor 
F0rer det tyske Mindretal en 

Qffensiv eller en defensi~ ~amp? 

Af Or. J:)hil. Vi I h. I a Co u r. 

M IN ARTIKEL i ,Jyllands· ner" og de ovrige Danske som ,Nord
posten" den 9. April om ,Dct germaner" kan ganske vist ved Lej

tredio Rige og vor Grrense" har den lighccl dukke frem endnu; men op-
15. April fremka ldt et redaktionelt rigtig talt: t r or nogen paa dens 
Svar i det bjemmetyske Organ Vrerdl? Jeg mener ikke dens vi
,Nordschleswigsche Zeitung", som dens k abe 1 i g e Vrerdi (6om eftcr 
under Overskriften ,Unser Recht." mine Begreber er Jig Nul), jeg mt!
giver Udtryk for vore Modst.anderes ner dens nation a I e Vrerdi -
Opfattelse. dens Betydning som Vaaben i den 

Jcg vii gerne straks betone, at standende Strid. Thi lad os vrere 
dette tyske Svar fuldkommen loyalt rerlige: bliver det danske Folkefrel-
angiver Hovedtanken i mit Indlreg. 
Det <Synes virkeiig at have vreret mu· 
"rgt for een Gangs Skyld at anlregge 
l dan s k Syn paa vort Mellem· 

0 . 
vreren~e, som ogsaa det hJemmetyske 
Blad bar kunnet respekterc. Ved 
Lresningen af ,Unser Recht'' maatte 
j eg ta!nke paa en Ytl'ing, som Dr. AI· 
fred Rosenberg i sin Tid fremsatte. 
Den gik i Kortbed ud paa, at de er· 
k herede ,.Nationalister" sikkert var 
dem, der havde letteet ved at komm~ 
paa Talefod med hinanden. Det slog 
mig, hvor meget rigtigt ~er var i 
hans Bemmrkning. For naar man 
5er bort fra k o n k r e t e Strids
sporgsamal, !lorn nedvendigger, at 
Hug og Parade veksler i lynsnar 
Hast, naar man holder sig til de 
p r in c i p i e 11 e Synspunkter, de 
store, afgorende Skellinier mellem 
dansk og tysk Opfattelse, saa er der 
en overvejende Sandsynlighed for, 
at vi, der i Nationene lEre og F ribed 
ser det ene afg~rende for Folkets 
Liv, meget let vi! kunne vurdere de 
Felelser og den Vilje, som besjreltU" 

les~kab i Blod og Jord fra vore norcl
ligste Bygder til Sli-Danevirke dra
get i Tvivl ud fra s a ad an n e Tea
rier, hvad bliver der saa af det en· 
gelskc og det fra.nske, ja hvad bliver 
der af selve det t y s k e Folkefrelles
skab? 

Staar vi Daru;ke i noje Kontakt 
med Princippet om Blod og Jord, bar 
vi bygget vort Rige derpaa, og bar 
vi vrerget vor Arveret til Senderjyl
land ud fra dette eelvsamme Princip, 
saa maa man fra tysk Side forstaa, 
at vj ogsaa n u - efter 1920 - krre· 
ver det anerkendt f ra begge Sider 
som det eneste, der til Bunds kan 
skabe Ret og Skel imellem oa. 

Dette har intet med Grrensepolitik 
at gere. Statsgrrensen er fastlagt i 
Overensstemmelse med belt andre 
Principper. Men deri anerkender vi 
o g 6 a a ~t nazistisk Dogme, at 
Statsgrrensen efter vor 
Opfattelse hvet·ken kan 
ellor ska l spmrre f o r et 
f o 1 k e I i g t F re 11 e s s k a b. Det 
bar sin Rod Iangt dY'bere. Det bvi-

Modparten, uden at man ved en saa· ler paa selve vorl Vresens Under
dan Forstaaelse svrekker sin egen grund, hvori endnu ingen Grrensepref 
P os ition i Kampen. Jeg bar ikke op- bar kunnet rammes ned. 
fattet "Nordscbleswigsche Zeitung"e 
f orstaaende Svar paa min Artikel 
som Udtryk for Svaghed. Jeg ved, 

* 
For os bar dette 

at vi - som ofte fer - vii medee i baade syd og nord for Grrensen. 
b itter Kamp, og at vi ft·a begge Sider Sy d 6 1 e s vi g angaar, skal jeg 
vil vmre r ede til at f0re den af yder- lade det til vore Modstandere at dra
ste E vne. Lad"mig da endnu engang, ge de logiske Felgeslutninger. J 

tden dette sker, klart og negternt skal nejes med at sige, at n.aar en 



JJet synes virkclig at have vreret mu
"rgt tor een Gangs Skyld at anlregge 
i dan s k S,yn paa vort Mellem
~mrende, som ogsaa det hjemmetys·ke 
Blad bar kunnet respektere. Ved 
Lresni·ngen af ,Unser Recht" maatte 
jeg trenke paa en Ytring, som Dr. AI· 
f1·ed Rosenberg i sin Tid fremsatte. 
Den gik i Korthed ud paa, at de er
klrerede ,Nationalister" sikkert var 
dem, der havde lette6t ved at komme 
paa Talefod med hinanden. Det slog 
mig, hvor meget rigtigt der var i 
hans Bemmrkning. For naar man 
eer bort fra k o n k r e t e Strids
spergsamal, som nedvendigger, at 
Hug og Parade veksler i lynsnar 

ligate Bygder til Sli-Danevirke dra
get i Tvivl ud fra s a ad a n n c Teo
rier, hvad bliver der saa af det en
gelske og det franskc, ja hvad bliver 
der af selve det t y s k e Folkefrelles
skab? 

Staar vi Daneke i neje Kontaki 
med Princippet om Blod og Jord, bar 
vi bygget vort Rige derpaa, og har 
vi vrerget vor Arveret til Senderjyl
land ud fra dette selvsamme Princip, 
saa maa man fra tysk Side forstaa, 
at vi ogsaa n u - efter 1920 - krre
ver det anerkendt fra begge Sider 
som det eneste, der til Bunds kan 
skabe Ret og Skel imellem os. 

Dette bar intet med GrrensepoliUk 
Hast, naar man holder sig til de at gere. Statsgrrensen er fastlagt i 
p r inc i pie I 1 e Synspunkter, de Overensstemmelse med belt andre 
store, afgerende Skellinier mellem 
dansk og tysk Opfattelse, saa er der 
en overvejende Sandsynlighed for, 
at vi, der i Nationen6 lEre og Frihed 
ser det ene afgerende for Folkets 
Liv, meget let vii kunne vurdere de 

Principper. Men deri anerkender vi 
o g s a a et nazistisk Dogme, at 
Statsgrrensen efter vor 
Opfattelse hverken kan 
eller skal spre1·re for et 
f o 1 k e 1 i g t F re I 1 e s s k a b. Det 

Felelser og den Vilje, som besjrelar har sin Rod langt dybere. Det hvi
Modparten, uden at man ved en saa- ler paa selve vort Vresens Under
dan Forstaaelse svrekker sin egen grund, hvori endnu ingen Grrensepref 
Position i Kampen. Jeg bar ikke op- bar kunnet rammes ned. 
fattet ,Nordscbleswigsche Zeitung"d 
forstaaende Svar paa min Artikel * 
som Udtryk for Svaghed. Jeg ved, For os bar dette Konsekvenser 
a.t vi - som ofte fer - vii medes i baade syd og nord for Grensen. Hvad 
bitter Kamp, og at vi fra begge Sider Sy d s l e s vi g angaar, skal jeg over
vi! vrere rede til at fere den af yder- lade det til vore Modstandere at dra
ste Evne. Lad'mig da endnu engang, ge de logiske Felgeslutninger. Jeg 

1den dette sker, klart og negternt skal 110jes med at sige, at naar en 
.. 1ge, hvad der er dan s k Opfattelse Indsender i ,.Nordscbl. Zeit." den 17. 
v~drerende det tyske Mindretals Ret April rykkede ud med et voldsomt 
inden for den danske Stat. Angreb paa den danske Lrerer i Sles-

* 
Der er to Punkter, som man paa 

tysk Side maa gel"e sig fortrolig med, 
hvis man vil komme bag om Kam
pens Ord til en virkelig Forstaaelse 
af dens Sjrel. ( fq ., 

dansk Via - trods alt kan vrere 
t y s k. Naar Hjemmetyskerens Tro 
paa hans egen Tyskhed er bevidst, 
og naar den i n o g e n Grad bygger 
paa aandelig Arv i Slregten, saa 
modsiger vi Danske ham slet ikke. 
Vi erkender, at denne hans Tro kan 
have sin Forklaring i de forkludrede 
statsretlige Forhold, hvorunder Be-

avrige V~rden konstituerer et 
dretal. De er saa at sige aile af sam
me Blod, Sprog og Tro som vi. Kun 
paa et eneste Punkt adskiller de 

Det ferste grelder den Vregt, eom 
vi Danske tillregger B l o d o g 

J o r d. Det spiller ingen Rolle for 
os, at Udtrykket er laant fra den 
nazistiske Terminologi. Det er i sig 
seiv godt, og det drekker fuidkom
ment, hvad vi ha.r bygget vor Mod
stand mod Fortyskningen paa i mere 
end et Aarhundrede. Vi bar altid 
opfattet det som en stor Svaghed 
hos vor Modstander, at han i Stedet 
klamrede sig til de saakaldte ., ver
briefte Rechte". Dem har vi aldrig 
tillagt folkelig Vrerdi. Wien-Dik· 
tatet i 1864 bar i national Forstand 
vreret os lige eaa betydningslest som 
Inkorporations·Patentet i 1721 eller 
Ribe-Recessen i 1460, eller bvad man 
ellers - fra den ene eller den anden 

vig By, Hr. Svend Johannsen, fordi 
han havdc paastaaet, at 60 pCt. af 
Befolkningen dernede var rodregte 
Danske, som alle havde den samme 
gamle Ret og den samme uforandre
de Pligt til at vrere Danske (det v1l 
sige at vedkende sig deres lEt), saa 
stiller jeg mig uden Forbehold vcd 
Hr. Johannsens Side. Netop saadan 
e r det! Retten fortabes ikke, fordi 
man glemmer den, og Pligten bort
falder ikke, fordi man fornregter 
den. Begge lever uforanderligt o~r 
upaavirket af politiske Omskiftelser, 
og de k an, hvad Dag det ekal vrer..>, 
geres greldende af enbver dansk
rettet Sydslesviger, som faar 0jnene 
op for sit danske Blods Egenart. 
Men S t a t ·s g r re n sen rendt·es ikke 
derved. Den hviler paa Overens
komster, som ikke ensidigt kan op· 
hreves. 

For Nord s I e s vi g s Vedkom. 
mende er Forholdet dette, at en en::l
nu langt, Iangt eterre Del af Befolk· 
ningen er af dansk B I o d. Det rod-

fra os : i national-politisk Ori 
tering, og her er deres Holdning ba
serE:t paa Libcralismens Dogme 
Individets frle Val g. De t t y s k 
Mlndretal i Nordslesvi 

folkningen bar levet, belt siden dens e r Lib era 1 ism e n s re g t e. 
naturlige Forbindelse med Moder- fed t e Barn. Derfor maa man 
landet lesnedes, og vi indremmer, at 
hans Slregt paa et e11er andet Tids
punkt bar truffet et Valg mellem OJ 

og vore Modstandere - mellem et 
slesvig-holstensk og et dansk Staue, 
et tysk og et nordisk Livssyn. Vi rc· 
spekterer dette Valg; men vi under
streger overordentlig stre~:kt, at Val
get er en direkte Frugt af det 19. 

Side - kunde finde paa at nrevne. 
regte tyske Element er simpelthen 

Se.!_v PragfredeJJ.S .§ S...har kun vren~t ganske forsvindende - svarer ikke 
os et politisk M i d de 1 - ikke no-

engang til en Trediedel af de ca. 13 gen i llational Henseende retstiften-
de Bestemmelse. Thi retsstiftende 
har udelukkende Befolkningeus 
B I o d o g J o rd vreret: dens lEt og 
Arv, dens Bebyggelsea Form og 
Navnegivning, dens Srod og Skik i 
stort og smaat, dens Sprog saa langt 
tilbage, som Kilderne rrekker, og 
dens oprindelig c e n t r a I e Betyd
ning inden for det Folkefrellesskab, 
der tidligst samlede os under Da-
nernes Stammenavn. 

Jeg tror, at en Nazist vii forstaa 
denne Tankegang. Jeg vilde i hvert 
Fald finde det mere end barnligt 
(rent ud sagt: jeg vilde finde det 
i lloyalt) , bvis man over fo1· disse 
uafviselige Kendsgerninger kerte op 

pCt. tyske Stemmer ved det sidste 
Folketingsvalg. Og der findes ikke 
en eneste Hektar nord for Grrensen, 
som ikke er gammel dansk J o r d. 
Den nordslesvigske Befolknings 
ufortabelige Ret og uforanderlige 
Pligt til at vedkende sig sin Dansk· 
hed er da brevet over enhver Disku.>-

Aarhundredes Libera I i s me og 
derfor er i oplagt Modstrid med den 
nu raadende hjemmetyske Nazis
m e! Overalt, hvor Slesvig-Hol
sten ismen har slaaet Rod i nordsles-
vigske Bonderetter, er den udsprunsion - h·v is man anerkender Blod 
get af en Tro paa den enkeltes frie 

og Jord som det egentlig retsstiften- Ret til at glemme Blodets og Jordens 
de Element. Og derom cr vi vel 

Love og give sig en individualistisk-enige? 

* 
liberai Politik i Void. Hvis Folke
frellesskab i Blod og Jord er Grund-

Nu er Forholdet jo imidlertid det, laget for national Bevidsthed, saa er 
at den lille hjemmetyske Befolk- Slesvig-Holstenismen t.il Dybet af sit 
ningsprocent i P r a k s i s slet ikke Vresen u n at ion a I. 
anerkender Nazismens Lrere om Blod 

ikke undre sig over, at vi finder det 
barokt, naar detop d e t t e l\1indre
tal ferer Nazismens folkelige Grund
dogme i Munden! 

Hvis man nu blandt vore Hjemme
tyskere logisk gennemtrenker Sagen, 
vii man forstaa, at den danske Op
fattelse kaster Lys over det p r a k
t is k foreliggende Stridsspgrgs. 
maal: hvorvidt det tyske Mindretal 
kun forer en defensiv KamJ) 
(hvad det selv forsikrer), eller det 
beflnder sig' i 0 f fen s i v e n (bva 
vi hrovder). I sit Svar til ~ig 
staar ,Nordschl. Zeit.'', at den' 
Jord- og Skolepolitik kun bar til 
gave at v~erge best a a end e Tysk
hed. ,Hvem der vi! tillregge den 
Hcnsigt at vinde ogsaa Danske for 
Tyskheden, tager sin Tilfiugt til In
sinuationer, som ikke kan holde 
Stand over for en alvorlig Preve". 

J eg lreser ud af en saadan Be-

med Teorier om Befolkning~ns etni- ·og Jord. Den hrevder, at en Slre~t 
ske Stilling f 0 r Folkevandringernts med et dansk Navn, boende paa t:.n 

Storme. Den gamle Snak om Ang- Gaard, der ligeledes brerer et dan3k at Hjemmetyskerne savner enhver I<'olk, de r aandeligt og sjroleligt har 
Ierne og Jyderne som ,.Vestgerma- Nav.n, talende Dansk, lcvende paa som heist af de Egenskaber, der i den erk-endt sig som be vi d s t tysk;.'. 

Dette maa .. Nordschl. Zeit." huske, mrerkning, at Bladet selv erkender 
naar Talen er om det tyske Mindre· de Grrenser, der grelder for Mindre. 
tals Ret. Vi Danske ser bort fra, tallets Ret: denne tilkommer kun 

I. . J:.Uz-'1< ",..., -
·~1fre"'l># lrl er 'It 

111 en d J ke 
azist e lljell:lm. . 
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frellesskab i Blod og J ord cr Grund· Tyskheden, t ager sin Tilflugt til In-•••••••••------- - 
lid del, laget for nation al Bevidsthed, aaa er sinuationer, som HO<e kan holde Hvorfor? Fordi aile andre ., Nord- vaagen til at forstaa. Ai hverve ln-

llefolk- Slosvig-Holotenismen til Dybet nf sit Stand om for en a lvorl ig Preve". slesvig apriorl er dans k e! Ikke den for dena Rllkker er at forna>gte 
et ikke Vrescn una ti ona I. J eg !""'' ud a! en saadan Be- alene det bevidot danske Flertal er N.,ismens folkell•• GrundidO 

.m Blod Delle maa , Nordsehl. Zeit." huske, m,.rkning, at Bladet selv erkender del, men tillige den Proeent.del, for fortsat ploje med Liberaliamens He-

, Slre~>;t naar Talen er om det tyske 1\l indre- de Grrenser, der grelder for Mindr~- hvilken det nalionale Spergsmaals 'ste. Hvis vi anvendte et s 
paa "" tal• R e l Vi Danske ser bort fra, tall ets Reto· den no t ilkommer kun altbebmkende Styrke endnu ikke er Plovopand, kunde ingen rette Bebrej 

t. dan..;k at Hjemmetyskerne savner enhver Folk, der aandeligt og sj~eleligt. har gaaet op. Dens Blod og Jord vidner delaer imod os, for vi er ikke , 

de pa. som heist af de Egenskaber, der i don erkendt sig som b e v i d s t tysk,•. om, hvad den ikke er tilstrrekkelig ater. Men d e h j e m m e t Y s k e N a z i s t e r er baade logisk og mo-
ralsk udelukkct fra at bruge det. De 
bar ikke Antydning af Ret til folk~ 
ligt Arbejde uden for den Kreds, 
hvis Fredre i Liberalismens Da~e 
(under dansk eller under tysk Styre) 
tra! et -pational-politisk Valg, som 
for lrongst er blevet an~rkendt af os 

Danske. 
Nu er vi i denne Meningsudveks-

lin~ cnlge , om at hqldo os til ·de 
store, principielle Linier. Jeg lader 
derfor alle omtvistede Enke1tsp0rgi!
maal ligge. , Jeg naavner ingen Nav
ne, jeg opremser ikke de Tilfaalde, 
bvor man efter Sigende ved Gaver 
eller paa anden Vis har bvervet Born 
til de tyske Privatskoler, eller hvor 
man via Vogelgesang har baandlagt 
Ejendomme, hvis Indehavere i k k e 
reprrosenterer nogen hjemmetyak 
Tradition, ja som end ikke selv, fer 
Laanet blev stiftet, bar aflagt det 
mindste Vidnesbyrd om hjemmetysk 
Sindelag. Jeg n0jes simpelthen med 
at spot:ge ,Nordschl. Zeit.", om det 
for Alvor vil paastaa, at den tyske 
Skole• og Jordpolitik ikke udstrrok
kes, til den Del af den nordslesvig
ske Befolkning, som hidtil har staaet 
uden for de nationalt krempende Lej
re, ferende en i folkeHg Henseende 
ganske vegetativ Tilvrorelse, seiv om 
dens Blod og Prreg aile Dage hat· 
vroret og en~nu er rodregte dansk? 

Naar jeg husker paa den baade 
korrekte og loyale Form. som Redak
tionen havde givet sit Svar paa min 
sidste Artikel, venter jeg med fuld 
Tillid, at den ogsaa vil svare korrekt 
og loyalt paa dette klare Sporgsmaa1. 

Thi det Cl' i Virkeligheden et 
Grundproblem - en Hovedfaktor i 
det ind!byrdes Forhold mellem os og 
Hjemmetyskerne. Vil Mi!ldretallet 
nejes med at arbejde inden for den 
Kreds, som traditionsmrossigt og be. 
vidst har sluttet sig til tysk Side, san 
vil i.kke en Sjll:\1 bek~mpe det .. Det 
vil ikke engoa.ng have Brug for en 
d e f e n s i v Kamp. Skulde der mod 
al Forventning vrere Danske, som 
ikk~ kunde indse dets Ret til at hrev
de sig og til at frestne det Valgfrel
lesskabets Baand, som knytter det til 
de:tl tyske Nation hinsldes Gr:nnsen, 
eaa vil ft.n-st og frtfulnesi vi ;,Na
tionalister" tale dets Sag. 

Men krrever Mi1!MM'allet Ret til 
at (nu bruger jeg med Vilje et omi
nqst Udtryk) · o p s u g e, hvad det 
kan. faa med af den nationalt uba
vids'te Befolkningsdel i Nordslesvig, 
saa trmnger det ind paa et Omraade 
hvor dansk B 1 o d o g J o rd ha; 
Pripriteten, , og hvor ethvert Forseg 
:P.aa at. tilslere dis-se Gru~delementer . ' 
dar latent. er til Stede1. d os vihbJ~ve 
opfattet som et udfordrende off en
s i v t Skridt, del' vil blive m0dt med 
alle ~e Midjer - aandelige, ekono
miske og politiske - som vi raader 
over. 

l§et Skel, vi Danske trmkker mel
lem den nordslesvigske Befolknings 
danske og dens tyske Elementer, er 

i den fuldeste Overensstemmelse 
med det nazistiske Tysklands natio
nale Grundprincip. ,Nordscbl. Zeit." s 
Svar paa mit ovenstaaende Spergs
maal vil godtgere, om Hjemme
tysketne selv anerkender Blodets og 
J ordens PrinciJ) eller ej - og der
igennelll, om de med Rette kan paa
staa, at deres Kamp ikke bar en of-



store, principiell~ Linier. Jeg lnde1 
derfor aHe omtvistede Enkeltspergs• 
lnaal ligge. · Jeg nrevner ingen Nav• 
ne, jeg opremsoer ikke de Tilfrelde 
hvor man efter Sigende ved Gavel 
eller paa anden Vis bar hvervet Ber11 
til de tyske Privatskoler, eller hvo( 
man via Vogelgesang bar baandlagt 
Ejendomme, hvis Indehavere i k k e 
reprrosenterer nogen bjemmetysk 
Tradition, ja som end ikke selv, fer 
Laanet blev stiftet, har aflagt det 
mindste Vidnesbyrd om hjemmetysk 
Sindelag. Jeg nejes simpelthen mcd 
ali ·Spet:ge .,Nordschl. Zeit.", om det 
for Alvor vii paastaa, at den tyske 
Skoie- og Jordpolitik ikke udstrrek
kes, til den Del af den nordslesvig
ske Befolkning, som hidtil bar staaet 
'uden for de nationalt krompeade Lej
re, .ferenda en i folkelig Henseende 
ganske vegetativ Tilvrorelse, selv om 
dens Blod og Prrog alle Dage bar 
vroret og endnu er rodegte dansk? 

Naar jeg husker paa den baade 
korrekte og loyale Form, som Reda'K· 
tionen havde givet sit Svar paa min 
sidste Artikel, venter jeg med fuld 
Tmid, at den ogsaa vii svare korrekt 
og loyalt paa dette klare Spergsmaat. 

Thi det er i Virkeligbeden et 
Grundproblem - en Hovedfaktor i 

det indbyrdes Forhold mellem os og 
Hjernmetyskerne. Vii Mindretallet 
nejes med at arbejde inden for den 
Kreds, som traditionsmressigt og be
vidst bar sluttet sig t~l tysk Side, SAa 
vii i)rke en Sj~l bekrempe det .. Det 
vil ikke eng-ang have Brug for en 
d e f e n s i v Kamp. .Skulde der mod 
al Forventning vrere Danske, som 

ikke kunde indse dets Ret til at hrev
de sig og til at frestne det Valgfrel
lesskabets Baa~d, som knytter det til 
dC{l tyske Nation hinsldes Grmnsen, 
saa vjJ ferst og fi'emmest vi ;,Na-
tionalister" tale dets Sag . 

. Men krrever M~llet Ret til 
at· (nu brugel' jeg med Vilje et omi
nest. U dtryk) · o p s tt g tt, hvad det 
kan, faa med af den nationalt ube
vids'te Befolkningsdel i Nordslesvig, 
saa trrenger det ind paa et Omraade, 
hvor dansk B 1 o d o g J o rd har 
Prioriteten, og hvor ethvert Forsog 
P.aa at. tilslere disse Grundelementer, 
der la~ent. er til Stede). a·f. os vH··blive 
opfattet som et udfordrende off en
s i v t Skridt, der vii blive medt med 
.aile de Mic:Uer - aande!ige, ekono
miske og politiske - som vi raader 
.over. 

··: Det Skel, vi Danske trekker mel
lem 'den · nordslesvigske Befolknings 
danske og dens tyske Elementer, er 

i den fuldeste Overensstemmelse 
med det nazistiske Tysklands natio
nale Grundprincip. .,Nordschl. Zeit. "s 
Svar paa mit ovenstaaende Spergs
maal vii godtgere, om Hjemme
tysketne selv anerkender Blodets og 

Jordens Princip eller ej - og der
igennefl\,, om ·de med Ratte kan paa

staa, at deres Kamp lkke har en of
fensiv Karakter. 

net· er det ene af de to Punkter, 
der har afgerende Betydning, naat; 
man - som jeg skl·ev - vi! se.ge bag 
om .Kampens 0 r d og ind til en vi'r· 
keiig ·F~rstaaelse af dens S j re 1. Det 
andet Punkt skal jeg belyse i en fol
gende Artikel. 
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skriver den ~ MAJ 1935 

Kampen for Sydgraensen 1 

Holbrek har faaet f?lostrupl 
ogn 'i T 0nder til .Gudbarn. 

fadderskabstanken fores ud i Livet. 
Interview med Fru Aaae Alf. Chriateneen. 

Adskillige Holbrekborgere h0r- • rer at kende, har sin Vrerdi, man 
te ISikkert det ganske udmrerkede kommer At·bejdet nrermere paa 
Foredrag, som Red. Schi0ttz- Livet, man ved, hvad Pengene 
Christens~n, Aalborg Stiftstiden- gaar til, og ved Bes0g paa Stedet 
de for ca. en Maaned siden holdt er man i Stand til at konstatere 
i Radioen om den s0nderjy3ke Resultaterne af Arbejdet. 
Fadderskabstanke. Foredraget ,Gudbarnet" vii n,ernlig meget 
bevirkede, at der dannedes Fad- gerne have Bes0g af sine Fad
derskaber i baade Svendborg, dere. Paa denne Maade kunde det 
Kolding, Odense og Randers, og ogsaa trenkes, at man vilde ·7rere 
nu er ogsaa Holbrek indrulleret i i Stand til at vrekke Interessen 
Rrekken af ,Faddere". for det S0llderjyske Arbejde i· 

Vi har bedt Fru Aase Alf. Kredse, der ellers staar fjernere 
·Christensen, der sammen med over;for det. 
ORS. Holm og Bibliotekar Ja- Fadderskabet er at opfatte 
cobi har dannet et Udvalg t il som en 
Gennemferelse af Fadderskabs
tanken i Holbrek, om at fortrelle 
os lidt om Sagen i sin Helhed og 
Holbreks ,Gudbarn" i Srerdeles
hed. Fru Alf Christensen, der 
som bekendt er DaUer af Redak
ter Schiettz-Christensen, Aal
borg, var straks ;rede og gav os 
aile de 0nskede Oplysninger. 

V rem mod den tyske 
Fremtrrengen. 

Selve Fadderskabet gaat· ud 
paa, udtaler Fruen, at vrerne 
Danskheden i Sendet·jylland mod 
den tyske Frerntrrengen. Tyskcr
ne bygge:r F orsamlingshuse osv. 
og g0r alt for at tramge Dansk
heden tilbage og faa Ungdommen 
til mere og mere at besege de ty
ske Sa.mmenkomste1· o. 1. Her i 
Holbrek har vi som bekendt baa
de Sprogforeningen og S0nder
jy.sk Forening, men det saakaldte 
Fadderskab er noget andet igen. 

Pengene, som ,Gudbarnet" 
faar gennern Fadderskabet, gives 
ikke for at hjrelpe S0nderjyder
ne, men for at sty1·ke Danskhe
dens Arbejde i dens Kamp mod 
Tyskland. 

Den tyske Republik bevilger 
aarlig 

41 Mill. Mark til kul-
turelt 
de. 

Grrensearbej-

Deraf ca. 3¥:! Mill. stillet til 
Raadighed for Grrensearbej det 
i Slesvig. Bevillingen anvendes 
baade indenfor og udenfor det 
tyske Rige. Desuden st0ttes Ar
bejdet j h0j Grad af Private. -

vigtigt Led i Tyskheden er 
Ungdomsarbejdet. Arbejdet lreg
ges baade paa det folkelige og 
sportslige Omraade. Naar ·der 
holdes Fest i tyske Ungdornsfor
eninger, er alting gratis, Kaffe, 
Bal, Foredrag oov. 

Hjrelp til Selvbjrelp, 
og hverken Fadderskabsforen. el
ler de enkelte Bidragydere for
pligtes udover ejeblikkelig Evne 
eller Vilje. De gl. senderjyske 
Foreningers Grrensearbejde maa 
anses for at vrere evigt varende 
og maa de1-for ikke forstyrres. 
Fadderskabsforeningen vil vente
lig have h~st sin Opgave i L0bet 
af et kortere :Aaremaal, naar 
Forholdene er blevet normale og 
de blivende Foranstaltninger i 
Sognene er underbygget. 

Materielt og kulturelt sretter J 

Tyskerne alt ind paa at fortyske 
de danske Grrenses()gne og skabe 
Grundlag for Grrenserevisions
tanker. Der flyder en evindelig 
Strron af tyske Mark ind over 
den danske Grrense til Hjrelp til 
dette eller hint Formaal, sorn 
fremmer Fortyskningen af vort 
genvundne Senderjylland. 

Holbreks Gudba.rn 
Hostrup Sogn. 

- Hvodedes saa med Hol
breks ,Gudbarn", sp0rger vi den 
elskvrerdige Frue. 

- Sognet ligger i T0nder Arnt, 
og Danskheden og Tyskheden 
kremper en haard Ramp mOd 
hinanden. Der er en Forsamlings
bygning i Jejsing, den byggedes 
f0r Verdenskrigen, saa . er der fi
l"e Skoler, R0rkrer Skole, der 
overvejende er dansk, Jejsing 
Skole, som er en tysk Folkesirole
afdeling, men hvor adskillige Be
boere er danske, Hostrup Skole, 
der overvej en de er tysk, og en de
Jig Solderup Skole. I Solderup er 
de flere B0nder tyske, men ilus
mrendene og Arbej derne og over
vej en de danske. 

Den tyske Prres t len
nes a.f Danmark. 

Maalet for vort Fadderskab Vi har her det mrerkelige Til-
skal vrere, at det danske Arbej de frelde, at Sogneprresten er t:ysk, 
ikke skal have ringere Vilkaru·, men han faar Gage af den dan
end det tyske - og det er da og- ske Stat. 
saa tiltalende, at som nu f. Eks. - Hvorledes er Danskh·eds-
Holbrek faar en ganske speciel Procenten? 
Opgave, kommer til at arbejde - Ved Afsternningen i 1920 
med bestemte Folk, $Om man l~:.. blev der afgivet 299 danske 

-Stemmer og 285 tyske, · og ved 
det sidste Folketingsvalg var der 
329 danske og 116 tyske Stem
mer • 

- Hvornaar overtager 
brek Fadders.kabet? 

- Den gamle F olkeferer, 
P. Hansen, sammenkalder til 
Mede i Hostrup og drefter 
Befolkningen, hvad der 
t iltramges dernede. Det faar 
saa. Besked om, og vi vil saa. 
re, hva.d der staar i vor Magt 
at yde dem baade moralsk 
ekonomisk Stette. Det er 
yendigt, for fra Tyskland strron,.. 
mer det ind med Penge til 
melse af Tyskheden. I 
har Fadderskabet allerede tegtne1~1 
for over 5000 Kr., hvorledes 
bliver her, kan jeg endnu ikke 
bestemt sige, men jeg tror 
stemt, vi nok skal faa et godt Re
sultat. Vi haaber paa V elWje 
Borgere og Presse, saa skal 
nok gaa. slutter Fruen. 
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Johan Scharffenberg: 

Folkeforbu ndet-
r yskland-Norden. 

cHitlerism is large:y a revolt 
against Versailles; and until 
this fundamental truth is taken 
fully into account there will 
be no real peace in Europe .• 
(Ledende artikkel i .Times• 
18. opriJ 1935.) 

Den fordssmmelse over Tysklands 
brudd pa V e1·saillestra ktaten Folke
forbundets rad vedtok 17. april, er 
juridisk holdbar, men psykologisk og 
realpolitisk et nytt ledd i den kjede 
av skjebnesvangre dumhetcr som 
trekker en vanstyret mcnncskehet 
som ct slaktedyr frcm mot en ny 
verdcnskrig. 

Frankrike hadde ogsa den formale 
jus i orden da det i 1923 besatte 
Ruhromradet fordi Tyskland ikke 
maktct a overholde sine ~konomiske 
forpliktelser, men fplgen blev at hele 
det tyske folk flammel op i raseri og 
at den tyske regjering st~ttet den 
passive motstand med uhyre penge
belssp; derved blev iniiasjoncn drevct 
til vanvittig hpide, cndendc i stats
bankcrott, og Frankrike hSSstet in
gen som heist fordel av okkupasjo
nen, hverkcn pkonomisk ellcr poli
tisk. Dens cneste virkning var atter 
a gjpre tyskerncs hat til Frankrike 
hvitgl¢dcnde og derved slyr ke de 
nasjonalistiske partier. Sammc virk
ning hadde de franske intriger for a 

tremme separatistiske bevegelser i 
Rhinomradet og Bayern. 

Sa bedredes alter forholdet gjen
nem Briand--Stresemann og Locar
no- forliket, men Frankrike n¢llc sta
dig med a innrpmme Tyskland en 
suveren stals fulle selvbestemmelses
rctt og banet derved vcicn for nazis
mens seier; naturligvis spilte ogsa 
arbeidslpsheten og andre indt·e for
hold i Tyskland en stor rolle, men 
fprst og fremst er dog- som «Times) 
skriver - cHitlerismen ct opr~Sr mot 
Versailles, og inntil denne grunn
sannhet er tatt helt ut mcd i regnin
gen vil det ikke bli en virkelig fred 
i Europa., cTimes, erkjenner nu 
uforbeholdent at Versaillesfreden var 
en ensidig diktatfred, som blev pa
lvunget Tyskland under trusel om 
gjenoptagelse av krigen, - skade at 
denne crkjennelse ikke gjorde sig 
gjeldendc i 1919' 

At et folk bryter en slavekontrakt 
kan ikkc vekke noen moralsk for
argelse (kfr. min artikkcl i cArbei
derbladct) nr. 93). Og bvis Folkefor
bundets did rerlig pnsker Tysklands 
tilbakcvenden ,er det tapelig fprst 
a sctte det i skammekroken som en 
uskikkelig skolcgutt som skal be 
pent om forlatelse. 

Folkcforbundel bar selv ingen 

-/?JJ . 

fysiske maktmidler, og a ile forslag 
om a ska(fe det en egen militrermakt 
er d¢df~Sdt fordi det ikke bar sitt 
eget tcrrilorium. Det er og ma vrere 
en oveTstatlig instilusjon, hvis hele 
innflytelse a vbenger av dens moTal
ske autoritet. Paven har - tross 
Vatikanstatens dukkeformat - en 
meget stor innflytclse gjennem sin 
makt over millioner av menneske
sinn. Bare en slik innflytelse kan 
vrere malet for Folkeforbundets po
Htikk, men da rna det ledes ut fra 
aJmenmenneskelige overnasjonale 
synsmatcr. Det ledes imid ler tid nu 
av nasjonalt. delvis endog nasjonal
istisk innstilte politikere som fprst 
og fremst har sine egne rcgjeringcrs 
inleresser for pie. 

Den ensidig mot Tyskland rettede 
resolusjon vil uvegerlig styrke det 
tyske folks syn pa Folkcforbundet 
som et villig redsknp i seicrherrenes 
bender til fortsatt under trykkelse a v 
de beseirede. Det vidner om en sPr
gelig mangel pa psykologisk forsta
else mir den britiske fprsteminister 
MacDonald som svar pa en interpella
sjon fra arbeiderpartiels f¢rer Lans
bury i parlamentet 17. april hevdct 
at Stresa-konferansen og Folkefor
bundet hadde choldt dpren c1pen for 
Tyskland til som en aktiv deltager 
a slutte sig til de foretagender vi har 
planlagt for a skape et system for 
kollektiv sikkerhet i Europa., Efter 
all sannsynlighet vii resolusjonen ha 
til fplge at Tyskland nektcr a delta 
i internasjonale forhandlinger om 
Donautraktat, flatebcgrensning, kon
vensjon om lw..ftflaten o.s.v., sa lenge 
naziregjeringen har maktcn. Det vil 
ogsa vrerc god taktikk om den, som 

formodet, gjennem en ny folkeav
stemning far f~tslitt at minst 90 pet. 
av velgerne er enig i beslutningen av 
16. mars om gjeninnffSrelse a v den 
almindelige Vtrneplikt. 

Den tydeligste virkning av Folke
forbundets resolusjon vil b li a styrke 
Hitlers stilling, og for verdensfredcn 
er dette det dummeste og farligste 
som kunde skje. Ti nazisml'n ma i 
Lppet (IV fd. ar enten fremkalle en ny 
krig pller SE'lv ga til grunM. Dens 
utenrikspoliti.,ke program kan ikke 
gjenrremjpres uten krig, og intet ty
der pa at det er opgitt. Pa Hitlers 
!pdselsdag 20. april sa Goebbels i en 
hyldesttale i kringkastingen: 

cHans mcil har aldri endret sig. 
Hvad han nu gjpr, det vilde han alt 
i 1919. Men foranderlig var alltid -
svarende til de ¢ieblikkelige forhold 
- de metoder han bragte i anven
delse for a Sl!tle sine mal gjennem. 
- - - - Denne mann er fanatisk 
besatt av sin sak.-. 

Oct synes ikke ennu a vrere gatt 
op for statsmennene utenfor Tyskland 
at dettc lands skjebne ikke ledes av 
en o~ktern realpolitiker med almin
delig sund sans, men av en sinns
lidende profet a la Muhamed, stifte
reo av en ny krigersk ra-sedyrkelsens 
relig1on med sikte pa verdensherre
dpmme. Kanskje demret denne for
staelsc for de britiske ministre Simon 
og Eden, da Hitler i sine timelange 
foredrag fremholdt sin guddommelige 
misjon som Europas frclser fra bol
sjevismen og snakket sig op I en 
ctrancc-lignende tilstand>. 

I dct europeiske cgalehun som 
den engclske minister Baldwin nylig 
t.altc om, er Hitler og hans nrermeste 
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fra England, formidlet gjennem tele
gramvcksel mellem kong Christian 
og kong Georg. 

Under en ny krig vil Danmarks 
stilling bfi- end a farligere enn i 1914, 
fordi nazistene krever Slesvig til
bake. 

Hvor smerte!ig det cnn er for mig 
som vann venn av Danmark, £inner 
jeg a burde minne om at Norge nu 
enda mindre enn i 1864 vii kunne ... , .... 

--· ... ..., .._.,......""' __...,,.,._,.._. .... .._~"• .n,.Q.J.l .l-"-1\,C 

undga nu da det sitter med regjer
ingsmakten og ansvaret, a ta under 
fordomsfri prj1Sve1se hvordan Norgcs 
n~Sitralitct best kan sikres. Person
Jig finner jeg det klart at Norge og 
Sverige bpx· enes om mldlene, om 
malet: fredens bevarelse, er det sik
kert enighet, H de svenskc aktivistcr 
er langt f~rre enn i 1914, da Tysk
lands seler var mcget sannsynligerc 
enn nu . 

de farligste syke, og derfor skal man 
vokte sig for a hisse dem op nar man 
ikke har midler til a gjpre dem uska
delige. Opgaven for en· virkelig freds
poiitikk er a er kjenne uretten mot 
de beseirede i verdenskrigen og rade 
bot pa den og derved rykke det folke
psykologiske grunnlag for nazismens 
makt vekk. Man rna dog kunne hape 
at dct tyske folks flertall ikkc bar 
omvendt sig til Hitler- Rosenbergs 
forrykte ~verdensanskuelse>, men 
bare f~lger Hitler som den forment-
lige fprer til Tysklands gjcnreisning 
som europeisk stormakt og likvide
rcr ham nar dette mal er nadd. Hvis 
min psyk.iatriske diagnose av hans 
sinnstilstand er riktig, kan man ogsa 
regne med den mulighet at han om 
noen ar vil vrere et utbrent vrak. En
kelte tegn pa nerv¢st sammenbrudd 
skal efter forlydende ha meldt sig, 
men cnnu star folket under hans 
merkelige suggestive innflytelse som 
profetens preslesh.ap holder vedlike 
med aile den moderne reklamcs 
hjelpemidler. Et foLk kan ikke !eve 
av a ruste for eget bruk, det er en 
dpdens pkonomi, men den for~Skede 
arbeidsvirksomhet i Tyskland er for 
en vesentlig del knyttet til oprust
ningen. Stopper rustningsindustrien 
av ~mangel pa avsetning), det vii si: 
fordi det ikke blir krig, da rna det 
komme til et pkonomisk sammen
brudd. Den nuvcerende virksomhet 
er for en stor del finansiert ved 
kWlstgrcp (diskontering pa forskudd 
av fremtidige skatter, gjennem de 
sltkalte cSteuergut-scheine) ), en ma
skert indre stalsgjeld. Samtidig for
spmmes betalingen av den utenland
ske gjeld. cGpteborgs Handels- och 

Sjpfartstidning, (nr. 91) skriver med 
full r ett: cTyskland ii.r utarmat och 
formar icke gora ratt for sig. Det 
balanserar pa randen av en ekono
misk och social avgrund,, Men da 
blir den riktige fredspolitikk a und
ga ethvert skritt som kan gi Tysk
land en skinngrunn til krig, og rolig 
vente til Hitlerstyret faller for en 
indre krise. Sclvf¢lgelig b¢r Tysk
land under sitt nuvmrencle styre 
ikke kunne opna utenlandske Ian, og 
det bpr ogsa vises langt stprre til
bakeholdenhet enn nu - ogsa fra 
norsk side (hvaloljesalget!) - med 
forretningskreditt. Feilen ved Folke
forbundets resolusjon er at den irri
terte et sykelig ophisset folk, hvis til
stand man ik:ke forstar. 

Folkeforbundet burde ha hevet 
sig over den forma le jus og apent 
erkjcnt Versaillcstraktatens store 
feil, en slik resolusjon kunde virket 
beroligende og forsonende pa aet li
dende tyske folkesinn. Selv cTimes• 
beklager at dette b1ev forspmt: 

cDct er Sl!rgclig at det ikke av et organ 
som Folkeforbundet blev vist noen for
st!else for de srerlige forhold hvorunder 
Tyskland pdtok sig sine forpliktelser. Det 
vildc ha styrket forbundets ry for upar
liskhet. bvis bare en eneste rust hadde 
reist sig for A minne om den mAle bvorpa 
denne scerlige traktat blev pAiagt. Tysk
land underskrev den bokstavelig talt foran 
bajonettspissen.• (cGermany signed it 
literaUy at the point of the bayonet..) 

Det encste lyspunkt var at Dan
marks representant, utenriksminister 
dr. Munch, reservertc sig ovcrfor den 
ensidige dom over Tyskland og und
lot a stemme da stormaktene ikke 

(F orts. 'Ide 15, sp. u. 
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overmare stor vekt pa , a 11·cm
, at Tyskland ikke ma f¢lc sig 
og at det er ingen ting som bin
at det nu kan forhandles. En 

se en ytterligere be~ftelse pA 
e Lavals holdning i dct faktum 
n har nektet a ga med pa en slik 
Jar militcer-allianse som Litvi-
1ar villet ha ham til a under
~. Laval gar med pa en aUi
innenfor FoJkeforbundcts ram
.itvinov vil ha den ogsi uav-

J.'l,'l;), 

15,52 
og 4~ 

~ av Folkeforbundet. Den re
. som radsmptets vedtak har 
i.lt i Tyskland viser at Laval 
:ig, og en kan vcere overbevist 
det ikke var med noe lett 
hverken han eller Simon in-

om 

! pa at fordpnunelsen skulde Os 
standJ 
bankL 
anlcdl 
fra s~ 
andraj 
skape 
germe 
de ut' 

kan vcere vanskelig A se det 
~e konferansenes mer eller 

diplomatiske vedtak, men J 
heten er det som foregar en 
sk kamp om retningen for 

fremtidige politlkk. Det 
1ersker alle er tanken pa en 
tde krig. Og da kan man 

,cs, 
ikke f 
men a_ 
derfor 
min de 

linjer for sin politikk. En 
iir-ekte over til den allianse
som en hadde fpr 1914, sil<re 
tange allierte som mulig og 
effektivt som mulig. En silk 
har opgitt troen pa freden, 
<ape en uhyggelig, spent at
og fpre til en vanvitlig 
ling. Eller man kan av all 
;;pke a lpse stridsspprsm&
ropa og finne frem til en 
>om iallfall skaper en noe 
tmosfcere og denned ogsa 
apprustningen. Det er den
nje som fortrinsvis repre
' England, mens den fprste 

de ko 
ansees 
spprsn; 
avgl r 

om hv 
ansees 
teress( 
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ligere 
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• Folkeforbundet. TySkland-Norden · · 
(3 ~~~( • 1IJ (Forts. fra aide 3) • 

~ilde endre ordlyden. Fra et over
nasjonalt synspunkt vilde det vmrt 
enda bedre om han hadde kunnet 
stemme <Nei>, ti da vilde resolusjo
nen fait, fordi det kreves enstemmig
het j alle radets besJutninger. 

I klpkt og viden er dr. Munch 
u tvilsomt fullt pa h¢ide med aile nu
l evende statsmenn, og hadde han 
vrert englender, viJde han batt en 
l edende stilling i verdcnspolitikken. 
Nu er han representant for en liten 
s tat, hvis sikkerhet nar som heist 
kan bli truet av Tyskland. Det er 
da forsHielig ~t han og hans regjering 
ikke har villet utfordre vestmaktene 
:ved a bruke sitt veto. Stort sett bar 
hans holdning ogsa !unnet forstaelse, 
frasett enkelte angrep. Nar det dog 
bl. a. bar vcert slatt pa at banmark 
skyldte vestm~ene takk for gjen
reisningen av Slesv~g, er dertil a si 
at dens egentlige moral3ke &rUilllLag 
.var folkeavste~en. 

skulde bli trukket inn .. l.~ .. J~!i,uned 
TysltJin.cl. Hel! .me.d mette.haz:~jiin
lands-striden vakt sa m~.Jl.E.itter
het at det bar skadet sympatien for 
Dan marl{ og mutrgens -~nd"og~tet 
trader mellem vare aktivister, N. S. 
medregnet1 og nazi. 

N~rge rna for enhver pris holde 
sig nf.!litralt. cG. H. och S. T.:. £rem
holder at cdet vore ytterligt oklokt, 
om de skandinaviska staterna i den 
nuvarande situationen narmade sig 
Tyskland och stotte sig med viist
makterna:t, og bladet stiller sig der
for kritisk overfor dr. Munchs hold
ning, som imidlertid den norske uten
rlksministcr, dr. Koht, i en uttaleJse 
til cPolitiken• har gitt sin fulle til 
slutning: cJ eg kan si at hvis det var 
Norge, der hadde siltet som medlem 
av r8det, vlJde vi ha handlet ganske 
pa samme mate.:. Norge ma ogsa 
d~mme Tyskland rettferdig, hvor 
meget de fJeste av oss enn tar av
stand fra dets nuvrerende styre. 

Tyskland er den store uberegne
lige - for ikke a si utilregnelige -
faktor i Europas politikk, langt far
ligere for verdensfreden enn Sovjet
Russland, som bar fullstendig nok 
med sine indre vanskeligheter og for
holdet til Japan. 

Krigs(are er til stede, men just 
denne crkjennelse burde kunne hjel
pe fornu.£ten til seier sa Europa ikke 
like vettlaust som i 1914 tumler inn 
i ilden. 

A v de sfanOiruiviske land er Dan
mark utvllsomt det mest utsatte un
der en eventuell ny krig. F~r ver
dcnshigen blev det, med den davre
rende statsminister I. C. Christensens 
samtykke, ff.!lrt forhandlinger mellem 
den danske generalstabsoffiser Liit
ken og den tyske generalstabschef 
Moltke, hvorunder endog spf.!lrsmalet 
om en allianse skal ha vcert pa bane. 
:V ed verdenskrigens utbrudd blev det 
i august 1914 stilt Danmark et tru
ende ultimatum om minesperring av 
Storebelt m. m., og Danmark mt\.tte 
b¢ie sig, med underhands samtykke 
fra England, formidlet gjennem te!e
gramveksel mellem kong Christian 
og kong Georg. 

Det norske arbeiderparti kan ikke 
undga nu da dct sitter med regjer
ingsmakten og ansvaret, a ta under 
fordomsfri prjllveJse hvordan Norges 
n¢itralitet best kan silcres. Person
lig finner jeg det klart at Norge og 
Sverige bpr enes om rnidJene, om 
m!let: fredens bevarelse, er det sik
kert enigbet, ti de svenske aktivister 
er Iangt frerre enn i 1914, da Tysk
lands seler var meget sannsynligere 

Under en ny krig vii Danmarks 
~tilling hli"Em"da farlige_re enn i 1914, 
fordi nazistene krever Slesvig til 
bake. 

Hvor smertelig det enn er for mig 
som varm venn av Danmark, finner 
jeg a burcte minne om at Norge nu 
enda mindre enn i 1864 vil kunne 
ppgi ~in n11itrali.te~ om Danmark 

enn nu. 

JOHAN SCHA.RF'FENB~RG. 



1 Tyskerne har offensiven i 
kamP.en Sonderjylland. 

k I !dretalls !11ie rebt pa aile omrader Den om.ta.lte 1 denne tox;binde!se 1 blader som cKieler Zeitulll• 3tlr u t u r- og 1 a vise fl'iSi.nn i andelige og.sa. at -:- uaktet d-et iar var <iet 1 denne tid omtrent hver anI s~rsmal, men at man fra dtansk femtenarsda.gen for avstemn~n- nen da.g et IStykke om klulbUrlmmside samtidig me\ Sj1lrge for at gen 1 Nordslesvig - den da nske pen ved gren.sen med over.skr~ften 

Kjf!benhavn 1 aprU 1935. 

I det nye Tysk,}and vokser den 
nasjona!>e bPlge i styrke og om
fang. MUlioner og atter mUlioner 
tyskere re'titer blikket mot •de 
·blf)de nde grensen - ogsa mot 
nord. Dette vekker bekymring i 
Danmark, hvor man jo neml!g er 

- De arbeider bevisst og energisk 
mot en ny folkea vstemnin_g; 
Men for danskenes kamp hersker det almin
delig likegyldighet rundt om i Danmark. 

Av dr. jur. C. As<:be. -
klar over at det tyske fol·k be- 1 

·~ :' ~ ~~1 trak~r grensedragningen av 1920 .. .tl 

som urettfercLig, og at pnsket om 
en revisjon av nordgrensen inn 
gar i det tredje r!kes polttiske 
ankegang. I Tyskland tar man 

utvilsomt siklc pa en ny folkc
avstemning i Nordslesvig engang 
i fremtiden. Forel~big utfo:-ctes • 
det fra tysk side iherdi.ge bestre
belser for a befeste, styrke og ut
vide tyskheten nordenfor den nu
voorende landegrense. Tyskerne 
fs;S1-er kulturkampen med voksen
de kraft; deres arbeide konsen
treres nu hovedsa'ke1ig del-5 om 
A br.i,nge sa mange ~nderjytiske 
grunneiendommer som m ulig over 
1 tysk besiddel.se, dels om ~ op
rette et, stadjg voksende antall 
n ye tyske skoler som •celler, for 
tyskhetens «landvinding». Fra 
dansk side er k·ulturkampen En pLakat trade clager da su.i.Lr_y<lr:rne valgte mellcm Danmark Ss'Snderjylland h ittrll f~rt med og Tyskland. 

tyskerne i grel'l800gnene ikke f~r presse sa godt SO!ll ikke o.pholdt cUp ewig ungedeelt !:. cHvor!or er IeUighet tll -a, misbru'ko den 11'1- silg v·ed dagens betydn ir.g og den ma'l1 i Danmark ikke mere v~het som innr~es dem p11. kul- danske radio i'kke foreto k noen 
1 

ken ?:. sp~r han. Ogsa i Danmark turk•ampens felt, N og'S1 a. drive mindeut.sendelse. En a rtlkkel i burde det - sier professoren -grensepol1it1Sk wgltasj()n. Det her- det d~nske blad i Flensborg, 
1 
vrere en fast bladrubrik·k for sket pa det store m¢te l Kj¢- cFlensborg Av~ •• inneholdt ny- 1 grensekampen og grenseforholdebenhavn wH overerussoommelse llg den bit.re 1bemerkn!ng, a t den 1 ue, Iikesom det 1 det hele tatt er om at det danske kulture.IIbeide i ikJ~benll-a:vnske presses nyhets-1 pa h¢i ti:d, ·a t man samler s1g til S¢nderjyi.Md Lkke Gkal utf~res sider pQ. :fora.nstaltninger vedrp- energiske kJultUliPOlitiske motved. a. vrere ufomonldg ovettor an- ren<ie de <ianske forp:>3ters kul- fremst;s>t. Man ma. ikke glemme, derledas tenkende, men ved - tu1·eNe ·k.ia.ml> to.r r:•nmark ikke at f. e&s. det tyske kredittinstisom en av t a!erne treUende ut - ofrer en tY'Vendepar av den op- tutt •Vogelgesang:. nu er mektitrykt~ det - sikkert og bestemt mer-ks<nnhet, som hel~!g.es en ki- gerc enn noensinde. cDet ib¢r a'lt.i gi u ttry'k•k for, at det nuvseren nesisk va.riete.stjerne eller en sa skje noe fra. dansk side!, Det slekt·ledd og ungdommen, som uten!l-anm'k tbdkser! vii snart vise slg, om de danske rykker frem, vi!l tormet tA:l 1 fed- Dal'lS'k!hetelliS agi'tmliorer roper agitatorers samlingsrop tl!l de renes spor <for A bevare dans.k 'i d i.s.se dager et ~Uydt cvakt i ge- danske [lolk •bringer de .forventede sprog, ciansk 'kultmr og darns.k fol- ~·~~er>. Den ovennevnte profe3Sor frukter. •keeiendOIIl'liilleligfhet. Samtid·lg dr. J. P. Bang a.nt¢rer, at i tyske 

vakte d et i h¢i g:md for'samlin
gens bifaU, da en a.v t a lerne -
•follretingmann Bindslev - er
lklrerte, at den na.-tjona!e tankes 
v.ek.st i d:et nye Ty~S>kland krever 
at ogsa den da.n.ske kJU.lt ur>kamp 
i Spnderjy.Uand f¢~ med Sti· 
ge·nde sty.rke og med en stadig 
sWrre otlfervilllgh et. cTyskland 
vil ik'ke fR)le sig Jkre nket, for<ii 
ogsa vi verner om vli( nasjonali
tcb, erklrerte denne taler under 
leiYende tLls!.utnlng. cTyskland 
vJJ f~rst respektere <ASS, nar vi 
forsvarer V'ar ktultmr. Men ingen 

C. Asebe. 

kru.ltur kan vernes 'Uten ofre og 1 langt rjngere ener.gi, og danske-
den henseende har vi gode lrere-nes "'konomiske b""''~ for motfor- den ene tyske privatskole reist hver var blit.t avholdt en sAkalt 

1 

.,., ~'"" 
mestt'e i tyskeme. " 

anstaltninger mot den t yske agi- s ig efter den annen. Pa denne (sS1nderj)ldsk dag . pa hvUken tasjon har inntil nu vrert ganske m~te har den tyske kultur ikke der er innsamlet midler dels til Det kan lk'ke nektes, at det .svak. Det er derfor intet under bare kunnet holdc og befcste sin st,;·tte av det dll!nske mind retail hps mange _ dan.sker :bitti.!l har 
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bel.~cr for (\ oofeste, styrke og .ut

vidc t,ysk11eten nord·el'llfor den nu

vrorende landegrense. Tyskerne 

!fjrer kulturkampen med voksen

de kraft; deres arbeide konsen

treres nu hovcdsa'k~ig dels om 
a bri•nge sl\ mange ~nderjy'dske 

grunneiendommer som mulig over 
1 tysk beslddelse, dels om a op

rette et sbadig voksende antall 

nye tyske sk<>ler som cceller> for 
tyskhetens dandvlnding>. Fra 

dansk side er koulturkampen 

~nderjylle.nd hittlil 1S'5rt med 
En plakat tra de clagcr cla spn~lt r,ydcrne vctlgte mellcm Damnark 

og Tyskland. 

·folk.eting.mann Bind&ev - er

lkurerte, at doo naibj'Onale tankes 

v-ek.st. i det nye Tylskland krever 
at ogs~ den da~e kiu:lt:ur'kamp 

i Spndel'jy.hl.and !!;res med sti

gende styvke og med e-n stadig 

st¢rre otlfervilllg;het. cTyskland 
vil ikke f~le sig tkrenket, foroi 

ogsa vi verner om v3.( nasjonali

tet,, erklrerte denne tader under 
lervende tllhs.llutnlng. cTyskland 

vii f9Jrst respektere o.ss, nar vi 

for~arer V'A.r :Jwltur. Men ingen 

ktulbur kan verne'S ruten afTe og i 
langt rlngere ene1-gi, og danske-
nes S:')konomiske boo!.s for motfor- den ene tySke pri·v~at.skole re!.st hve1· var blitt av'holdt en sa'kalt den hens~nde h·ar vi gode lrere-

mestre 1 ty.skeme!) 
arusta·l:tninger mot den tyske agi- sig efter den annen. P~ d~nne c:s¢nd1Crjyid'sk dag», pa hvilken 

tasj<on har inntil nu vrert ganske m~te har den tyske kultur ikke der .er i-nnsamlet midler ctels til Det kan lkilt<e .xwk~s, at det 

sva~. Det er de1·for iJ1.tJet under bare kunnet l1oldc og befeste sin st¢tte av det drwn.ske mindretall •bps mange d~n.sk-er hitM!l har 

at man 1 Danmal'lk i denne beve- egen stalling, men den har ogsA. s¢nnenlf'or grensen, <irels tH !rem- hemket en del 11kegyl,djglhet, n~r 

g~de tid Sjjker A. samle sig om et f.ormadd a rykkc frem pa den me av det nasjonalle ar:betde nor- talen lhar vrert om fol'iholdene i . 

sterkere kulturpoJirtisk grense- dansktalende befolknings bekost- denfor samme. Denne cdla.g, fant grenseegnene. Dette bemerkes 

vern. Utfa.llet av de nylig av- n!ng. i ar sted den 10. apriJ. og det og utnyttes - .rom rime'l:ig er -

holdtc amt..sradsvalg 1 grenseom- Danskene har h~ttil hoved.sa- er all utsi:kt til at c:dagen• denne av tyskoerne. Et kara.ktel'•ist!sk 

radoene var en a.lvol'lig advarsel kelig i.lulf;krenket slg til defens1- gang vi1 bringe betydel4g s~rre eksempel kan nevnes: Da <nylig 

for danskene. Disse valg blev ven. Ganske visst har en enkelt resu1tater enn tidligere. Optak- en agita.sjonsf'ilm blev forevist i · 

ncmlig en seier for tyskerne, ~om dansk organisasjon - det sAkal- ten daamet et massem~te i en av Kj9Jbenhavn, var 1nteressen hos 

har kunnct fordoble antallet av te clandevern, - foretBitt v!.s.se Kh~benhavn.s st,s5rste sale, hvor l1hovedstadens befolkning bare 

sine plasser 1 a.mt.sradene. I Tf)n- pos-iti'Ve frems~t- vesentllg som repreoonbanter f<>r hvert av de svak, og heller ikke den kj~oon

de r amt, like ved grensen, fikk mottrekk mot tyske angrep. Men store polltiske partier talte, og hav.nske presse vid'de .sa'k&n noen 

de endog 3 plasse.r, mens de f9lr c.landevernet• h.ar nu bare 140 000 lhvor det var enighet om at det .stfll!rre opmerkls.om.lhet. I Tyslt

kun hadde 1, av i det hele 13. Av kroner w over.s av sin kapit;al. :dlanskoe folk setter slin rere i {1. land noterte man sig dette. D~n 

samtllgc 50 am'tlsrt\.dspla.sser i Der.ror er man lW fra dans'k side IS:r.terkjenne det min- tY'Ske pr·C$SC dlve1et 'V&d W<feldet .. 

81/)nderjylland er nu 6 besatt av begynt a. iVIel'lklsetlte et kraftlgere 
1tyskerne. Tyskeme.s seier var jo avbeide dels !or A. tilveiebrlnge 

!kke nettop overveldende. men tlere materielle mii<Her tll a f¢re 

betegner dog et beme11kellse.sver- den kultru.relle grensekamp med, 

dig frcrnskr.\Jtt for tyskheten og dells for 1 h9Jiere grad enn hittU 

er na.turligvls blitt fel.ret i den a. lnteressere det damske folk 

tyske presse. Danskhetens agi- utenfor S¢nderJyJland for 

Lat.orer, saledes b!. a. den frem- •kulturpollittske kamp 1 grenseom

rakende ekspert i Slllnderjydske radene. De dan.ske agltatorer hen

!.Jrhold, professor dr. J. P. Bang, viser med full gr:unn t il at man 

,Japeker at hovedgrunnen for ty- pi\ tysk side har forst!Ht gjennem 

~kernes seier ved amt.s.rAdsval- et aJdri svik<tende arbeide A. dra 

gene dels er A. ~ke i d-en a.ltior -stadig voksende deler av hele det 
slappe va.l<gd·eltQ/gelse fra dansk tyske folk inn t de bestrebelser, 

~ide, dels 1 den stramme tyske oom s~er a forlbedre tY~Skihetens 

<Jl'!ganLsasjon, som bevirket ast ba

re meget til tyske sbemmer gikk 
til apUde. 

ka.r i den sa•kalte cNot'dmark>. 

En srerUig varm interesse tor d<en 
cyske k'Ulturkamp 1 S¢mierjy1Jand 

Ar efter Ar har ty.skerne pA kan koMtateres 1 Sydslesv.ik og 

ma.nge furskjellige mA.'OOr - og Ho.Js;ten, hvor sA. a. si hele befo!!k

m-ed lkke rlnge hel<l - styrket •ningen deltar. Tusener og atter 

grunnlaget for tyskhetens vekst rtl1.15ener tyske sk-olebarn gir sin 

1 grenseegnene. Det er sa.ledes al- skjerv til grensekampen. Flere og 

mindelig k·jent at oot soore tyske flere danske tedrelandsvenner pe

kred1ttinstitut cVog-elg-esang, ker 1 denne tid pll. n¢dlvendlghe

med m~beVIissthet og ener.g! og ten -av at man i Danmark tU vern 

ved hjelp av de enorme f)konoiili- for danskheten 1 gren.seegnene 

sk~ mldler, som !Star ti1 dets dis- f~lger sl\danne tySke eksempler. 

posisjon, i Arenes J~p har utfol- Ikike alene de unge 1 ~n:derjyl

det en sA om!atbende virksomhet 'land, heber det, rna oprette 

at en anselig del av den s¢nder- grensevem, men hele det danske 

jydiSke jord, navnlig i omrMene fol'k ma voore med n<&r det gjel

nmrmest ved grensen, er gitt over der en slik opgave. 

pa tyske hender. Dessuten bar Det er 1 de .sihste ar 1 Danm~t·k 

I . 
~----•- it .. ... . ~ .. . .. . . 
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Bladet: 

Dagens N)' hed~r 
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lnden Aa_re~ .!.!_ ~me Faddenkaber for f 1,?( , 

aile truede Gnenseegne ~ 

Dagen• Nyheder privat 
Aabenraa, Tir•d•r· 

D
E R aynu nu endelig at vere lcom· 

me tFart i Oprettelaen af Fadder• 

akabakred1e Landet over til St~tte for 

det daoake Arbejde i de .terkeate 

truede Sogoe i Greenaeomraadet. 

beek og Sllkeborg, og inden Aaret C'r 
omme, ser det ud til, at de nationale 
Organisat !ouer hernede.. er udby.ggede 
med Fa.dderskaber l alle de truede Sos;-
ne i Grrenseon1ra.adet. 

Kolding i Spidsen for de 

danske Byer 
Der er l den sidste Tld syslet med Fa.dderska.bet l Kolding har oven 1 

Planer om at folge Aa.lborg, Svend· Kebet fa.aet den Opmuntring, at By
borg, Ringsted og fleres Eksempel. Den raa.det har glvet et Ti~ud pa.a 1000 
fornyede Interesse ga;v slg t0rst Ud- Kr. Koldlng er ber gaaet I Spidsen for 
slag 1, at der da.nnedes et Fadderskab de danske Byer. Omtrent alle tyske 
for Bov Sogn. Herefter er fulgt Kol· Byer fra.· Hamburg til GraJnsen giver 
dt.ng, hvor man bar dan net en Fa.dder-~ aarllg et Tllskud til det tyske Arbejde i 

skabskreds for Bjolderup. Endvldere Nordslesvlg. .J)et er derfor pa.a Tide 
cr Fadderskaber under Dannelse I Hot- at f0lge Eksemplet herhjcmme. 
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raa 1000 Kr. til Fadderskabct. 
Del Sjinderjyske Blad. dcr i si n 

Artikels Ovcrskrift fremhrever dette 
kommunalc Tilskud mcn-ct stcerkl 

r. ' I 
slutter sin i\rtike/ mC'd at sige: l 

,Oct maa bctraglcs som 0\'er
o~·dl•u tlig bctyduingsfuldt, at Kol- ~ 
dtng By her cr gaaet i Sridsen fn r 
de d;lllskc Aycr med cf Bidrag til 
dct danske Arbejdc i Gr<enseom
raadct. 

Odense Kommune { 
og S~nderjylland . 

Omtrcnt aile Oyer frCJ Hamborg 
og norcfp;1a giver paa dcres Bud
getter et aarligt Bidrag til det ty
skc Arbcjdc i Nordslcsvig, og det 
cr clcdor tvingendc njldvcn<l igt. at 
vi fra da nsk Side mcd stcerkere 
J<rafl kan vise de fyske Angrcb til
bilge.'' 

/)d er hf1jst glredcligt at sr, at 
m.1n i Nationalitctskampcn i Nord
slesvig nu omsidcr fra ci<Jnsk Side 
et bcgyndt kraftigt at benyltc d~t 
virkningsfulde Vaabcn, som Ty
~kernc lrengc har brugt, og som 
hcddcr F addcrskabsbev<l!gelsen. 

1 ca. 30 Kommuner i Nords/esvig 
!.Iottes Tyskhcdens Arbejde gen
ncm Faddcrskab fra Byer i Tysk
land. Alene Tpnder har, efter hvad 
lll·r er oplyst i dissc Dage, ikkc 
l<t:rrc end 4 tyske Byer som Fad
dcre. Sltgt tilfprcr selvffjlgcligt det 
tyskc Arbejde i den enkelte norcl
.slcsvigskc Kommune en vreldig 
1\taft. Og tlcnne uc!nyttcs saa mc
gl't mere, som Fadderskabct for
lrinsvis Oil I fa ttcr Kommuncr, hvor 
Tyskhctlcn iforvejen staa r strerkt, 
illlsaa navnlig Landsdelens sytl lige 
1\ummuncr. 

Rigtighc<lcn af dcttc Synspunkt i 
H. P. ll ansstns Bl<1d cr indlysen
dc, og vi skuldc lro, at man i Bycr 
nordlor Kongcaaen vii v<ere redc 
til at fJ)lgc l:k~cmplct tra Kolding. 

1 hvcrt Fald anser vi det fo r gi
vct, at Oucnse l<onunune er vill ig 
til at Slfille Fadtlerskabsbevregel
sen med et Tilskud, dcr er for
ho/dsvis ligc saa stort som Kol
dings. Hvilkct altsaa vii sige 3000 
Kr., da Odense er en Ire Gange saa 
stor By son1 Koltling. 

Vi l>ygger bJ. a. denJIC godc T ro 
til Byraadct paa den Kendsgcrning, 
at Ratu.lct a llcrcdc fo r Aar og Dag 
sitlcn pa;1 Ann10dnin g har ydet 
fla:: kkcn J llijcr ct (li r<:kt l·, OnH;nd 
mintl re Ti lsk ud. 

- Mcd Byraadcts st&rkt tiltrre ngtc 
Hj:l'Jp sku lde den aarligc lndsats 
fra Odunsc germ: naa U(;'rt il, a t man 

- naar lie lllltJt¢rftigstc Krav paa 
Nationalitcfskampcns mere kultu
rellc Omraadcr rr tilfrcdsstilletle 
- ogsaa kan ydc Danskhcdcn i 
Tinglcv Sogn virksom II J&lp paa 
Jorclk:lJ•Jpcns Omraade. 

1 lcrovcrfor har, som tidligcre 
n<wnt, hidtJJ kun trc danskc Facl
dcrskaber v<eret i Virksomhed 
nunlig som det f$.lrste Aalborgs for 
Uge Sogn og dercftcr Svendborgs 
for Loj t og Ringsteds for Burkal. 
Da Odense d. 19. Marls iaar ved
log at O\'ertage Faclderskabet for 
lmglcv Sogn, \'ar det altsaa den 
fJcrth: i R<ekken, og senere harman 
jo i K0bcnhavn ovcrtaget Fadder
skahct for Bov Sogn. 

For at Bcvarclscn af selve Spn
Jerjyl/ands ford cr en Opga\'C'. <.ler 
rnclder sig lllcd stedse st1geudc 
Styrke, kornmcr man ikke udenom. 

Ogden lllil.l ,..Og skal lt~~cs! 
Til Mcddclelscn om dette siclste 

raddcrskab knytledc vi den Be
lll<t:rkning, at man godt kunclc have 
ventet, at Danmarks Hovcdstad 
anfog' lll"rc end et enkelt Soan sorn 

. b 

,,GII{Ibarn". Dct g leeder os at sc, at 
del ogsaa bliver Til freldet. Letfercn 
ar Fadderskabsbevaogelsen i K!l
benllc.>vn, Grosserer P . . M. Daell, 
har til ,,Dagcns Nyhcder" udtalt, 
at ikkc blot har han de fornpdne 
Pcnge - aclskillige Tusinde Kro
ner - liggcnde i sin Skuffe til 
Dov-r addeJ skabet, men forelpbigl 
rr endnu et andet kpbenhavnsk 
Faclderskab - l1an nrevner ikke 
,,Gudbarnet"- ,en Kentlsgernino-
og ct trcdic kornmer snarl". 

b' 

,,/\'len" - forts<ctter den kpben
havnskc BcvcegPiscs Leder -

11
det 

er altfor lid!. Oct er en srnal Sag at 
oprcttc baadc ti og tyve, naar blot 
den retle f)ilclst• er clcr . . 
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~l\\.,1 11¥ ·-··t=t 
lll'ddcr Fatllkrsl<absbcv<.t!gelscn. \ · •· · ·· I ca. 30 Kommuner i Nordslesvig v_cl, at Odcnsc \(oJnllmnc cr Vllllg 

strllt"' Tyskhedcns Arbejde gcn- t1l at sttH!c Fadderskabsbcvl£gct- , 
11<111 Farlderskab ira Bycr i Tysk- sen mcd ct Tilskud, dcr er tor
land. A lenc T ~ndcr har, cttcr lwarl holdsvis tigc sa a storl som K ot- : 

tkr cr oplyst i Jissc Dage, ikkc 
!a-rrc cl1ll 4 tyske Byer som Fad
tkrc. Sligt tiH9rer selvfvlgcligl del 
tyskc Arbcjtlc i den enkcltc nord
s\csvigskc Kommune en vreldig 
\\raft. Og dcnnc udnyttcs saa mc
~d mere, som F adderskahcl for
trinsv:s om fatter l(ommuncr, lwor 
Tyskht•dcn iforvcjcn staar strerkt, 
;~1\saa navnlig Landsdclcns sydlige 

dings. Hvilkct altsaa vii sigc 3000 
Kr., lla Odcnse cr en tre Gange saa 
1>\0r By :;om Kolding. 

Vi byggcr bl. a. dcnnc gode Tro 
til Byraadet paa den Kentlsgcrning, 
at Raatlcl a\leredc for Aar og Dag 
siden paa Allll'odning har yt.!ct 
fl<.t!kkcn ltpjcr ct uircktc, omcnd 

minurc Tilskml. 
- Mcd Byraaucts s\<erkt tilt rrengte 

KomnJUncr. 
Herovcrfor llar, som ticlligcrc 

nrevn t, hitltll kun tre danske Fatl
llcrskaber vre ret i Virksomllcu 
ncmlig som det f¢rste Aalborgs lor 
U gc Sogn og dcrctter Svcndborgs 
·i~>r L~1jt og Ringstcds for Burknl. 
Da Odcnse d. \9. Marts in.ar veu
tog at overtage F adderskahct 1or 
Tinglcv Sogn, var det a\tsaa den 
ljenk i Rrekken, og senere har man 
jo i 1\pbenhavn o,·ertaget falltlcr-

1\j tclp skulde den aarlige lndsals 
Ira Odcnsc gcn1c naa dcrtil, at man 
- naar de n¢dt~rftigstc Krav paa 
Nationnlilclskampcns mere kultu
rcllc Omraa<.lcr N ti\!rctlsstillede 
- ogsaa kan ytle Danskhcdcn i 
Tinglcv Sogn virksom 1-\jrelp paa 
} orllk :11'1 pens Om raatlc. 

For al Bcvarclscn .a·f selvc Spn-
Jcrjyllands ford cr en Opgavc, dcr 
mcldcr sig met! stedse stigcnde 
Styrkc, kommcr man il<l<e udenom. 

sknbet for Bov Sogn. 
T1l Mcddelelscn om delle sidstc 

FadLierskab knyttede vi den Bc
m<rrkning, at man godt kundc have 
vcntct, at Danmarks Hovcllstad 
anto~ m~'re end et enkelt Sogn som 
uGmlbarn". Oct gleetier os at se, at 
llct ogsaa hlivcr T i\f<.t!ldct. Lcdcren 
af F adderskabsbevregclsen i 1<11-
benht>vn, Grosserer P. M. Dacll, 
har til ,Dagens Nyhcder" ucltalt, 
at ikke blot har han de fornpdnc 
pcnge - aclskilligc Tusinde Kro
ner - liggcnde i sin Skuffc til 
Bov-r atltlerskabct, men forel9lbigt 
er endnu et ancJct k~?bcnhavnsk 
Fadtlerskab - han nccvner ikke 

11
Guubarnel"- ,en l<endsgernin<J t>l 

og ct tredic kommer snarl". 
"J\I\en11 - fortsretlcr do.:n kpbcn

havnskc Bcvregclses Lcllcr - ,det 
cr allior litlt. Oct er en smal Sag at 
oprettc baade ti og tyvc, naar blot 

Og den maa og sl<al 1\)ses! 

den rette ~Ieise cr dcr. 
jeg synes, at del er en baad'! 

rraktisk og nalurlig Maade at st!')t
te vort naHonale Arbejde paa, og 
vii vi holde Tyskcrne Slangcn, cr 
dct n!)dvendigl, at vi tagcr !at/' 
He~efter tpr man forhaabcn lligt 

regne med den rimelige og kraftige 
lndsats tra den danske Hovedstacts 

Side. 
Men ogsaa i Prov inserne b1 cder 

lnteressen tor Fadderskabs-Bcvre
l:!;l'h;cn sig. H. P. Hnnsscns Bind, 
,,I kimllal" oplyser iaftcs, at ,fat\
lkrskab~r cr under Oprcttclsc i 
Hol(>tcl:, Rmrdcrs og andre Ste
dcr". Og det s!1nucrjy:sl<e Blad lil
lnjer 1ortroslningsfuldl, at del 
naaher, at ,inden Aaret er omme, 
er vore nationale Organisationer 
udhyggede .med fadder~kaher for 
aile truede Sogne i \'Ort Orrense-

omraadc". 
Af :s<:ellig ln kn:~so.: i 111 ldntdal''s 
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Folkebladot f::.r Vejen 
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! H. P. Hanssen f~ler Alvorsord til sine Landsmaend: 

Som det var at vrnte h<tVdP H. 
P. Hanssens Foredr:1g pna Ko!
ding IIpJskolehjem i Aftcs ~al'll
let fuldt Hus; den stt•re Sal v~.r 
enddn ovcl'fyldt til rlen fa•:;tsatte 
Tid. 

Da tr. P. Hanssen tra.,dte ind i 
alen, rejste For::;nmlingPn sig 

og klappede, og det samme gen
tog siff, da ~{)n lerj ydsk For~ 

1 ., ... t ., 

Dett, der ikke vii dige, maa viae! 
Oo~~vi maa lmre at indrette os 
paa Tyskernes II-Tempo. -
Man kan ikke vedblive at kore 
med Stude.'i:Biiernes Tid. 

\ .. • - - • ~..!::!.. J\. .J . a 

En god Begyndelse til et Kolding
Fadderskab for Bjolderup Sogn. .. 

• '.L-~-----------------.. ----------------J 

- I ' 
!!! 

-
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Kolding, iclet vi er Nr. 3 af Pro
vinsbyerne - kun Odet>5e og 
Aalbo1·g Jigger h95jerc. 

Kassereren overrakte under 
Bifald en Prrem ie til den Dame, 
der i Aar havde den bedste Tnd
samling : Fru Sonnichsen. End
videre o\-errakle han paa HO\·cd
foreningens Vegne ])ybb~l 1\lolle
Mrerket i Guld, som tildeles dem, 
der i 10 Aar og derO\ er har fore
tag-et Indsamlin~r i sammA Di-

saadan paa det s~Snderj ydske 
Graulses~rgsmaal. at 'f ysk
Jands Interesse i at komme i 
f rugtbru·t Samarbejde med Dan
mark og de nordiske Lande er 
Jangt mere vrerd end at faa et 
l ille Stykke Land med 27-
28 000 Tysl<ere UH.>as~e med l'd
sigt lil vedvarende Hi' uinger og 
Gnidninger, som forstYrrt•r det 
Forhold, man 0nsl<er at h:\. op
retlet. 

l\Tcu medeus man saaled..!s fra 
Derlin ta~~r IJeslemt .\fslantl 
fra Angrebcfl e paa den dauskc 
Slat:::grrense, ::;l!illct· man Angrc
L.>ene paa Sindclagsgnensen med 
bet.rdelige offentlige Mid let·, lige
som slore Jandsomspamdende 
Organisationer, a ile Amtet· og 
saa at sige aile Bykommun r i 
Herlugdpmmerne .rder JJkono
misk Stptle til Arbejdet i Grren
seomraadet. liamboqr ydcr; aa-

E n Skandale - . 
De tyske Angreb gaar endnu 

videre. Der er dannet en A r~ 
b e j d s f r o n t, som har Mde
linger i mange s0nderjyd.ske 
Byer, og hvis Medlemmer for
pligter sig til kun at give Arbej
de til nazistiske Arbejdere. Det 
er i de allersidste Maaneder, vi 
har begyndt at mrerke denne ny 
Organisation. J eg havde i Dag, 
netop for jeg rejste herop, Besog 
af en Deputation paa 5 Mand fra 
Krusaa, hvor man havde faaet 
de tyske Overgreb at fale, bl. a. 
ved Arbejdet i en Grusgrav. 

Vi har lagt Mrerke til, at ved 
Licitationcrne underbyder tyske 
Ifaand\'rerkere de danske, men 
naar en tysk Arbejder paa t:en 
l\1aade bar faaet et Arbejd-~ 
O\'erdraget, faar han fra tyske 
Kilder et saadant kontant Til
skud, at det udmrerket kan be
tale sig for ham. 

I I<rusaa har man for nylig 
haft et Eksemprl paa, at Arbej
dct paa en dansk Statsbygning 
er· bleven overgivet til en tysk 
Maler S,rd fo1· (~rrensen (Fy !) . 
,Ta, det er en S k and~ 1 e, at 
saadan noget kan ske, og jeg be
nvtter Lejligheden t il offentligt 
al paatale en saadan Efterladen
skab fra dansk Side paa et saa 
udsat Sted. 

Tyskerne ar bejder med D-Tempo 
- men hvad ger vi? 

Vi Daaske bar svrert ved at 
nemme det ll-Tempo, hvormcd 
man arbejder fra tysk Side. Det 
er saa svrert at faa Administra~ 
tionen herhjemme til at slaa ind 
paa det hurtige Tempo, som er 
nodvendigt. Vi kan ikke vedhli~ 
\'ende k0re med Stude i Bilernt'S 
Tid. 

Tyskcrne tager Sigte paa en 
ny Folkeafs temning. 

Tysl<erne forstrerker det tyske 
l\lindretal i vort Grrenseomraade 
paa en saadan .l\laade, at naar 
man kommer et Stykke frem i 
Tiden, kan man s~ge at frem
h·inge en ny Folkeafstemning, 
som man saa haaber kan faa e t 
andet Udfald end den sidste. 
naar alt er vel forberedt. 

1\Ien Grrensen skal fastholdes t 
Og den vii ogsaa blive fastholdt, 
naar vi g0r vor Pligt og i retle 
Tid 0ver Dagens Gerning. 

Fra dansk Side arbejder Del 
unge Grrensevrern energisk. Og 
der er endvidere dannet danske 
Samiund i 32 Sogne. Disse Sam
fund samler aile Danske uden 
IIensyn til politiske og r eligi0se 
Anskuelser, og da det endvide1·e 
skal vrere saadan, at a ll e kan 
komme med, betales der intet 
Kontingent. 

Overfager Kolding Fadde~skabef 
for Bjolderup? 

Som el tredje Led i det danske Gramsearbejdemaa nrevnes OJJret.. f:...r-\JP~•• ... ~ 1 ' '"' t I ,, •....-. "'• 
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Som Jet ,·at· al vf'nle h:n··"' H. 
P. Han~~sens Foreclrag paa l{ol

dinJ~ U~I.Jskolehj em i A ftc; sam
lel luldt Hus; dt•n st(•re Sal var 
entlda o\·crfyldt til den fa"l ;atle 

Tid. " 
D:t II. P. Hans· en tra2dte inc! i 

Salen, rejste 1'\mmmlingf'n ~ig 

og khppede, o~ det samme gen
t.og s1g, cta ~ m lerjyd~k For
cning·s formand, Ftbdk~mt Jcs 
1-! c i r h o l m, mcd n•)glt~ hjerte

li~e Ord l?Pd ~nn('\.'r.iydenw:'! gl. 
P H't't' VelkomF1~>n 0g tal<kedc 
!la'l' , fordi ha11 N'bP i dcnne 
Ti I. <h dl't v:tr <::l'l hmu·dt mSd
VPildip.-1. lai!P kra(tlgere og mere 
m,memie Onl o p1 G .·renselmmpen 
end no~en .._ ind~>. 

I\ulrlin,~ Nr. ~ ·1f Provin-;hy~rnc 

med Ilen.syn til Drbbpidageo . 
Knssereren, Fuldmregtig· An

d rca s en, aflng-de 11eretning 
om DYbboldaaen sorn i Aar I< nap 
Yilde · gh·e sa~l ~tot'l et Rctiullat 
<~t)nt i Fjor. T n~ en var ialt ind
kommeL 111 t Kr. mod 1466 i 
Fjqr. For Landets Vedkommen
de forelaa den ('ndclige Qpg¢t·e1-
se- ikke endnu, men ialt vilde Be~ 
lobet i Aar antagelig komme til 
at. ligge mellem 1800 og 1850 
11mrl 1940 i Fjor. Trods a lt et· det 
et godl Resu ltat1 der er naaet i 

11180 Han IHile· v~uunv" ill aut·li 

med Stude. i Bilernes Tid. 
netop f0r jeg t·ejste herop, Bes0g 
af en Deputation paa 5 Mand fra 

Krusaa, hvor man havde faaet 
de tyske Overgreb at f0le, bl. 3. 

ved Arbejdet i en Grusgrav. 

1'yskerne tager Sigte paa en 
ny Folkeafstemning. 

Tyskerne forstrerker det tyske 
Mindretal i vorl Gramseomraade 
paa en saadan Maade, at ;naar 
man kommer et Stykke frem i 
Tiden, kan man s0ge at frem
tvinge en ny Folkeafstemning, 
som man saa haaber kan faa et 
andet Udfald end den sid~te, 

naar alt er vel forberedt . 

\ --------~~~~~~~]~--------~ Vi har lagt Mrerke til, at ved 
Licitationerne underbyder tyske 
Haandvrerkere de danske, men 
naar en tysk Arbejder paa Len 
Maade har faaet et Arbejd·~ 

overdraget, faar han fra tyske 
Kilder et saadant kontanl Til
skud, at det udmrerket kan be
tale sig for ham. 

En god Begyndelse fil et Kolding-
1· 

Fadderskab for Bjolderup Sogn . • 

r -

Kolding, idet vi er 1\r. 3 a( Pro
vinshyerne - kun Odet'3e og 
Aalborg Jigger h~jet·c . 

Kasscreren ovcnakte under 
Bifald en Prremie lil den Dame, 
de1· i Aar havde den bedste lnd
samling: Fru Sonnichsen. End
videre o·verrakte han paa Hoved
foreningens Vegne ))ybb~l M01le
.. Mrel'ket i Guld, som Lildeles dem, 
der i 10 Aar og derover har fore
taget Indsamling i samme Di
stril\t, til Rentier Steffensen, 
del· lu ldecles hjerteligt af For
sarn lingen. Endvidere er Guld
m~rket tildelt nentier H.iorlh. 
so•n imidlertid ild'e vnr til Slede. 

H. P. Hanssens Tale. 
Vot: Statsgn t>nf"<' cr strerk, 

mt·n ~indefagsgra-nsen angribe!'l. 

Saa besleg H. P. II an sse n 
Talerslolen. Han gav en udf0rlig 
Ski\dl'ing af Grxnsekampen i 
S~>ndetjylland og belyste 1nd
gaaende de l\lidler, der fra t.vsk 
Side bringes i Anvendelse for at 
trrenge Kull nrgrmnsen mod 

Nord. 
- Naar der i vor Tid tales om 

Angreb paa Grrensen, indledede 
han, maa De skelne mellem 
Slalsgrrensen og Sindelagsgrren
sen - eller, som nogle siger, 
Folkegrrensen. 

Vor Siatsgtamse er strerk, 
!ordi den er rejst paa Grundlag 
af Folkenes Selvbestemmelses
ret og garan teret af Stormag
terne. ~f1nderj ylland blev 1kke 
afstaaet aJ Tysldand til o s. Det 
blev afstaaet til de allierede 
Magter, som saa igen afstod det 
til Danmark paa den Betingelse, 
at Grrensen ikke maatte rendres 
uden Stormagternes T i\ladelse 
gennem Folkeforbundsraadet. 

Tgennem Aarh undreder har 
Danmark skudt Slatsgrrensen 
mod Syd, men har glemt Folkc
gnensen. Statsgrrensen kendte 
alle, men om Folkegrrensen vid
sle ingen Besked; selv Grundl
vig vidste i 18~0 ikke, hvor 
denne Grrense gik. 

Nu har vi imid lerlid ved Fol
kets Selvbestemmelsesret faae t 
en C:rmnse, hvorSindelagsgrrense 
og Slatsgrrense falder sammen. 
Af de fpr nrevnte Grunde angri
ber man f ra tysk Side ikke vor 
Statsgrrense - i hvert Fald ikke 
f ra officiel t ysk Side. Men selv 
orn man fra Berlin afblreser de 
slesvig-holstenske Angreb paa 
vor Statsgrrense, taaler man -
for at bruge et mildt 1Jdtryk -
de strerke slesvig·-holstenske An~ 

greb paa vor F o I k e g r re n s e. 

Hvad Tyskerne ofrer til Grrense-
arbejdet. 

Taleren redegjonle i Enkelthe
der for Udviklingen i den tyske 
C:rrensepolitik i Spnderjylland ef
ter Genforeuiugcn i Perioden 
1920-33, da Tysld<!nd var de
mokratisk styret, og i de to Aar, 
der er gaaet, siden Nat ionalso
cialisterne fik Magten i Tysl<
land. 

I Nationalsocialisternes Hoved
kvarter i Berlin synes man at se 

saadan paa det s~nderjydske 

Grrensesl)SSrgsmaal, at Tysk· 
lands Interesse i at komme i 
frugtba1-t Samarbejde med Dan
mark og de nordiske Lande er 
langt mere vrerd end at faa et 
lille Stykke Land med 27-
28 000 'fyskere tilbage med Ud
sigl til vedvarende Ri\ ninger og 
Gnidninger, som forslyrre r det 
Forhold, man 0nsker at faa OP
rettet. 

:\Ten merlens man saaletles fra 
Berlin ia3'~r beslemt Afstand 
fra Angrebefle l)aa den danske 
Statsgrrense, stptier man Angre
bene paa Sindelagsgrrensen med 
betydelige offentlige Midler, lige
som store 1andsomsprendende 
Organisationer, aile Aml.er og 
saa at sige a ile B.vkornmuner i 
Hertugd~mmerne yder p.kono
misk St9)tte til Arbejdet i Gra:m
seomraadet. Hamborg rder saa
ledes aarlig 10 000 Mark, Kiel 
5000, Husum 2500 Mark og en 
h el Rrekke Byer hver 1000 Mark. 
En Amtskommune som Nord
Ditmarsken ydet· aarhg ;;ooo Kr. 
til det t yske Arbejde i Nord
slesvig. 

I Krusaa har man for nylig 
haft et Eksempel paa, at Al·bej
det paa en dansk Statsbygning 
er bleven overgivet til en tysk 
Maler S,vd for Grrensen (Fy !) . 
Ja, det er en S k and a 1 c, at 
saadan noget kan ske, og jeg be
nytter Lejligheden til offentligt 
al paatale en saadan Efterladen
skab fra dansk Side paa et saa 
udsat Sted. 

Men Grrensen skal fastholdes r 
Og den vil ogsaa blive fastholdt, 
naar vi g0r vor Pligt og i rette 
Tid 0ver Dagens Gerning. 

Fra dansk Side arbejder Det 
unge Grrensevrern energisk. Og 
der er endvidere dannet danske 
8amfund i 32 Sogne. Disse Sam
fund samler aile Danske uden 
Hensyn til politiske og religi0se 
Anskuelser, og da det endvidere 
skal vrere saadan, at a I I e kan 
komme med, betales der intet 
Kontingent. 

Dertil kommer de store nati
onale F<>reninger i Tyskland. 
Her i Danrnark har vi kun en 
Indsamlingsdag t il Forde! for 
Grrensearbejdet : Dyhboldagen. I 
T)·sldand ha1· m an 

i LfSbet af 14 Maaneder haft 27 
Jndsamlingsdage, 

og hver Gang en saadan lndsam
ling foretages, a rbejder Radioen, 
og der reltes Hens tillinger til 
aile Embedsmrend om at st~tte 
dette Ar bejde ... og Henstillinger 
til Embedsmrend betyder adskil
Jigt mere i Tyskland end her
hjemme! 

Endelig iudsamles 'i de tyske 
Skoler 80 000 Mark aarligt, som 
stilles til Raadighed for det ty
ske Atbejde i Nordslesvig. 

Og husk saa paa, h vor ugun
stigt Forholdet ligger for os med 
den nuvrerende lave Kronekurs: 
de Mark, d e1· kommer herop, bli
ver nresten t il det dobbelte Antal 
Kroner, hvorimod de Kroner, vi 
indsamler, naar de kommer Syd 
f or Grrensen, kun bli ver til det 
halve Antal l\1arlc 

Og hvordan foregaar saa det 
tyske Arbejde i Sonderjylland? 

For det f0rste gennem de tyske 
Privalskoler, der er et vigtigt 
Led i de ny nationalsocialistiske 
Organisationer. Der bygges ny, 
moderne Skolebygninger med to 
Klassevrerelser. adskilt ved en 
Skyded0r, saa de nemt kan om~ 
tfannes t il Forsamlingslokale. 
Skolerne er moderne udslyret -
med Brusebad, Lysbilledapparat 
osv. Skolepenge be tales ikke; 
Eleverne f aar t vrertimod Frerd
se1sgodtg0relse og lokkes til med 
mangeart ede Begunstigelser. 

Og dernrest foregaar A1·bejdet 
wd K0b af Jord. Efter Genfor
cningen gennemferte vi i Sender
jylland ep Mindretatsordning, 
der var me1·e f r isindet end i no
gen antlen Stat. Det gjaldt ogsaa 
m. II. t. Jordkampen, som vat• 
f0rt med stor Bitterhed og fra 
dansk Side med Held i den tyske 
Tid, men som vi indstillede efter 
Genforeningen. Det l0nnedes 
imidlertid daal'lig t fra tysk Side, 
nemlig med Oprelt.elsen af Kre
ditinslitut Vogelgesang, der i 
Dag ejer ca. 90 B0ndergaarde i 
Nordslesvig. Mellem en Tredie
del og en F jerdedel er kebt af 
danske, Resten af Hjemme
tyskere, som Vogelgesang ogsa.a 
haardhrendet ~tter fra Ejen
dommene. 

Overtager Kolding Fadderskabef 
for Bjolderup? 

Som et tredje Led i det danske Grrensearbejde maa nrevnes Opret
telsen af de ·saakaldte 'Fadderskaber. Ideen er kommen sydfra. Ty
skerne har oprettet Fadderskaber for aile Sogne i 'vorl Gr.renseomraado, 
og ogsaa ad den Vej t:>rettes der mregtige Krrefter og store Pengebevre
gelser i Gang ind over vor Grrense. 

Af danske Byer har Aalborg, Odense, Svendborg og Ringsted 
allcrede overtaget Fadderskabet iot hver en Landsby i Grrenseomraa
det. Randers og Holbrek :forbereder sig J>aa at overtage Fadderskabet 
ior endnu to Landsbyer. Og her er der nu Tale om, at Kolding skulda 
ruste .sig til at overtage Faddez·skabr.t for Bjolderup Sogn lidt Sydveat 
for Aahenraa. Jeg for mit Vedkommende haaber :naturligvis, at det 
maa lykkes. Sker det, er det Meningen, at de, der vrelges til Besty
relsen eller Udvalget her, skal rejse derned og trrede i direkte l<'or
bindelse med de ledende danske Mrend i Sognet. 

Fadderskaberne har deres srerlige Opgave i at tfremme den strer
kest mulige Vekselvirkning mellem Byerne i det gamle Land og 
Grrenseomraadet. De tyske Skoleb0rn kommer f. Eks. paa Ferierejse 
til den By i Tyskland, der har overiaget Fadderskabet for det paa
greldende Sogn, og naturligvis vilde de rlanske Bern gerne have en t.il-
svarende Tur til en dansk By. " 

Hvis vi ~kke skal ,trrekke \let l<orteste Straa -
Man arbejder som sagt ;i lltempo ira t.ysk Side, <>g vi maa ind ~ e"' 

hurtigere Tempo ira pansk Side, hvis vi [kke .skalltrrekke det korteste 
Straa. Danskerne maa seat nemme det gamle s0nderjydske Ordsprog: 
Den, der ikke vii dige, maa vige! 

Foredraget hilstes med strerkt Tilslutning tilFadderskabsplanen. 

Bifald. l{ommunen gaar i Spidsen med 

Form and en rettede en hjer- 1000 Kroner. 

telig Tak til H. P. Hanssen og Formanden redegjorde der-
fremhrevede, at saa Jrenge der er e!ter for Planen om Koldinga 

d Overtagelse af Fadderskabet for 
Mrend som ham i Senderjyllan , Bjolderup Sogn. Der er il'ettet en 
kan man ik.ke sige, at Danmai·ks Ilenvendelse de1·om til Sender
Stjerne er i Dalen. jydsk Forening i Kolding der-



skriver den 1 6 APR. ]935 

IJEN, DER II( I(E VIL 
DIGE, MAA VIGE! 

------ . 
h. P. Hanssen om det tyske Angreb 

paa den danske Folkegrcense. 

VI DANSKE K0RER ME•J STUDE I BILERNES TID 

Dcr var Trrengsel i Kolding H~jsko- De tyske Angreb. 
Iebjems Sal i Aftes til det spnderjyd- H. P. Hanssen kom derpaa ind paa de 

ske M!kle. kolo.o;sa!e Anstrengelser, der gs;res fra tysk 

Eft.er at den store Forsamling havde Side ved Opretlelsc af tyske Skoler i 

sunget ,.Du skpnne Land", b~ For- Oanm:trk, Opkpb aC Joru, Sammenklump

mandcn !or Spnderjydsk Forening, rung at Lyskc Hutm~.ndssteder, Udstyk-

Fabrikant Jes Beirholm, Velkommen 
og rcttede en Hyldest til fbv. Minister 
H. P. Hanssen, der, udtrykte Forman

den, ingensinde havdc formaaet at 

1 

tale uiere .manende end nu. 

Uing a! B~nd::rgau<le 1 Gramseomraadet. 

- Vi Dansl'c nar sveert ved at fs;lge 
rned, fremhrevedc H. P. Hanssen, Ty~ 

skerne arbejder paa. langt Sigt og med n
tempo, mens vl DanSke k"rer mcd Stude 

1 Btlernes Tid. 

Vl maa. va:rc klar over, at Tysker-- .. . ... 
Jl C!I Bestr&belscr gaar ud paa at for-

atz rke det tyske Mindretal saa me" 

get, at de kan gennemtvinfc en by n 1 6 'VI 
OJ 11 1 1 . r; 

FolkeafstemnJog or derveci rfkke 

G r:ensen. VI kan kun h;.de lolk~-
t· 

grsensen - og derved Statsr~nsen. 

hvls vi rtr vort yder~te. 

F adderskaberne. 
H. P. Hanssen omtaltc derpaa Fa<Wer-

skabs-Tankcn, der er laant fra. Tyskland 

Byen Tpnder har fire Faddere i Tyskland, 

opJyst~ han. Odensc cr blevet Fadder for 

T!nglev, Kpbenhavn tor Bov Sogn. V 1 

v 11 d c s:s n s k e, a t K o 1 d i n g v 11 d e 

bllvc Fadder !or Bjolderup 
H. P. IIanssen. 

so g n me d Bolder s lev so m s t Sl r

Foreniugens Kasserer, Fuldmregtlg By. VL man. lnd 1 e~ hurUgere Tempo. 

Andreasen, meddelte, at der paa Dyb- Ellers konm1er vl til at erkendc Rigtig~ 

bsHdagen var indkommet 1411 Kr. 1 heden at det gamle, SSJnderjydske Ord

Kolding mod 1460 Kr. sidste Aar og sprog: D c 11, d c r 1 k k c v 11 dig e, 
uddelte Dybbpjlmoorket i SS1lv for stort m a a v 1 g c 1 

Salg af Mrerker til Fru Sonnichsen, Da Bifaldet havde lagt sig, tak

Frk. Junckcr og Frk. Krause. Frk. kedc Fabrikant Be 1 rho l m H. P. 

utzon og Frk. Marie Hansen fortjente Hanssen og crkloorede, at Kolding By 

det, men eje~e det allerede fra tidll- vl!de gaa forrest med 1000 Kr. 1 Bi

gcrc Aar. Dybbpjlmoorket i Guld f6r tl drag, naar Kolding blev Fadder for 

Aars Arbejdc for Sagen blev givet til Bjolderup. Pcnge var det Vigtigste } 

RenWer Steffensw, og Rentier Hjort. 1 dette Arbejde, men ogsa Udveks-

H. P . Hansscns Talc. ling at Skoleb95m var af stor Voordi, 
og Forbindclsen mellem Koldtng og 

Under stort Bifald traadt.e ll. P. Hans

sen derpaa op paa Talerstolen. Med im-
Bjolderup vlldc vrere af moralsk B~

Lydning tor det s~nderjydske Sogn. 

ponercndc Sty~ke talt~ han 1 ca. 1 ~; Time Forsamlingen sluttede sig ttl Tan· 

tn den lydh~re Forsamling. ken med krartigt Bi'!ald og sa.mledes 
- Na.ar dcr tales om Angreh (ra lysk 

Side, lndlededc han, - maa der skarpt 
skelhes meUem Statsgrrensc og F'olke- e\-

ler Slndclagsgraense. ,A 11 ~6 
1 

q c: 
Stat.sgraense·1 er sikrct af Storma.gterue, 

men anderledes e~ det med Folkegraensen. 

---------- ----- - ---Folkegraen.se sammen ved Ejderen. Senere 

rykkedes Sta(,s,."'Taensen mod Syd, mens 

Folkegrmnsen trrengtes lrengere og lren-

For 130 Aar siden ,·ar aile l:lar over, at 

Elben var Statsgyrensen og at Kongeaaen 

var en urtmellg Toldgrrense, men lngen -

end lkke Grundtvig - vidste, hvor Folke-

Nu bar d en Statsgramse, 

Fj)lge Selvbestemmelsesretttn fa:lller 

eammen med Folkegr~nscn. 

dercfter om Kaffebordcne. 



F adderskaberne. 
H. P. Hanssen omta\l.c dl'rpaa. Fadder-

}!~ 

skabs-'!ankcn, dcr cr laant fra Tyskland 

Byen 'l'l)nder har !Ire F'addere i TYskland, 

oplyst.c 11an. Odense cr blevct Fadder for 

Tinglev, Kpbenhavn !or Bov &.gn. V 1 

' vlldc pn ske, at. Kolding vilde 

bll v c Faddcr !or Bjoldcrup 

H . P. IIanssen. s o g n m c d B o 1 d e r s 1 c v s o m s t sH-

Foren.ingens Kasserer, Fuldmregt.lg :s y. Vi maa 1nd I ct. hurtigere Tempo. 

Artdrcasen, meddelt.e, at der paa Dyb- Ellers konuner vi til at. crkende Rigtig
bsHdagen var lndkommct 1411 Kr. 1 heden af det gamic, ~ndcrjydske Ord

Kolding mod 1460 K r. sidste Aar og ~prog : D c n, de r 1 k k e v ll dIg e, 

uddelte Dybb~lmrerket 1 S~lv for stort m a a v 1 g ci 
Salg af Mrerker til Fru Sonnichsen, Da Blfaldet ha.vdc lagt sig, tak
Frk. Jnnckcr og Frk. Krause. Frk. kede Fabrikant Be 1 rho 1m H. P . 
Utzon og Fl'li:. Marie Hansen fortjen~e 
dct, men ejeqe d~t allerede fra tldll
gcrc Aar, Dybbs!Slmrerket i Guld for tl 
Aars Arbejde !or Sagen blev givet tn 
Rcntler Steffensen, og Rentier Hjort. 

H. P. Hansscns Talc. 
Under stort Bifald traadt.e II. P . Hans

sen derpaa op paa Talerstolen. Med im

ponerendc Sty~kc taltc han I ca. 1' ; Time 

Ul den lydhore F'On:amllng. 

Hanssen og crklrore<le, at Kolding By 

vtlde gaa forrest m.ed 1000 Kr. i Bi
drag, naar Koldln.g blev Fadder for 
Bjolderup. Pcnge var det vigtigste ; 
1 dette Arbejde, men ogsa. Udveks

llng af Skolebf6rn var af stor Vrerdi, 
og Forbtndclseu mellem Kolding og 

Bjolderup vUdc vrerc af moralsk Be
tydulng for det ss!Snderjydske Sogn. 

Forsamllngen sluttede s lg til Tan
ken med kra f ttgt Blfald og samledes 

- Naar der tales om Angreb fra lysk dercfler om Kaffebordene. 
Side, lndledede han, - maa der skarpL E r 1. 

skelnes mellem Slatsgramse og F'olke- et

ler Sindclagsgrrense. .;f 1• jf, , "' 

Stat.sgra:nse'l er sikrcL a r stormagteme. 
men anderlcdes e~ det med F'Olkegnensen. 

Da vor Historic begyndtc. faldt Stats- og 

Folkeg;;l\5() -;a;;~ed Ejderen. Senere 

rykkedcs St~ts~ramsen 1nod Syd, rnens 

Folkegrrensen t ramgtes lren~cre og lron

gere nordpaa. 
For 130 A;:; siden var aile l:lar over, at 

Elben var Statsgrrensen og at Kongeaaen 

var en urtmellg Toldgrrense, men lngen -
end lkke Grundtvig - vldste, hvor Folke~ 

Nu bar vi en Statsgrrerue, 

F9lge Sl!lvbestemmelaesre~ten 

saDUllen m ed Folkegrrensen. D erCor 

a.ngriber man !ra. tys\1. Side IItke 

Stats;rremen, men Folkegr iCDlitn. 

En tysk D.obbelt-Politik. 
Der f~res i Tyskland for Tiden en Dob-

N>lt.-F'nulmc. Samttdig med, at man 1 Bcr~ 
arbejder paa at skabe bedre handels

DOlllt!Site Forhold med Danmark - 1 For· 

af, at dette har s~rre Betydnlnt:: 

at taa et lUle • tysk Milldretal tUbage 

rlslkere staclige ~ivnlnger - arbejder 

Danskenle, og samt\d!.g med, at man 

Berlin vil glve det Udseeude af, at man 

og mens vi i Danmark bar een Uar, 

Dybb~Jl-Da.gen, til Indsamlinr, bar dtr 

i LJJbet a f U Maaneder vreret 21 Ind· 

samlinger i Tysldand. J.>aa dlsse 'Dasc 
propa.ganderes der gennem Ra.dloeu . 

i Skolerne, ja. i Sydslesvig b ar man 

endog · or~aniseret lndsamllnll'er bos 

!Sitrnene. 

Ugunst!.gt for os er det, at den tys'ke 

grelder dcbb::l~ 1 Da~m1ark, og vore 

.na:sanlltlle Kroner kun er dct halVe vre:d 



• 

~nderjydenes tro
skapsed til Hitler. 

En kraftig opfordring 
til den danske regjering 

om a «Sla til». 
Aalborg, 15. a.prll. 

to tlng A. gjssre. Den m~ protestere 
1 Berlin. Da. det fra ledende ty&k 
hold o!te er.t.a.lt om at na.sjonal~ 
socl.aal.smen i'kke er beregnet pA 
eksport moa det v~ere utsikt tU a.t 
protesten ka.n virkie. Hvls 1k'ke mA 
ma.n , o-re:rveie en henvenJdelse··tU 
Ge!llf. 

De'n kjente k.onserva.tive avis 

Aalborg Sblftstldeme h.ar idla.g en 
reda.ksjonsa.rt1klk.el med overskrl!
ten cSl~ tU:t om nasjonaJ..socl,a.ll.s
men 1 ~nderjylland. Bla.det skrl- I 
ver bl. a. at den da.nslwe regjerl.ng 
mA ta stllllng til den krenkelse a v 
Da.nmarks suverenitet som er skjedd. 
Selvf!lllgelig skal det v~ere tenke
og talefri!het 1 Da.nma.rk. men <let 
er noget ganske annet enn at dan
ske undersatter, som er ha1vt mlli
trert organise,rt, avlegger troslkaps
ed tU Hitler, som for tiden er det 
mest suverene statsoverhoved 1 Eu
ropa. 

For den c:tan.Ske regjerlng er det 
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Danske befalingsmenn 
avlegger ed til Hitler. 

H. P. Ha11$Sen, Nprremplle. 

Den gamle danske folkefS!lrer i SS!ln· 
der-Jylland, H. P. Hamsen, talte forleden 
i Kjpbenhavn om .forholdene i SpndeT
Jylland. 

Den tett fylte sal fulgte med levende 
interesse den spnderjydske fprers skil
dring av utviklingen i grenselandet og av 
de aktuelle !orhold, som i denne tid pft
kallcr alles interesse. Akkurat som p~ 
mptet i cHeimdal• forleden, slo ban fast at 
kampen nu stflr - ikke om statsgrensen. 
som er gaTantert av stormaktene, men om 
folkegyensen, som tyskcrne gjennem et 
mfllbevisst arbeid spkcr {I trenge mot nord 
i hAp om med tiden lt kunne fremsette 
kl'av om statsgrensens flytning mot nord. 

- Rikskansler ~Hitler og hans sted!or
lreder, riksrninister Hess, har vel tatt be
stemt avstand fra nazistisk agitasjon uten
for Tysklands gyenscr. Men det er et be
klagcli~ mis{orhold meiJ.em ord og hand
ling. Vi har erfart det gjennem begiven· 
heter I Belgia, Sveits, Tsjekkoslovaki og I Litauen, og ogsfl I Sjjnder-Jylland gjpr 
denne nazistiske agitasjon sig gjeldendc. 
Man angripcr over en bred front, og man 
rftr over store pengcmidler, de.ls statsrnid
ler, dels tilskudd fra tyskc byer. Vi har 
nettop batt den spnderjydske dag. Tysk
land har i 14 mltneder batt 13 lignende 
cdage~ til fordel foJ:' arbeidet i Nord-Sles
vig. I de tyske skoler i Slesvig rnA bar
na hver torsdag mpte med minst 5 og hpist 
15 pfennig til det tyskc skolearbeid. Det 
gav siste h 80,000 mark. 

Ved innvielse av de tyskc skoler lverk
settes demonstrasjoncr som mfl krenke ai
le danske. I Bov marsjerte sltledes tyskcr
ne inn I skolen under den fane friskarer-
ne kjempet under vcd Bov i 1848, og de
res {JSrer holdt en tale vendt mot Dan
mark. 1 Hoptrup hengte man pA innviel
sesdagen op billcder av Hitler og a.v oberst 
von Tann, som seiret over danskene i trcf
ningen ved Hoptrup i 1848. 

Den 31 mars I Ar, altsfl for kort tid sl
den, mptte den av overpresident Lohse ut
nevnte mindretallsfj)rer, Jep Nissen, og 
GOO amts-ledere til edsavleggelse 1 
benraa. og under hakekorsbannere 
las fJSlgende cd: cVi lover vltr fprer 
Hitler, evig troskap•. Denne er er 
avlagt ogslt av menn som bar 
sin verneplikt i den danskc hrer, 

Forsamlingen reiste sig efter 
fet og hyldet H. P. Hanssen med· 
varig bifall. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KltBENHAYl K. 
TELF. CENTRAL 11,995 
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L iRegeringen vil 
~ ~ ikke prisgiVe 

~ . 

hvad dererdansk· 
Stats
udtaler 

og F orsvarsminister Stauning 
sig om G rrensebevogtningen. 

Der er ingen Fare Ojeblikket, og man 
her ikke lytle til chauvinistisk 

Rustningsagitation . 

K UN meget faa bar faaet Adgang til Statsminister Stau· 
nings Sygevrerelse. Men paa den anden Side er halt ikke 

'tlere syg, end at ban ikke kan Jade vrere med at arbejde. Han 

reser, besvarer Breve, forbereder sig til at tage fat igen efter 

:>aaske. Sk~nt alt.saa Lregen forlange Ro, f~ar vi alligevel Lov 
Lt faa Staunings Udtalelser om et af ~jeblikkets aktuelle Pro· 
.>lemer: Grrensebevogtningellc 

l :ffi~rordningen af 1922 for
somte @r~nsebevogtningen. 
- HvSJd jeg mener am vor Graeru;e? Ret og min Pligt at tro paa de ~

svarer Stauning. Ja, det bar )eg Olfte ~. der tra ansva.Nlgt Steil er givet 

aagt, og ieg har ogsaa vidst at ledsagoe a.ngaaende den dansk-tyske GrlleMe, og 

Ordene :ffied Gerning. Vor Grlel'l.Se sk.al ingen af ml.ne Raadgivere bar ~aet

&elvf¢lgelig bevogtes - det har j-eg tet denne Optattelse. 

eltid anset for en Sel~lge. 

- Hva'<i !orstaar De ved Bevogltnin>g? 

- B-evogtning be.tydler, at Vagtmam:l-

llkabet skal hlndre Fremmede 1 at 

Jeg lytter geme til dem, der 
har Tingene inde paa Livet. 

Hr Staunlnig twtssetter: Jeg lytter 

trenge i.nld paa et Omraade, hovor.til de diel1fer lkke tiJ de opagi.terede Personer, 

tkke har retmress!g Adgang. der kreever Rustni~lser l:a;n.gt 

- Og hvordan er den nuverenlde ud CfVe.r de Grsenser, aom Lovgivnlneea 

Bevogtning, vurderet ud tra detbe har a:btukket. Derimod h;rer jeg vJJ.-

5ynspunkt? 
.tra BefolknJn.gen i Gramseegnene, h'IO!" 

- Jag bar haft Lejllgbed til at se, 
man har saa meget lnde paa Livet af 

hvorledes Gramsebevogtningen var or-

pniseret, og jeg har erkendt, at den 
sig, 9am er uken'<it andre Steder. Men 

burde vere anderledes. Jeg undre• 
ncegter at ffjre vOTt Land ud i uneutra

over, at de, der ha.vde Ma.gten og An-
le, panik4gtige Foramtaltnmger, aa4le

.varet ogsa4 fOT Militre.,.ordningen af 
det &om det fra vilre Sider ffn&ku. 

l 92Z, ikke anlagde Grcensebevogtningen 
Damna:rk maa fx<emdelee ~ Neutra

PCUI mere praktisk og effektivt virkende 
Utetl9polit1ken.s Linje, men med Optyl

Ma4de. 
delse at det, man kan &-eve a! et Med-

Men nu er der &ket meget v~eSentllge lem 8lt Fol:kenes ForbUnd, slaar sta.u
Foilbedringer, S81alede.s scm det ogsae ning fast. 

er anerJtlen'<it at alle Sagkyndig~e, og Og Staunlng sLUJtber med sterk.t be

d er.tor har man alts~~a ikke Ret btl at toilet at &iige: Jeg er !,klke mindre dansk 

nere Tvivl om .~ lnteresse for Gram- end dem, der da
8

llg liarmer om 
-.m. 

Endnu visse Mangler at rette. mtt Ml.nisterium, som vil prisgive, 

- Mener Ministeren, at Grensebe

vogtzn.ingen nu bar den Form, den bs;lr 
have? 

- Jeg er fremdeles OpJI!Je!'bool pa.a 

viol<le Mangler og agter at fol'ts.<lette 

Udbedringen. men det er et Prlnclp 

bas mig, at jeg al<idg torud kun<l:gl!lr, 

lika1 tvmrksmttes. Jeg ffmker i .... l.AI..-..HA 

a.e fremhceve, at jeg ikke lljner 
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ST. llE6NEGADE 2. KIJBENHAVII K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

' 

-
skriver d~2 APR. 1935 

If. P. Hanssen·s AJ?pe't til det danske Folk_: 

Den der ikl e vii dige, maa vig_e. 
~ . Kraftfuld og • om Forholdene i Grcen~ela:~:: ·:f 

S0nderjydernes F0rer. H. P. Hanssens T ak til Odense for 
Fadderskabet over Tinglev med Haabet om gensidig 

.€Savn og Glcede derved . 
• 

. 
F ADDERSKABSFORENINGE~ 

i Odense for Tinglev Sogn 

holdt i Aftes Mode i Klostcrs alen i 
Odense, og M0det hav de vnndet. 

glredeHg stor Tilslutning . Saa at 
sige aile Pladser i K lostersalcn 

var optag et - en F orsamling paa 
meget mer de 500 1\fcnnesk er. 

stemme D anske til Efter tankP, l'ke Linjer. I 1 9~7-~ gennemforte 

Forhold, som ikke tonede s ig l yst. Ty:c-k land forbedrede Mindretal e.Jove for 

M('n Dan~khcden i Sonder jyllanrl de Danske Syd for Grrensen, saa de stii
Jaclrt· Pig ikkc skrremme eller gore Jcdes noget mer paa. Jige Fod med den 

mod lese heraf. Tag H. p, Hans~u, Ordning, vi gennemferer i Nordsles" ig. 

Senclerjydernes utrret tclige og hojt I det hele taget udviklede Forboldene 

un erkendt.e T a lsm rend g ennem de sig i disse Aar meget glredeligt, med 

ma nge Aar som Udtry k for liine stigende Samkvem melleru de to Lande 

Land smrend - modlos er han og og de t.o Kulturer, mrd stigende For

hans ik k e. Kraftigt og med li<'lhu staaelse, og hvan der kunde voore af 

g er de d eres Judsats, n e top som l:enighed om Groonse~pBrgsmaalet, vilde 

• ' 1. "' t H p H s n aldrig betyde alvorlige Forvlklinger. m a n saa og Lh•r e . . ans, e . 

Han og h an s v iger ikke godvilligt., Da .lvazismen kom. 
men i d eres Dige-Arbe jde bar de 

' Krav paa enhver Stotte hagfra -

f ra d et danr;k e F olk. En strerk og 

krafti~ Slutten op har H. P. Hans
S('n forhaabentlig faaet L ov at fole 

og m~rke u nrler og efter s it Ml'de 

i Oden se i Aftes. 

F ormanden, Koosul P. A. Kruuse, 

indledede og udtalte ein Gla!de over 

den store Tilslutniog. En l!terlig Vel· 

kom11t skal lyde til H. P. Han~sen , Fo-

1 

reren og Vrerneren af Danskbeden i 

Sonderjylland. De bar, for snart 40 Aar 

sidcn i et Brcv s!Uevet om, hvorledes 

na:ostrn Dcros personlige J eg kunde 

Modets Taler var H. P. Ha.m;.. lrrenges ti l!)age under Dcres Kamp og 

sen. l\Ied K raf t (lg V a rme, klnrt Jntls:tls for Danskheden, at Ue farte 

og ltestem t, maneude og infltra-n- Kampen 111.len Ren~yn til Biformaa.l. 

gcndo frcmlagde han i sin Talc en J a, igennem Aarene har De efterlevet 

Oversigt over Forholdene, som cle dieso Ord. Vi sigrr Dem Tak herfor og 

Cl' j Grrense l:mdet. Af dct Pres og vi ~ iger Tak, fordi De vilde komme ber· 

(l(te hestil<kende og lokkende Ar- t il for at tale t.iJ oe i Aften. (St rerkt Bi

hejcle, som Danskheden er ude fo r fald). 

igcnnem "net tyske Mindrela ls Ar- :Man &ang ,ou ~koone Lande og Mu· 

hej<le, af de Krref ter, der store og lf'rnes Sangkor sang med klare, rene 

strerkc staar hagved. D er var en Dren~cstemmer nogle Fredreland$sahg~, 

R rekke Forholrl l1er , som maa tte der lonnedes med strerkt Biiatd. 

Den forsonllge og roUge Holdnlng Fejes 
til Side af Slesvlg-Holstenerne. 

· Sa.a. brod Nazismen igennem i 1032, 
og straks blusser Sle~vig-Holsteinismen 
op med sine dan~kfjendtli~e og hade
fulde Angreb. Leden1o af Slesvig- Rol
st.einismen var blevet Nazister, Lederne 
af Slesvig-Holsteinerbund lagde ud, som 
man busker det fra Dr. Siewers og Pa
stor Peperkorns Udtalelser ved Paaske
t id i 1933. 

Berlin misbillip:ede dil\!6 Udtalelser, 
Dr. Boggs sendtes til Danmark for at 
berolige. Men hvad sker med Dr. Sie
wen; o~ Peperkorn? De forfremmedes 
til to af de hajeste Poster lige op til vor 
Sydgrcense. Det hedder sig, at da disse 
to Mrend var fMst med i Nazismen, skul
de de belennes, og det Rkate a.ltsaa ved 
at srette dem paa ct Par af de vigtigste 
Poster i Grrensulanclet .. 

Hvad vi bar nt gnre'l Vi nlfl!J og skal 
erkemle Forholdene, som de er, url fra 
de faktiske Forlwld i Gramselandct maa 
vi scette i11d og ggre Dagens Geming. 

Grcense-Revi~ionskra.vet er ikke paa 
Dagsordenen, Hitler har stadig taget Af· 
st.and berfra, ' •el at m:.erke for saa. vidt 
det angaar magtpoliti&ke Midlor. Men 
hall henvit"er til Folkeforbundstrakta.
tens P aragrnt 19, hvorefter Grrenser, der 
kan betfde en .Fare for Freden, kan for
langes indbragt til Folkeforbundl' t med 
Krav om Revision. Dotte er Linjen i 
Hi tiers Stilling til G rrensespergsmaalet. 

-'I 
Tysk GTundighed-

det en ubrydelig Regel, at det ene Land 
ikke kunde dirigere O\'er det andet 
J,ands Forhold. Nu tiltager !\azi sig 
Ret til a t udnre•ne Farerne for det 
tyske llindretal, der er organiseret som 
et politisk Parti i Danmark. Dette har 
af11tedkommet en Opposition i Mindre. 
tallet, hvor bl. a. Pastor Schmidt er 
med. Ha11 er aisat som Mindretallets 
Leder, og kunde man afsrette ham som 
Folketingsmand, gjorde man det. 

Der aflregges Troskabsed til Nazi. 

F1neren, Jep Nissen, e r udnoovnt Syd 
fra; der udnrevnes Amtsfarere o. 11. v. t.i1 
Underfarere. Fornylig har det tyske 
~lindretals Farer t.aget disse sine Un· 
derfer~ra i Ed: Jeg tilsvrerger l''ereren, 
Adolf Hitler, og hans Ferere Troskab 
og Lydigbed. Paa. et M0de f6rnylig 
lllev denne Troskabs-ed aflagt af en 
Rrekke Mrend - for~<kellige Ferere, og 
et bPtydeHgt TAl af dit<se nr Moond, 
der bar tjf'nt den danske Hrer som 
menige, Befalingsmrend, en enkelt og
saa som Officer. 

Lod os blot trrekke det frem. aom det 
er, og >i maa have vaagent 0je derfor. 

Det mmgtige tyske PTes 
og Lokk_eTieT. 

!Jaggrunden: Til sin Tid gaar vi ttl 

Forhandllngsbordet og sretter en Green· 

se, der smerter. IJ. 1'1161 1 [J. 
Man vii huske, at Dr. Rosenberg i sin 

Tid udtalte sig om, at n!!r e_E Aar· 
r~ekke ' 'ar gaaet., var_?er lta~rund !or, 

at Tyskland sootter sig til Forhandllng~· 

bordet med Danmark, o~ da ~an der 

blive draget en ny Groonse, der vii vrek· 

ke Smerte i beg~e Lejre. - ~lteaa 

baa.de o,•erfor Danmark og Qvtdor 
~lesYig-Rolsteinismen, der staar paa 
Kongeaa-Grrensen. 

Paa denne Baggruod maa. man se det 
tyske Arbejde, der srettes ind, i Kirke, 

Skole o. s. v. Ja, jeg maa paatale, med 

hvilken Formleshed man kan 'komn•ll 

ind og ud af den danake Folkekirke. 

~Der Landesf!lhrer" aileverer i et Sogn 

Dansken og· Bigens 
Ger.ning. 

Statsgrrensen er stauk, men Jndsat sen grelder af al Magt Danskhedens 

paa langt Sigt. 
en Liste, hvorefter de og de Per&oner 

Der maatte - og der maa saettes ind 
mod det tyske Mlndretals Misbrug. er udmeldt af Folkekirken. Mere for-

Styrkelse. 
I 

Og SM arettes der ind med et m~g- la.ngee ikke. 
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Formanden, Konsul P. A. Kruusr, 
indledede og udtalte sin Gla>de o,·er 
den store Tilslutning. En sa>rli~ Vel· 
komst skat lyde til H. P. Han~sen, Fo· 

sromu1mrn var blevet Nazister, Ledorne 
ar ::l lesvig-IIolsteinerbtLnd la.gde ud, som 
man husker det fra Dr. Siewers og Pa
llfor Peperkorns Udtalelser ved Paaske
t id i 1933. 

B!'rlin misbilligede disae Udtalelser, 
Dr. Boggs seudtes til Danmark for at 
berolige. Men hvad sker med Dr. Sie
wcrs og Peperkorn? De forfremmedes 
til to ar de hejeste Poster lige op til vor 
fiydgrrense. Det hedder sig, at da. disse 
to ltia-nd v:\r £erst med i Nazismen, sku.l
dc tle belonne~:<, og det sket~ altl!aa. ved 
at ~relte dem paa et Par at de vigtig~;te 
Pn~~t{' r i Gr:t>nselandet. 

rlr.r har ( iflnt den danske Ha:-r som 
menjge, BMalingemrond, en enkelt og. 
saa, som Officer. 

Lorl Ofi blot trmkkn det. !rem, Mm de£ 
er, OJ:( 1·i maa have vnagcnt 0je derfor. 

I reren og Va>rneren af Danskbeden i 
Sonderjylland. De bar, for snart 40 .'\ar 
siden i et Brev sli:reYet om, b1·orledes 

Det mmgiige iyske Pres 
og Lokk_erier. 

Baggrunden: Til sin Tid gaar vi til 
Forhandllogsbordet og setter en Graen· 

se, der smerter. 11 'fl~ 1 [J. 

Morlrts Talt>r var H. P. Han:;
~cn. !IfNI Kraft og Varme, kl:u-t 
og hrstrmt, manenrle og indlra>n
gendc frcmlagcle han i sin Tale en 
Q,·crsigt over f'orholden(', som de 
er i Gr:en:,clanuet. Af oet Pres o~ 
oflo hrl'ltikken1le og lokkcndo Ar
hfljde, som Danskhedcn cr mle for 
igennem 'net ty~ko lllindreta Is Ar
bejdc, ar de Krrefter, der store og 
iitccrko fit aar hagvod. Der val' en 
R:.ekko Forhold her, som maatte 

ncesten Der{'s personlige .Jeg kutlde 
tra>nges tilhage undE'r Deres Kamp o:: 
Inasats Cor Danskheden, at De Corte 
Kampen 1u.len Heosrn tjJ Birormaal. 
Ja, igennem Aarene bar De efterlc,•et 
disse Ord. Vi sigflr Dem Tak herror og 
1·i siger Tak, fordi De vilde komme her 
til for at tale til os i Aften. (Strerkt Bi· 
raid). 

Jh·ad vi b:~ r at gore? V i maa og skal 
erkemle For holrfene, som de er, nd {ra 
de f11T.-tisk e Forhold i Grcenselandet maa 
vi srette ind og g0re Dagens Gerning. 

l..l rroMe-Rev i ~ ionskravet er ikke paa 
l>ag~ordenen , Hitler har stadig taget Af
Ktllml hcrrra, vel at rnmrke· for saa vidt 
det angaar magtpoliti~ke Midle~;. ~en 
ha.tl henvieer til Folkeforbunrlstrakta
tene Pa ragrar 19, llvorert~ser, der 
kan bet)•de en Fare for Frerlen, !tan for
lanA'eS indbragt til Folkeforbundet med 
Krav om Revision. "Dme er t injen i 
lli tlors Stilling til Grrensespe.rgsmaalet. 

Man vii huske, at Dr. Rosenberg i sin 
Till udtalte t~ ig oro, at nur en Aar· 
rrekke var gaaet, var dl'r Baggrund !or, 
at Tyskland sretter sig til Forhandlings. 
bordet med Danmark, og da. kan der 
blive draget en ny Gnense, der vii vook
ke Smerte i beg~e Lejre. - .Altsaa 
haade overror Dann1ark og Qvertor 
Siesvig- Holstt.>inismen, der etatL~" paa 
Kongeaa-Grrensen. 

Man sang ~nu skanne Lande og :Mu· 
lernes 'Sangkor sang med k lare, reno 
Drengestemmer nogle FredrelaQdseuugt\, 
dor lennedes med 15trer kt Bifnld. 

Dansken og QageijS · 
Gerning. ... 

Sta tsgrcensen er sherk, men Indsat sen gcelder af al Magt Danskhedens 
Styrkelse. 

- -iiJ•o, 
Tysk Grundiglzed -
paa langt Sigt. 

Paa donno Baggrund maa man me det 
tyske Arbejtle, der Rrottes ind, i Kirke, 
Skole o. ~. v. Ja, jeg maa paatale, med 
hvilken Formlo~herl man kan komnv.l 
ind og ud af den danske Folkekirke. 
~Der LandesfUhrer" afJeverer 1 at Sogn 
en Liste, h,·orefter de og de Personer 

Der maatte - og der maa settes ind er udmeldt af Folkekirken. Mere formod det tyake M.lndretals Misbrug. 

Rill't mrd fornyet, Fta>rkt Birald 

P. Banssw frem paa Taler-
Danmarks Mindretalsordnlng den 
frieste og dog ikke tUfredsstlllende 

for Tyskland. 

Og Faa srettes der ind med et ma:-g- langes ikke. 
tigt Arbejde til Forde! for Tyskheden. 
Ja, vor Statsgrrense er strerk, den rarer Beroene kebes I tyske Skoler. 
man ikke ved. Me" de" mregtige JM.'\S~er s~ttes der ind. Og igennem Sko• 
sots gcelder At~greb over bred Front 1 .... reltl's ind - mcd Tvang og Tryk, H. P. Hans~en inlllf'dcde med en kort, For Danmarks Vedkommende blev 

historisk Rcd<>gorelse for Udviklinge.n i det ikke nedvendigt at alslutte no~en 
Sonderjyllantl, idct h:ln mindede om, 
h'·orledee oprimlelig Danmarks S!ats· 
gra>nso o~ J•'olkcgrren~o faldt sammcn. 
Senere amdrodcs Forholt lct. Vi skad 
vor St:ttRgr:l:'nse lrcngrro mod Sytl, men 
vi glcmte vor F'olke~r~nsc, dcr igon· 
nem Aarhundredcr hlev tncngt tilbage. 

1\Undretalstraktat. Vort rri, humane 
Styre og Indstilliog var Garnnti nok 
for, at en Mi ndretalstraktat ikke var 
nodvendig. Og jPg onsker at paapege1 
at uct t,yske Mindretal bar faaet st~rre 
og bedre Forhold, end hvis der IHtvtle 
\ ceret en Tral\t.at. 

Erkenclto delto, gjonlo man ikke, og Vi vittle - og "i ha.r gennemfort det 
vor Politik paa. drn historiske Orrense - opby,::-ge vor lllinctretalsordning hclt 
led sit Skibbrud i 1861. ud paa. Individernes Seh·bestemmelses

Tanken om en Dcliog af Sonderjyl- ret, og den er Gang efter Gang blevet 
land bryder jgennem, og paa Hen"en· 
delser til raris lik vi indaat § 5 i Pra· 
gerfreden om l'olkencs f:ch·bestemmel· 
scsret, og ~Her de nne Linje formede de 
Daneko i Kordt~lesdg drn•s Pro~ram 

anekendt ved Kongre8eer I!Om den t rie
ste i Europa. Men den bar end ikke 
kunnet tilfrcdsstille det tysko lllinure· 
tal, det bar stillet videregaaende Krav. 

Vor Sydgramse er s trerk -Cor Nationnlilet~.-hampcn: Vi er Dan~kl', I 
I i hlil er .. rtl :\t v;rro Danshc I)~ (Or· rordi den hviler paa Folkets Selvbe~t rm
I<Jngl'r at blhe rc~<pekteret som Dan1.ke. mel~sret, og fordi dette Krav allerrrle 

I va r fattet under P dns Max' Regoring 
Versaillesfredens store Sider skal straks efler Vaabenstilstaudon i 1~18. 

fkl\e glemmes. Boslutningeq var fattet, fer vi fm dansk 
Side havde rejst dette Krav. Og vor 

·Efter VNden~krigcn fo ree Prlncippet Sydgrrenso kan kuu aJntlres med Stor-
om Folkones Sell'l>cstommelsreret saa magternes Samtykke. Thi e[ter Aistcm
igennem. At drr \'f'Cl dotte maa bli ,·o ningen i 1~20 blev den Del af Norclslcs. 
Minuretal paa br'gge Sider ar don Orren- vig, dcr stemte sig bjem, overdragct de 
~e, der !I rages ortcr Folkcts Afstcmning, Allierede, og disse igen overdrog Nord
er en Soh Iolge. ]\[en uer tales ofte i slesvig til OS. 

FolkC'grcenscn. . med Ga.~oer Betaliog Laao til nedstedte I Tyskland arbejder man overalt paa ' ' ' 
I S. t K · 1 f v d •k · alt for at prel!8e og lokke Bernene over angt tg . rtgsp anen or er en., r1- . . 
gcn var udarbejdet i Detaljer i 1006, 1 de tyske f'nvat.skoler. Man kebte i 
forl edeu kunde Hitler meddele, at nu Le~jt to Bern ud a,f den dan~ke Skole 
skulde den :tlmindelige Va~rne (:lligt gen- for en Rest og to K0er. Barn fa.ar F~· i· 
indfare11. l''aa Dage efter kttnde Minister kort paa Baner og Biler, de faat· Cykler 
Heas meddele: Hmren er der. Ikke alene 
flcfa.ndskahet, men Underofficerer og Of- foneret blot fot at sks,ffe dem i t yske 
ficerl' r, alt var neje forberedt og var i Privatskoler. Aile Lokkemidler tages i 
Orden. Brug. 

~aalcdea arbPjder Tyskland paa lan~t Skolelndvlelser med Krznkel116 
~i~t og mcd Oje for de mindste Detal-
jer. 

l'nder Optionen i 1920 arbejdedes dl.' r 
pa;~ langt f:igt;. i Optionstiden fra 19'20 
-Hl22 opterede i Tusindvis ai Tyskere 
og fik dansk Statsborgerret. ::IJen fra 
:-ford!\lrs' ig optPrede, siger og l'krh·er, 
6 for T~·~kland . Under de okonomi~<ke 
Omv:cltninger i Tyskland i .\.arcne efter 
1!'1:?:? inch·andredo Tnflinder a( Ty~kere. 
og 'i kan nu paa,·ise, at mange af de 
Modro, dl'r nn !lender lleres Barn til 
l y~;ke Privat.skoler, er J'jger, der kom 
inu i disse Aar og blev modta~et. Alt 
til Styrkelse af det tyske Mindretal. 
j lg Tndvandr ingen bliver ved - vort 
ha.ie1·e Lenniveau, bedre Sociallovgiv
uing og la\'OI'O Lo,"eomkos!ninger lok
kor, I Forbindclse med den Indsats, der 
:it:>rr,s fra t,rsk Side for at st.yrke sig i 
flr:t)n~ekampcn. 

T Jo' jor Faa vi os ned~ag-e t til at brem. 
~fl op for denne Todvandring, der maat. 
te !!a•tte Bnm £or Misbrug, naar v i " il 
'a>rne danske 1 nteresser. 

af Danmark. 
Indvielllen a( de ty11ke Privatskoler 

foregaar paa. en .Mande, der er kroon
kende for Danmark. J eg ~kal nrevoe 
fra. Bo,·, IH·or tysko Studenter og Pro
fessorer medte op under den Fane, h\'or• 
under ogl!aa Frittkarerno krempede "ed 
Bov i 18.!8, der holdtes Taler, b1·or det 
rent uu blev sa~tt, at man vilde gaa mod 
Danmarks Jntegritet. 

Paa, lnd vicl~esnagen i Hoptrttp op

hrengtee der i Skolen Billeder af for• 
lamgst afdede Oberst v. Tann, der sej
rede over Danslterne i Trre!ningen ved 
Roptrup i 184A, - Side om Side Dled 
Hifle1-. 

Dor tram~es ~andellg ti l at bllve taget 
fat naa. disse og mange andre a.f lig
nende Titdrageleer. 

disse Aar baarde Ord om Vcrsaillesfre· Fire trske Rigskanslero bar aN•rkendt 
den. At der cr noget i denno F redsslut. den Grrense, der blev draget i 10:?0, meu 
ning, som kundo vxro bedre, Iader sig desuagtet oplever vi disso Udbrud af 
ikhe na>gte. bien 01·cr dette maa man Slesvig-Hol~>teinisme~ en hadefuld Rrok-

Nazi':; OrjX'nnisat ion blev fort i:rennem 
i X orcl~lesiiJr ved Oprettelse a[ 1Ia ri. 
nrn.gturm, Motor-Sturm o. s. v . Fra 
tlansk ~ide skred vi iucl, o~ fra BerH11 
ltlrv di~~o ,.Sturme" beordret ople~t. 
~l !'n fra Mmme Dag oprett edes .. Kam. 
mer a tsf.'hartc". 

Vi Danske er af Natur for sorglose, 
eftergh·ende, vii heist undgaa. KonCJik
ter. )len dette nytter ikke her. V i 
k o m m e r i k k e u d e n o m, K o n • 
l I i k t e r n e m a a. t a g e s, h v i 1 

ikke Lini e rne s ka t lregg ea 
l re ngere o g lrengere mo d 

aldrig nogen Sindo glemmc, in'orlt-Jcs 
Folk, der igcnnem mange Aar ba.vde le
vet under fremmed brutal Magt, nu 

ke Angreb paa Grrenecn. Sarntidig borer 
vi de rolige anerkendende Ord fra Ber· 
lin. Skent Locarno-Traktaterne af 192.3 

kunde samle sig og rejse sig, h vor de ikke angik vor Grrenee, moorkede vi un
horte bjemme, orr vi maa aldrig glem- der Stresemanns Ledelse en oondret 

lndgreb i Danmarks 
No rd. 

Paa mange andre Maader soottes der 
ind. Der dannee t.y!ko Arbejderfronter, 
og Tyskerne tager kun ArbejdsfrontellS 

Forlzold. 
v Saa er det blevet til , at Lederne af me, at der i Kraft af Versa,iii1!S gennQm· Kurs: Slesvig-Holst.einismen maa. ikke det tyake Mindretal udnaJvnea Syd fr.t. 

fartcs bctryg~ent.le 1\Iiodr.ctal~ordn!E.~c~. ~.rydso Tysklands store uuenrig~politi- Hiutil - selv uncler Bi.sm~rck - var Mreud i Arbeide. 
Ja, der er mcget, mogct more. 

I Opgaver Jigger der nt tage op for 
Danske. Var dot blot 1lot tysko M 
tal alene. Men bag det staar det 
tige Tyskland - ue faste Stats()ev 
ger til A rbejdo pa:~ hf'gge Sider 
Grrensen, der er de aarlige Statsbevil-

linget·, dor er Indsarnlingcr genoom Or- ·rn'f flo a}.zos 
ganisationer. Yi har Dybbeldagcn; i pam .I31flf8.{Ju8au a8!d 

yskland havde de i Fjor 27 Indsam· amea <lUJaporv 
ngsdage. Byer og Amtel· giver Bidrag, .11a m e a apa JauBa:.zdw I 

10.000 :\ftlrk. Kiel 5000 o. "· v. · 'iuns~,s"!a~ea au.1aporv 
· 1 d .. - , l[aJ3 JJOS'3JOJS Igennem Skolerno er der ugenthge 11 • id~a!lO·a.uaa 

t>auwm'e'"• der i Fjor gav 80.000 ?.lark .an8a.uaa 
Skolearbejdet i Grreneearbejdet i e l!l Jal[l[eJJ!UI 

ordslesvig. Et ubyre rres er vi udo.:nunSa.z.raH 1DlJ aa.zapor~ 
umaadeligo Pcn~emiuler er til na.~~.IJa.z.zau ap.aJa~ rdmr ~~..;~~ 

net er IDJ"' en tHreae, .... .., 
saa sandt en Henstilling i Tysk- " ved Siden 

tager sig af Tinglev; men 
or enebctydende med en Ordre. af den ekouomiske Stette Dlaa. man og-

Fra dansk Sido er 'i vnagne, bar er- saa. lregge v~~gten pu Vekselvirknin
Nud,·endigheden ar Udhygningen !!'An mAllAm l=iol>'nAt. 0.(!' Fa.ilrlArAkllhet. 



sarulliCn. for, a t en Mindrota let.raktat ikke var 

Vi skod nedvendig. Og jcg enekor a t paapage, 

~yd, men at dot lysko .Mindreta l bar Iaaet st{!rre 
ier igen

t tilba~c. 

og hc1lro Forhold, end hvie der haqle 

'.rret en Tra ktat. 

ikke, og Vi vihlo - og 'i har ~ennemfort det 

1 Grcenso - ophy:::he 'or :Mindretal~ordning helt 

ud paa Jnrlividernes Selvbestemmelses

onderjyl- ret, og den er Gang erter Gang bJe,·et 

Hen,·en- anekendt 'Ni Kongrct:Por ~om den fr ie-

5 i P ra - ste i Europa. 'Men den bar end ikke 

·stemmel- kunnet tiJrrc~stillo drt tysko Mindre

:mede de tal, dPt bar !'lillct viucregaaende Krav. 
rrogram 

Danl!-kc, 

n~ fnr
Dan~l,e. 

er skal 

rindppel 

;;ret saa 

aa blh·o 

Vor Sydgrrense er s t re rlc -

foHli dan lwilor paa Folkcts SelvbeRirm

melsesret, og fordi dette K rav allercrle 

,.ar fattd under I' r ins Max.' Reger ing 

straks e£lAr Vaahclll! tilst.a.nrlon i :1918. 
Reslutningcn var fattot, fe r vi f ra daosk 

Side havde rejst <Jette 1\ rav. Og vor 

Sydgr:en~o kan kun n'ntlrcs med Stnr

maglerMs ~amtykkc. Thl eCtcr Afstem

niugen i W20 blev den Del ar Norfls les-
~n Gra>n- vig, dcr slcmte sig hjrm, ovord raget de 

temning, Alliercde, og di~so igcn overdrog Nord
:s olte i s!Psvig til os. 
aille5[re- fi re ty!;kc Rigl'kll.oslero har allrrkcndt 
rcd~slut-

ader t'ig 

1aa man 

,-orledes 

,avde le-

""" ''Vu.~u n.uuuc .Ul HtU. UIVUUU U", R L tiU 

skulde den a1mindelige Vrornepligt gon
indfores. Faa Dage afte r kunde Minister 
Hess meddele: H:Breo er der. Ikko alf"ne 
Mandskabet., men Underorricerer og 0(· 
rir!'lrer, alt var neje forberedt og var i 
Orden. 

flaaled.es arbf'jder Tyskland p11.a langt 
Sigt og med Oje for de mindstc Detal
jrr. 

I.:nder Optionen i 1920 arbt~jdedes der 
paa langt Sigt; i Opt ion!'tiden fr:1 1920 
-H12~ opterede i Tuttindvis af 'T'nkcre 
og fik dan~<k Statsborgerret. }fan fra 
~ordslesvig oplerede, Riger og skrh·Pr, 
6 for Ty8klanu. Under do okonomiske 
Onwreltningcr i Tpkland i ,\areno efter 
l !l:?:J inrlvandrede 'T'ut~indr.r a( Tpkere. 
n~ vi kan nu paa' if<r, at man):'e ar de 
Modre, der n u sendet derrs Bor~ 1 ti l 
ty11ke P rivatskoler, or Pig-er, der kom 
ind i dillse Aar og blev modta~ct. Alt 
til Sty rkelse af det tyske biindrela l. 
Og fndva udringen bliver ,·ell - vort 
h0jere L0nniveau, bedro Socia llov;:iv. 
ning og Iavere Lenlomk ostnin~er lol\· 
ker, i Fvrhindclse med deu J nrlsat~, dor 
gMos fra tygk Side for at st yrko sig i 
Gr:£n!<ekampen. 

I fjOJ' ~aa Yi os nod~ag-et t il :1 t hrem
se op for denne I ndvanclring, iler maat
te srette Born for :IIisbrug, naar vi ''il 
v<erne danske I nteressor. 

Xazi's Or~anisation blev fort il!enncm 
i Xord,-les,·isr ved Oprettelso ar Mari
nPn-~tnrm, :\rotor-Sturm o. s. v. Fra 
itansk Side skred v i inn, og fra Brrli\1 
hlfw disso ~Sturme" beorrtret nplo~t. 
~len fra t'ammo Dag <>prettf"dl's ,Kam
meratschafteu. 

lndgreb i Danmarks 
for hold. 

den Gr;t'o~c. drr hlov draget i JO:?O, men 

de~uagtet opiC\'Cr vi disse Udbrud ar 

Slcsvig-Hol~tPinismen, on hadcfuld R<ek

ko Angreb raa Gr:t>nacn. 8amtidig borer 

vi de rolige ancrk.endcndo Ord fra. Ber

l in. Skent Locarno-Traktaterne af 1923 
ikke angik vor Gr ronse, mmrkede vi un

der Stresemanns Ledelse en ~endret 
Saa e r det blevet til, at Ledorne af gen n~m- 1\urs: Slesvlg-Holsteinismen maa. ikke det tyske l\Iindretal udnoovnes Syd fnt. 

dO~;iO~. k_rydso Tysklauds store uuen~lgspoliti- Hidtil - selv under Bismarck - var 

.agt, nu 

h vor de 

:g .g lem-

'-'~.1~ w .l:!orn ud af den danske Skole 

for en Rest og to Koe r. Barn faar Fri

kort paa Baner og Biler, de faar Cykler 

forreret blot fot at skaffe dem i t.yske 
Privatskoler. Aile Lokkemidler tages i 
Brug. 

Skoleindvielser med Krcenkelse 

af Danmark. 

Jnrl"iel8en af de tyake Pr ivatskoler 

foregaar paa en Maade, der er kram

kende for Danmark. J eg 5kal Dal"t'l)6 

fra. BM, In·or tJske Studenter og Pro

fessorer medte op under den Fane, bvor• 

und11r ogsaa Friskarerne kcempede ved 

Bov i J 8J8, dcr holdtes Ta ler, h,·or det 
ren t uu blev sagt., at man v ilde g:~a mod 
D11nmarks TntPgritet. 

P:a a. Jnch·ielsesdagcn i Hoptrup op
h:engtes der i Skolen Billeder a f for• 

l:enget a fdade Oberst v. 'T'ann, der ee.i· 

rede 0\'6r Danskerne i Trrefningen ved 

Hoptl' ll [l i 1848, - Sirle om Side med 
Hit ler. 

Der tramges Mndelig t il at bl ive taget 

fat paa. disse og mange andre af Jig. 
nende Tildragelser. 

Vi Danske er af Natur for sorglose, 
eftergh·endc, vii heist undgaa Konflik

ter. Men delle nytter ikke her. V i 

k o m m e r i k k e u d e n o m, K o n • 
f l ik t e rn e ma.a. tages, hvia 

ikke L i n i er n e sk at lcegges 

la3ngere og l m n g ere mod 

No r d. 

Paa. mange andre Maader smttes der 

iod. Der dannes ty5ke Arbejderfronter , 

og Tyskorne tager kun Arbejdsfrontens 

Mmnu i Arbejde. , 
.Ja, der er megP.t, meget mere. Sto 

1 
Opgaver ligger der at tage op for 

Dan~ke. V:u uet blot det ty!!ke Minclre

t.al a lene. Men bag clot staar det mreg

tige 'l'yt;kland - de faste Statsbevill in· 

ger til Arbojdo paa. begge Sider af 

Urronson, dcr er de aarlige Statsbevil· 

linger, der er Indsamlinger gennsm Or- '(Olf Bo C} JJOS 
gauisationer. Vi har Dybb0ldagen; i p a m .Ia lflfBJjaSau aBrd 

and havde de i Fjor 27 Indsam- J.lOlON 3 CJBQ a u .ra pofv 
Jingsdage. Byer og Amter g iYr r Bidrag, .li<Hoea a p ;u a u B<e.rdw I 
IIamborg 10.000 Mark. Kiel 5000 o. s . v. l!WtonBawea 3 UJa porv 

. mBersap r!J a ,.zos'a .ro 1s Igenncm Skolerne cr der ugenthge Ind- id8lf3!£Q·a.r.ra H BUll.l 
samlinger, der i Fjor ga> 80.000 ~fark .anBaJJ a H · d 
til Skolearbejdet i Grronsearbejdet i e Hl .Ia l[lfBJJ!to 

• ordslcs'"ig. Et uhyre P res er 'i 11d~mn8a.uaH "(Olf a u.raporv 
11maadcli .. e Penrrcmid le r er til Raaf'CJJaJJaH ap_aJau8~ rdwr ,..~~M. 

' "' "' . . . • . Det er ro1g en lilroae, "" 
ghed saa. sandt en IIenstllhng 1 'Iysk- ,. 

1 
ved Siden 

tager sig af 'I 10~ e,·; men 
and cr ensbetydcnde mcd en Ordre. a[ den akouorniske Statte maa man og-

F•·a dansk Side e1' ,.i vaagne, bar or- saa l~gge Vrogtcn paa Vckselvirknm· 

Noc11•emligheden af 14dbygningen gen mellem Sognet og Faddcrskabet. 
ny L oLL i Grronaokampen. Efter da Jeg onsker, at ouense maa faa Glrode 

allefltldo Angreb fra Slesvig-Holsten af sit Fadderskah. Jeg onsker, at man 
kom <Je 6tore nationale Meder, og de dcrnede faar Gavn og Gla3de af dot. 
samstemmende, kraftige Ord blev om sat Til L y k k e m e d den n e I<' a. d de r
i llandling. Vi bar Landevmrnet, vi fik s k a b sf o r e n i n g, de r e r en n y 

clet unge Grameevrern, De danske Sam- B t e n i M ll r en, d o r beg ncr ""or 
fund, brcdt ttd over de 32 truede Sogne, M o r ' s G a a r d. • 

for noje at folge, hvor der skal srottcs Jeg blh·er aldrig trret af at raabe 

ind. ud over det aanslto Folk: Den, de r 
Yogelgesangs Inst itut opmagaainerer i k k e v i1 di g e, m a a v i g e. 

Jorden. Ved Nytaar ejede han 86 Gaar-

dc deraf 73 i de truede Sogne. Menne- Et mioutlangt , st:Brk t Bifald bilste H 
ek~materialet bar han ikkc endnu. '!lien P. Hanssen til Tak og Tilslutning. 
det kommer _ BIJrnene, tler indfanges 

w de tysko Prh·a tskoler. 

Tak til Fadder 
Odense. 

Og som Led i vcne ny Organisationer 

kommer saa Fadderskabsforeningerne. 

Odwe tager eig af Danskheden i 

Konsul P. A. K r u us o takkede H. 

P. Hanssen for bans djrot·ve og ma.nen

de Tale, og det udmrerkede Mede med 

den strorko nationale Tilslutning slutte

de mod ".Jog vii vrerge mit Laml". 

Efter Madet ba.vcle Fo,dderskabsfor

eningen den Glcede, at ma.nge af Mede

deltagerne meldte eig som Medlcmmer 

med gode Bidrag. 

----------------
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ST. RE6MEGAOE ~ K~BEMHAYN ~ 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Fyns Tid••nrl f· 
.... .. If .. 

r 

I de tidlige Morgentimer, naar &rberingen foregaar, aka.ber Palmolin~ 
1in •tore og 8tigende Popularitet. Hurtig, fejlfri og amertf'fri &r.be· 

ring bu gjort TU8inder af M~end til trof'ute Tilh~engere a£ Palmolive. 
Den forakunuuer indtil 250 Gange ait eget Vohunen og bledger Skeg· 
1tubbene paa et ~linut. Det Jaaftjge Skum bolder Sk~egstubbene oppe 
og imod Kniven og fjemer dem t~ettest mullgt og da PalmoliTe lnde· 
holtler en paSI!ende Mrengde Oliven-Oiie, eflerlader den Ruden behagel!« 

stem mig 
N. F. S. 
vid klag• 
Mogens 
leen os 
stemmig 
Martin L 
Dirigent: 
for Or.ge 
stus jes~ 
bre,·et, 2 
Offerlam. 
Qr.undtvi 
Bearb. f1 
(N . .F. l 
paa jord 
F. S. G1 
kor. - 1 
koral) . I 
aand, os 
Grundtvi 
tel for 2 
me, Ve~ 
paa Hen 
Davids I 
Hvor er 
.Motet. r 
Ting h; 
stem mig 
4. Kobe 

21-2 
fonpladt 
weisen. 

21 1 )(). 
Universi 
jeppe A 
glow end bled og glat. De ekulde preve den. 

Frtnm!l/d i DaruMrk. • Landsarl 
Pse 0wl 
jrep Ma 
JE Karl! 
Rengelm 
P~SI 

K0benhavn Radio (11 76 Khz., 255 m). 

Kalundborg Radio (238 Khz., 1261 m) . 

7 : Morgengymnastik for Kvinder. 
~ 7,15: Morgengymnasl1k. 

8,30 : Morgenandagt i Domkirkcn i 
J<obenhavn. Salme: 106 (S. S. 442), 
Vers,. 1- 3. -Davids 54. Salme, Vers 3-6. 
il)a,gcns Los en: Hcbr::eer-Br., Kap. 1 3~ 
Vcrs 15. Salme: 106 (S. S. 442), Vers 
4-f?. 

Formanden tor den faste Voldgiftsret, 
Hojest~retsdommer Vilhelm Topsoe· Jen· 
sen. Formand for Statens Forhgsinsti
tution, Amtmand Vilhelm Topsoe, Som. 

20-20,10: , iErbodigst"s Ugerevy. 
Skuespiller Per Knutzon. 

20, t(}..-21: T ransmission fra Chrj. 
s!ll!!lSbQ!A §!qt.§.klrkc: 6. ~uslk· 
arten. Pneambulum for Orgel. Organist 
Finn Videre. - Kyriesalme (ved Claus 
Mort~nsen T0ndebindcr) . Gud Hellig
a_!!.nd, opf.rlfl me~ Lyst. .Pearl,> . fQI ~-

11 : Met. Melding. 
11,10: Fiskcrinoteringer. 
1 1,1~!_1 ,4_5~ . Skoleudscnd'!e~lll~e-!!:fo:!.' J..-----··· .. 1111•• 

22: p 
22,15-

Gruenbt· 
a.nd im' 
too fast 
simply 
f'4:>xtrot 

22,30 
asp era 
Ierne<! a 
D..OUr, 
P~tersb 
Oltar·M 
Lanea. 

23,05 
Etahlis~ 

salen. 
Julal·Tf 
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ST. RE&NE&ADE 2. KSBENHAVJI K. 
TELf. CEIITIW. 11,995 

Bladet: 

skriver den 
1 1 APR. 1935 .. , 

Danske Befalings~rend 
~t aflagt Ed ti~ lhlitler! 

H. P . Hanssen omtaler en mC4rkelig Begivenhed i 
Aabenraa for en halv Sr.es Dage siden. 

, Vi er inde i Forhold, der ikke l~ngtre kan tolerere1/' 
l!:tter lnrlh.1 drl~e af Hei~koleforenin

l't'll hlte fin' .. \lini:.ter H. P. l!rrtt8sr. tt 

i Aftes i B allen i Gruudb·ig~ H us om 

Forholdene 1 Sauderj~·lland. - -Dep ta-t fy ldte Sal fulgte n1ed le-

,·ende Interesse den sande1·iy.ske 1<'11rer~ 

Skildring nf Uckiklingeu i Gr:~euselandet 
oR af de aktuelle ~·orhold, som i deune 

'l'id paakalder alles lnt'eres,;e. Lige bOlD 

11aa 11 odet i , Reimdal" (orlerleu slog han 

fut, at Kamven nu stsar - ikke nm 

~taf.•Qr«n~tn, som er garanteret a£ ~tur· 

ma~rt~rne, men om Polk!(Jrt!'nun, som 

1'~skerne "'ennern ~lbevidbt Arbejde 

89~c>r at trr.>nl(e mod 'ord i H;~ab om 

mt'tl T1clen 11t kunne fremsaotte K ra'' 0111 

Htatsgr~nf>ens Fl~·tning mod ~ord. 

Hitler• Billede i ••nderjy.lt 
Skole. 

H. P. Hanssen udtalte bl. a.: 
- n igskrmsler Hitler og hans Sted

fortrl\>der, Rigsminister Hess bar vel ta
!!Ct bestemt Afstaud Ira nazistisk Agita
tion uden for T ys.k lands Grlf.'user. :\leu 
cl(•r er ('t beklal!;eligt ).fisforhold mellem 
01·d op: Handling. Vi bar erfaret det gen-

1 nom llf\givenl1eder i Helgieo, Schweiz, 
i 'l'jPkoslm•akiet og Lit::wen, og ogMa i 
Suntler·.iylland ga r denne oazil!tiske A gi
t}lt ion ~i~ ga-ldeode. l\Iatl an~riher on~r 
rn l>re<l f'ront. ng m~~u raader or-er ~tort> 
Pengemidler. dels ~tatsmiiiiPr. dels Til-
8kucl fra ty,ke n _,' er. \'i har jUJst hart 
clt>n tiOOut~rj_,·ske Dag. T~·~;kland bar i U 
\1 aant>1lrr haft 1:1 ligneoue ., Da~e" hi 
~·ordel for Arbejdet i Xord~lt>wig. 1 dfl 
t_1 ,kll Skuler..: i • lesdg mnn Boruene hrn 
'l'or,clng mede med mio<lst 5 o~ hoht }.) 
l'fl•nni" til det tyr:.ke ~kolearbe}de. Det 
~"' sidste .-\ar 80.000 llnrk.. 

\'I'd !nth 1eJ,e ar Je t~·~ke ~kt)ler 1\'lt.'rk

,.,.j I<'" Dl"•••unstratic>uer. dPr noaa kr:lPnli;p 
"ll1• I> a nsl..fl. I J-1,, ,. ma r<'h!'t·(lcle »lilleoE<I< 

'J'.,,J.. i•n•e inrl i 1'-<knl~n 111\dPr dPu lt'ane. 
~·ri~kArt>rne k:-•mpede unrlt>r \'Arl flov i 

, 1848, og deres Ferer holdt en Tale •·eudt 

mod Danma rlt . l f.l nptrup opboongte mall 
paa l tdnolsesdagen Eli lieder af H it(er og 
ar ()•erst I'Oit Tl.lllll, <>Olll bO)rede (1\'1![ 

D11u~. e l'IHl 1 Tra>fningen \'t>d f:loptrup i 
1818. 

Ed 1il Hitler al dClrtahe Reaerve· 
Belalingamand. 

D1n 31. l\lni'~S 1 AaJ', oltsaa for en 
hHh· Snes D11~c siden, mo<lte den af Over
JH't-e8il t'ttt Lohse udnlevnte ~~ indretals
fercr, Jtp 1\'i.,un, og CIOO Amts-Le!lere 
1 .\all'!nru til ~;d!IA.fl~ggelie i AahetHna, 
o~; uuder H agt>korb-Bannere aflagdes fel
t(l'Ude t :d: .,Yi lover vor Forer, Adolf 
H1tler, e\•ig 'l'roskab". Den Ed er ble1 et 
afl11gt oo~ao a/ 'Mu11J, <lcr liM 11/li• ut 
tlrn& 1'11 ,.,,,(1(11 t dnt. diUtSI.£ Ru r. ,,,_ 
undrr O'JMJ.a a/ dat1.1/;e Rt~tt•cc-l:J c/alml)l• 

ttlc.tfld. 

0 \'l•r for alt dette \ll a& det sigea. at 
vi her er inde i Forhold, der ikke la>n
!.\l're kan toler('s. 'J'ra>ffende var de Ord, 
~otn F'olketingets Formancl , Hana Bn~

''"'·'sm, ndtalte paa. det senderj~·~ke 
)lode, da. h11n sap;de: ,Frisind maa ikke 
affnde )l i~bru.-c. At vise Frisind er ikke 
dot samme aotn at lade Lo"givt1ingen 
ulisbntp;e. Vi krrever af M~'ndighederne, 
at J.oveu administreres efter sm furud
sa>tn i ng. Gr~>~tfri hed lwa os er ikke det 
~amme som Tossegodhed". 

Vi Doneke er en sorglas Nlltion 
., Ak, Oauroark. du e· 
(orstod, tlet har du. tit ullialt med di 
cl\"r<'bte B'TO'(fi . Det uyttPr ikke at h~ lie 
~ig i Dromme og lllusioner. \'i maa ~e i 
OjnenP, at vi s taar over for et alvorligt 
A ulo'(rPh paa ''or l''olkegrwnse. OPt li~er 
i ~•~tens l"atur, at Gra>n~eforenm~en 
ikkt> !IIPne knn magte Opgaven. Det er 
~t~~re OpgavPr, der fureligjl;er, og Dag!;'II.S 
( :t>rllllll( mua p:er(!s ""• hvis , . j i rette 
T id sknl kunne ht>ka•mpe den Agitatw-m, 
'(1111 t'l h11•rkMat. )Jrn Opgaverne er ikke 
;,t~tnP. Pllll 'i hnr l<:vne til at lose d~m, 
IJiut '1 for,lnar \'Or Bellejtt>l~l'~tid o~ fioT• 

'tanr, at di'L er hele ·~·olketa bter~st, 
•IPr Ml.lar pna Spil. 

rors~tmlinp;Pn reistfl sig og h~·l~e 
H. P . .Fia.nseen med lan&varigt Bifald. 
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ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVN K. 
TELF. CENTRAl 11,995 

Bladet: 

skriver dell APR. 1935 

Ksbenhavnske Fadderskabe~ for 
~nde~ydske Grmnsesogne 

Grosser er P . M. Daell fortaeller om det Arbejde, 
der er taget op 

DER er for Tiden i Kebenbavn og 
Omegn stor Interesse !or at etab

Jere Fadderskaber for de senderjydske 
Grrensesogne. Fasld~Jl!it.AAJ.tt:n gMor 
ud paa, at_~~ eller et_3<?gn I ,,,det 
ga.mle Land" paa
tager sig at stette 
det kulturelle og 
socfale Arbejde 1_ en 
By eller et Sogn 
ved Grrensen. 

Initiatlvet er ta
get a! nogle Ro
tarianl're. der her
te et Foredrag, som 
Redakter Bchiettz
Ch-risteMcll, Aal-

borg, holtlt l Rota- GrcwJ. P. 111. Daell. 
ry-Klubben for ca. 

1 
l4 Dage sidcn. Det !erste Fadd<.'rskab 
cr allerede en Kl'ndsgerning, og Bov 
Sogn er IUltaget som' .,Gudbarn.••. 

- Det ned vendlge Beleb er allerede 
til Stede og ligger i min Sku!fe, for
t~Jlll er Grosserer Peter JJf. Daell, der 
staar i Spldsen for dette Fadd,erskab . . 
Det er adskUlige Tusinde Kroner, og 
atraks efter Paaske rejser jeg til S0n
derjylland for sammen med Ii. P. Han~
Ben at tilrettelmgge Arbejuet. Fortrtns- ' 
vis vil vi stotte Forsamlingshusene, Sy
geplejen og Sporten. 

- Er flere Fadderskaber under 
Dannelse her I Byen? 

- Forelobig er endnu el en Keods
gerning og et tredie kommer snarl. 
Men del er altfor lidL Det er en smal 
Sag at oprette baade tl og tyve, naar 
blot deu rette Feielse er der. Jeg sy
nes, dPl er en baade praktlsk og natur
lig Maa.de at stoUe vort natlonale Ar
beju~> p<U~, og vii vf holde Tyskern~ 
Sla.ngen, er det uooveodigt, at vi tager 

---

fat. Alene i en By som Tender stettes 
Tyskeme at ikke mlndre end fire tyske 
Byer . Ia.lt ekslsterer ca. 30 slesvighol
stenske Fadderska ber, saa. ogsaa her 
gaa.r Tyskerne gnmdlgt tU Vmrks. 

- Hvor stort et Bel0b skal et Fad
derskab skatte aarligt for at kunne yde 
,Gudbarnet" en moorkbar Stette? 

- Der er naturllgvls ingen Gra!nser 
opad, men 3- 4000 Kr. Jtan g-0re stor 
Nytte. 
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Kort Ot'cr 
Gr!tii$Cr':~e blodetuh 

D
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T tyske F 1 
ler Ad 

0 ks Forcr Ri " olf Hitl ' gskans 
•·.L~ er'a M ·-
nrSter [3-"~ den briUsk 0dc d. 25 
b Jr John s· e Uden . . 
evarer A Jmon o ngsnu_ 

Genlyd nthony Ed g Lordsegl-
over en gav 

Verden hele den . Inalgti..,. 
handle~d Selv om inge Civilisered~ 
g0re nocr: Parter bar Ian af de for

talelser,oS:: Gengivelsc :;t Offent!ig

der er ble veed dog Alv deres Ud

I{ansler b ven tait om. ~den, hva.d 

Statsrnamdar mrligt giv~t en tyskc 
0konom.isk at forstaa de briwske 
l't e de f ' at nu 
I rero Best inanaieUe , da de 

Traktate enunelser . og de nti,. 
t'J n af 28 I Ve 
l side bti . Juni 191 rsailles-

rialc Bes;:er det Traktat 9 er ryddet 
frem J. a· mmelser d ens territo en , er Lr . -
Forgrund storpoUtisk mnger sig 

At Ud . og ltrmver e Draftelses 

f 
viklin nyc Le · 

rem li I dett gen logisk ma snmgcr. 
vrere l T . e StadiUln k atte f0re 
d VIVI om ' Und . 

ende nati • Efter de e lngcn 
~ ~ I!lgs{:-· 

og hans noorm.esle 0 . leren 
del hidtil mgtvclser helc 

anvendlc Soot a.r ... ~ . 
heels- og Oppo l . .., ors1gtig-

d 
r urutets-Hen 

e. Snart efler f "' syn fal
rinn-'s F' k ulote General Co-
. "' or yndelso nf d 
vaabens haJ· S el lyske Luft. 
di e tandard - jre b 

g mcd baade Frankr. vn yr-
lands - og end i. . tgs og Eng-

off 
e tg Rigsrcgeri 

entligg0relse af V ngen.e 
ven. uden sa.a me rerncpllgts-Lo
til S · b get som et Sideblik 

CJr en·erne fra 1918 
Traktalen e\ler 

0 
. • Vcrsailles-

F b 

nd stgo F<;>lkenes 

or und. 
Rvad Sir John Simon under •t 

M0de med Rigskansler Hitler fik st t 

here, vidste a.llerede he\e Ty~;~kl.a.n~. 
B0rn som Voksne. I Hundredtusind
vis og under de forskelligste Formel' 

dukltcdo FremsUlUngerne af de o'to· 

dende Gramser op i Dag- og Ugebla· 

de. i Maanedsskrifter, paa Vreg-Kort. 
paa Prospektkorl, paa Skoleskema.cr 

kuonet ;ndhente I de of!lcleUe og of· nerne om (lenoprettoloen af tet 
!icio•e ~,., bvorl W.n frerd.,· I !We ,..,_,J<e J<ig< of ty•k Na•fincl1.ll•

1 

a ovedsagen gor han !elgende Qpfat· !itet ; deto Gro>nser ksn strookk• 
,,, .. pldende: ind over omraader, .... ikke 

Nationolsocialiamen• Ud .. rigepoli· bjemme i Fersteringon, saalod., 

tlk togor Form som tre kon...entrlW ugvis Alaace og Lorraine, ,.,, 

Ringe, hvoraf den inde- omfatter in!!"• i Ty•kland for Tid•• 

og paa. Indpakningspapir. Sandheden 
er, at en Mrengde af delle for a\le 
Dannelseslrin og aUe Atdersklasser 

titrettclagtc MaLeriale var Optryk fra 

Weimar-Pcrioden; thi Tyskla.ndfl 
Grrenser bar bl0dt allevegne, bvor 

Versailles har skaarel i dern, oro dc-t 
sa.a. var Folkenc selv, der f0rtc Kni
ven. 'Men naar det trccljc Rige lag('r 

5iP: e.f den Slags Propaganda, sa:l 
faar den en J<'ylde og srel.ler ind met1 
el Brus, dcr rober Dr. Gocbbe7's 

Iscenesrellelses-Kunst. 
Det Kort, sorn slnar over dis~c 

Linjcr, bar vreret a(lrykt i store De· 

• - -~ ..t~>n tvske Presse. Ligeledes ha.r ,..., __ ,,...,,p ... 

do nrerroe&to, dOD mldtor.>to de noget med (Jenerhvervel<"n af diose uano,•~ 
!j...-nore og den yderate de la>ngsl del,. vanokeUge Beloll<ninger. 

borto Jiggende Maal. Eodolil I trod j • Ring akltnteB 

1 ! •" t e R i ng Uggor 0otrigs l(onturoro• a! den tjerne, v.,ldlge 

Titoio.tning (A.nstl•l•"l t il dot tyeke Pl>n om el Gro,.,..um-Wirtschofl 

Rlge. (Denne Qpfattel" !alder gan· Omfatteode hele C<>ntral'"'ropa 

Bke sanunen med, bvad jeg for faa Belgiens Kyat til sortebAvet, 

Dag siden beTte udtalt i P nri• ). - Scbweiz' Alper til tteval. }o{aaSke 

Endvidere: Ty,ldand• Qenerhvervel· endog Polen fri•"'' til Forbund 

•• a! Memel, Danzig, den ,pol•k• s amvirke, hvi• der gives det A(lj:sLn2:1 

Korridor", de pol<!ke Dele a! 0vre· til Generbvervelse a! de Dele 
•lesion, Eupen-Ma\medy, Nord· Ukrai"'· hvo.-over det i oln st•",.,.,t1. 

- " a;vpr M,r. Bir· herskede . . .. 



Al Udviklingen logisk maatte fere 
frem til dette Stadium, kunde ingcn 
vrere i Tvivl om. Eft.er den overv~:el
dende nationalsocialistiske Sejr vel! 
Folkeafstenmingen i Saar-Omraadct 
13. Januar d. A. lod Rigskansleren 
og hans nrermeste Omgivelser helc 
det hidtil auvendte Sret af Forsigtig
heds- og Opportunitets-Hensyn fal
de. Snart efler fulgte General Go
~ng's Forkyndelse af det tyskeLuft
vaabcns heje Standard - jrevnbyr
dig mcd baade Frankrigs og Eng
lands - og endelig Rigsregeringens 
Offentliggerelse af Vrernepllgts-Lo
ven, uden saa meget som et Sidebli k 
tH Sejrherrerne fra 1918, Vorsailles
Traktaten eller end sigc Folkenes 
Forbund. 

Hvad Sir John Simon under sit 
Mede med Rigskansler Hitler fik at 
here, vldste allerede hele Tyskland, 
Bern som Voksne. I Hundredtusind
vis og under de forskelligste Former 
dukkede Fremstillingerne af de b1o

dende Gramser op i Dag- og Ugebla
de, i 'Maanedsskrifter, paa Vreg-Kort. 
paa Prospeklkort, paa Skoleskemaer 
og paa Indpakningspapir. Sandheden 
cr. at en Mrengde af detle for alii' 
Dannelsestrin og aile Aldersk1a.sser 
tilrcttelagtc Materiale var Optryk fm 
Weimar-Perioden; thi Tyskla.nd~ 

Grrenser har blodt allevegne, bvor 
Versailles har skaaret i dem, om drl 
saa v<u· Folkene selv, der ferte Kni
ven. Men naar del tredje Rige lager 
big af den Slags Pt·opaganda, san 
faar den en l<'ylde og sretter ind metl 
et Brus, dcr r0ber Dr. Goebbel'~ 
Iscenesrettelses-Kunst. 

bel Kort, som staar over dis11c 
Linjcr, bar vreret aftrykt i storeD<'
lc af d<'n tyske Presse. Ligeledes l11u· 
jeg liggende foran mig et Skolcskr
ma (,.Stundenplan"). der anvendcs 
som Reklame i aile Slags Forrelnln
ger (her en Hert'eekvipering) , o~ 

som viser et Europakort med Tysk
lands Grrenser in blanco; naar man 
drejer en Papskive, begynder dlssc 
Grrenser at .,blooe", idet de eftcr
)1aandeo farves r0de, og samlidig vi
ses i ct Felt forncden, bvad ,.wir ver
lorcn". El instrukliYt Stykke Ophid· 
selses-Leget0j! 

Hva.d fortreller nu detto Skolesk~ 
rna? For det f0rste, at i Evropa le· 
ver ca. 85~-'z Millon Tyskere, og at 
hver sjet le Evropreer taler Tysk. 
Dernrest, at Svenskere, Nordmrouci, 
Danskere, Hollrendere og Belgien.'J 
Flamlrendere er ,.nichtdeutsche Ger
manen". Endelig hvad der ved Ver
sailles er gaaet tabt af tysk Land og 
tysk Blod - i Nordslesvig saaledes 
ea. 4,000 Kvadratkilometer med en. 
166,000 Mennesker. 

lovrlgt bloder Gra?n...~·uc ens pa:t 
aile ty~ke FremsWJinger, og dennf' 
indre Overensstemmelse prreger og-

' kunnel indhente i de officielle og of· 
fici-ose Kredse, hvor i han f rerdes. I 
Hovedsagen g0r han felgende Opfat 
telse greldende: 

Nationalsocialismens Udenrigspoli
tik tager Form som tre koncentriske 
Ringe, hvoraf den inderste omfatter 
de nrermeste, den midterste de noget 
fjrernere og den yderste de lrengst 
borte liggende Maal. 

I f 0 r s t e R'i n g ligget· 0strigs 
TilsJ'utning (Anschluss) til det tyske 
Rige. (Denne Opfattelse f alder gan
skc sam.men med, hvad jeg for faa 
Dag siden herte udtalt i P aris). -
Endvidet·e ~ Tysklands Generhvervel
se af Memel, Danzig, den .,polske 
Korridor", de polske Dele af 0vre
slesien, Eup~n-Malmedy, N o rd
s I e s vi g (.,hvor", siger :Mr. Bir
chall, .,den nazistiske 'Bevregelse har 
tagct et betydeligt Omfang"), Dele 
af Czeko-Slovahlet samt Syd-Tyrol. 
- I denne de nmrmeste Maals Ring 
findes saaledes allerede ophobet 
Brandstof til at srette bele Evropa i 
Flammer. 

I a n d e n R i n g gemmer sig Pia-

nerne om Genopreltelsen af det hel
Zige romerske Rige af tysk N(Jtiona
litet ; dets Grrenser kan str&!kke 
ind over Omraader, som ikke 
hjenune i Fersteringen, saaledes 
Iigvis Alsace og Lorraine, selv 
ingen i Tyskland for Tiden 
med Generbvervelsen af disse .L.t<luu•>-J 

deles vanskelige Befolknlnger. 
Endelig i t r e d j e R i n g skimtes 

Konturerne af den fjreme, vreldige 
Plan om et Grossraum-Wirtsohaft 
omfattende hele Centralevropa fra 
Belgiens Kyat til Sortehavet, fra 
Schweiz' Alper til Reval. Maaske kan 
endog Polen fristes til Forbund og, 
Samvirke, hvis der gives det Adgangl 
til Generhvervelse af de Dele all 
Ukrajne, bvorover det i sin Stortid 
herskede .... 

Men lad de fjrerne Dr0mme fare! 
Netop i Dag, da der kaldes paa Min 
derne fra Dybbel, hvor dyrebart Blo 
randt i Kampen om Senderjylland 
maner den tusindtungede tysk 
Grrense-Propaganda os til Erkendel 
se af Pligten til Forsvar for vort na 
tionale Eje. Franz v. Jessen. 

saa de fremmede Gengivelser . Om - DIZtt~ Kort gc11gives etter »The New York Tbne.!"' for B.t. Marta d. A. (aamti-

staaende findes et Kort, som New dig n~ea Sir John Simon og Mr. Anthony Eden8 BesfJg i Berlin) . - Kortet 

Yorlc Times offentliggjorde d. 24. !f~till'!r det tl<lzistl.ske TyskZands terroritale og mtlttO!Jrflolitiske Krav, som 

Marts (altsaa Dagen for Sir John ,. ~•ew York Times" gengtver saa.Zedu: Nord8Jesvig (mrkt. 1.) , EupMt-Malmecly 

Simon's Samtale med Rigskansler (2 ) , Danzig (10), Memel (11), Dele at C.zekosZovakiet (7) , 0striga Il'orening 
f An.~chl•t·~·') t11ed TyskZand (5), Sycl-Tyrol (6), de poJ.!ke Dele CJ/ 0vre-8chle

Hitler); del ledsages af en indgaa- .~im (8) og Pomcn!llcn ("den pol8ke Korridor") (9) . Her tn kommer Ukraine 
ende Redeg0relse, som det ansetc ( tZ ), der slculde tilfalde Polen .wm Er.~o.tning f or Atstaael&en at de uttder 8 
~·:Jo'o n----..~~"'"'~"~ . ; 'Rr-1:., JU:~~e- t O!I !l o'mfaltc Tcrritorier, samt A lsace og Lorraino ( 4J, og cncleltg K 1·avet om, 

SlY ;tuvs '.I~~OJ!-WJJ; • ., ot r' rnnkl"i.fJ 1)aa .'ltu Blde at V skal demtiZitar isere en Zone t On~fan{J 
' St'lll rndo W den t]lske, Zone paa, v eniJt r e Rhtnln·ed (3/. 
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sonderjydske Dag 
tG Aar siden gik De1~ sonder

Jydske Dag ind i Tegnet af de 
grove Udmskninger, som Slcsvighol-' 
stenismen - med d'Herrer Sievers 
og Peperkorn som Ordforere - den 
Gang lige efter Nationalsocialismens 
Magtovertagelse i 'l'yskland b0d 
Danmark og det danske Styre i Nord
slesvig. Ud~skningerne blev heroppe 
madt af en enstemntig og sjreldent\.
l<raftig offentlig Mening. Indsamlin
gen paa Den s0nderjydske Dag gav 
et Udbytte saa stort som aldrig f0r, 
og saavel de magtfulde danske Mod
demonstralioner som Stiftelsen af 

Det unge Gru.mscvcem var Vidnes
byrd om dansk Vilje til at vrerne 
dansk Eje. 

I Dag gaar Den sundcrjydskc Day 

ind i Tegnet af en tysk Udreskning, 
hvorom det' ikke staar del samme 
Gny, men som visselig ikke er mind.re 
alvorlig. Det cr ikke furor teutoni- 1 
cu.:s, der dcnne Gang er paa Fan·de. 
'l'yskerne har skiftet TakUk. De cr 
gaaet fra Ord til Handling. Samtidig 
med, at baadc Hr. Sievers og Hr. 
Peperkom, det• nu begge er frem
sLaaendc slesvigholstenske Embeds
mrend, f0rer afd~mpet og fo1·sonllg 
Tale om Gramsesp0rgsmaalet, har 
'l'ysk~rne i Nordslesvig iodledct et 
voldsomt Fremst0d baade paa den 
kulturelle og den okonomiske !<'rout. 
Ved Hjrelp af de overordcntlig rige l I 
Pengem.idler, der Syd fra kastes ind 
i dennc Kamp, har Tyskerne rundl i 
Landsdelcn rcjst langt over et halvl 
Hundredc Privatskolcr, om hvill\e 
det trreffcnde cr sagt, at de er Plan
teskoler for tysk Kullur i ct dansk 
Land, og nu sidst l1a1· de gennem 
KrediLan:;taJt Vogelgesang paany sal 
ind mcd el Angreb j Kampen om 
Jorden og her i adskillige Tilfrelde 
sejrrigt overvreldct clct svagc dnn
ske Forsvar. Som det vii erindres, 
maatt..e man pan Lamle·vccrncts Ge-
neratforsamling forlcdcn s laa fast, 
at Tyskt• rne fot· 0jeblill:kct cr den · 
vindende, Danskernc den vigende 

Part i Jordlcampen vcd Gra:nsen. 

Hvad Formaalet et· mcd di!!sc ly
ske Fremst0d, vii cthvert Barn for· 
st.aa. Formaalel cr dct sclvsammc 
som det, der for to Aar sidcn aaben-

lyst blcv proklamct·ct i Sievers' Jedn" t "l L Be kn" · 
mg 1 • reses mrer mgen 1 Peperkorns Tal~r. og som den Gang Sanun h d h 

1 
d · 

skrlllmte Sindene op llerhjcmme: crt T I e_nl reng mdeikk e e en ovnge 
G . . a c, vt man en e, om man raa-l'amaerevJ8wn. . 

dedc over N ord:schleswigsche Zoi-Tyskernes kulturcllc og okonomi- t dial kt"sk G k 
Sk A b "d d G ungs e 1 e ave, unne tage e r eJ c ve ramsen har til . . 

feJl af, hvad Merungen er: at det tysyvende og sidst gr~nsepolilisk Sig- k F t d . K It :ka J rd 
te. M h s ·e rems 0 1 u ur mp og 0 -

an pumper ensynsl0st, one kamp truer med at skydo Folkegr~n
~sdell t, dde !3Ydd fra r indende Pcnge- sen mod Nord, bort fra Statsgr~n-
nu er u 1 et tyske Arbejdes for- se t 

11 
Be tr b Is h rf 

. . n, og a a e s ~ e er e or skelbge F orgren1nger, og man vii saa b
0
r m0de den me~t 

gennem CD SledSA mmcH~hn~ "" · • • 
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v<>o uny<ii l.T'T'Wnlit:VU::rl~ var v tunes
byrd om dansk Vilje til at vrerne 
dansk Eje. 

I Dag gaa1· Den sonde'rjydske Dcty 
ind i Tegnet af en tysk Udroskning, 
hvorom der ikke staar del samme 
Gny, men som visselig ikke er mindre 1 

alvorlig. Det er ikke furor teutoni
cus, der dennc Gang er paa Fmrde. 
Tyskerne bar skiftet Taktik. De er 
gaaet fra Ord til Handling. Samtidig 
rued, at baadc Hr. Sievers og Hr. 
Peperkorn, der nu begge er frem
staaende slesvigbolslenske Embcds
mamd, f0rer afdrempet og forsonlig 
Tale om Gra:!nsesp0rgsmaalet, bar 
Tysbrne i Nordslesvig indledct ct 
voldsorut Fremst0d baade paa. den 
l;ulturcllc og den okonomiske Front. 
Ved Hjrelp af de overordenUig rigc 
Pengcmidlcr, der Syd fra lmslcs ind 
i dennc Kamp, har Tyskerne nmdl j 

Landsdelen rejst Jangt over et halvt 
Hundredc Privatskoler, om hvilkc 
det trreffende cr sagt, al de er Plan
tcskoler for tysk Kullur i cl dansk 
Land, og nn sidsl har de gennem 
Iu·editanstalt Vogelgesang paa.ny sal 
ind mcd ct Angreb i Kampen om 
Jorden og her i adskillige Tilfreldc 
sejtTigt overv:cldel det l;vage dan· 
ske Forsvat·. Som dct vil crindres, 
maatle man paa Lamleva;rncts Gc· 
ncralforsamling forlcdeu slna fast, 
at Tyskcrne for 0jeblikkct cr den 
vindende, Danskerne den vigendc 
Part i Jordltampen ved Grrensen. 

H vad Formaalet cr med dissc ty· 
ske Frernst0d, vii cthvert Barn for· 
st.aa. Formaalcl ct· del sclvsammc 
Mm det., der for lo Aar siden aaben· 
lysl blev proklamerel i Sievers' og 
Peperkorns Taler, og som den Gang 
skrremte Sindene op herhjcmme: c11 

Grrenserevision. 
Tyskernes kulturclle og ol<ouomi· 

site Arbejde ved Gnensen har til 
syvcnde og sidst grrensepolilisk Sig
tc. Man pumper bensynsl0st, ofte 
0dselt, de Syd fra rindende Pcngc
midler ud i det tyske Arbejdes for· 
skellige Forgreninger, og man vii saa 
gennem en stedse gunstigere St.ati· 
stik over Barn i tyske Skolcr, Jord 
i lysk Eje o. s. fr. fremkaldc del 
Indtt'l'k, at det her drejer sig om 
,lysk Kulturgrund'', om et Land, dcr 
ved Sejrhcrremagternes Overgt·eb og 
dansk Sniglob er frarovct Tysldaud. 

Dette er jo allcrede den Bctrogl· 
ning, der g0res greldende, - knap 
saa kraftigt; fra rigstysk Side som 
netop af det tyske Mindt·etal inden· 
for vort eget Lands Grrenser. Dct 
allerfriskeste Eksempcl berpaa er, at 
det med Flid er lykkedes Tyskerne at 
misforstaa de Udtalelser, som Folke· 
tin.gets Formand, Hr. Hans Rasmus· 
sen, fremsatte paa Den sonclerjyd.ske 
Dag8 Mede i Fredags. I Hr. Hans 
Rasmussens Bemrerkning om, al det 
grelder at skyde den danske Folke· 
gramse saa langt ned mod Slat..sgrreu· 
sen som muligt, ser nu Nordschlcs· 
wig~JChe Zeitung ,.en Indrammelsc af, 
at Gr rensen af 1920 ikke er den saa 
<!(te fra dansk Side proklamerede 
Folkegrrense". 'na vi forudsaa, at 
Tyskerne med srodvanligt Talent vii· 
de lrese Hr. Rasmussens Ord saale· 
des, som det nu passer dem, frem
drog vi allerede i vor ledende Artikel 
i S0ndags den paagreldende Bemlllrk· 
ning og a.fviste den Misforstaaelse, 
som Talerens Ordvalg kunde give An· 

lcdning til. Lreses Bemrerkningen i 
Sammenhreng med hele den 0vrige 
Talc, vii man end ikke, om man taa· 
dedc over Nordschlcswigsche Zei· 
t1tngs dialektiske Gave, kunne tage 
fejl af, hvad Meningen er: at det ty· 
ske Fremsted i Kulturkamp og Jord· 
kamp truer med at skyde Folkegrren
sen mod Nord, bort fra Statsgram· 
sen, og at aile Bestrrebelser herfor 
ber mode den mest energiske Mod· 
stand fra dansk Side. 

Hr. Hans Rasmussens Ord kan for· 
nuftigvis ikke lreses paa anden Maa· 
de. Man maa vrere srerlig indstillet, 
om man i den Tale, han holdt, vil se 
en momlsk Underbygnj,ng af det ty· 
skc Grrenserevisionskrav. 

Den ::10ndcrjylU$ke Dags Sp0r:gs· 
rnaal i Dager da dette: Skal vi roligt 
se lil, medens Tyskerne med mere el
lcr mindre kLtnstlcde Midler, .stettet 
a! Penge Syd fra, lrrenger frem 1 e t 
Land, der, bortset fra Tiden fra 1864 
liJ 1920, bar h0rt til det danske 
Rige saa langt tilbage, som Historien 

ved at berelte? ; ~ . f1JD, '· 7 
Vi onsker i Nordslesvig f0rt en 

~Undrctalspolitik, der Jigger lige 
langt fjernet fra Polititerror som f ra 
Tosscgodhed, og paa denue Poliliks 
Grw1d vii vi fore vor Kulturkamp 
Nord og Syd for Gramsen. 0 kono· 
misk er vi de svage, - ikke mindst i 
0jeblikket, hvor vor Krone rmkker 
saa kott. Men vi bar j Slesvig to 
Forbundsfreller, som Tyskerne ikke 
har: J orden og Blodet. Vil det dan· 
skc Folk i Dag - som for to Aar 
sidcn - forstaa Stillingens Alvor og 
yde, bvad det evner , saa er det nok. 
Der krreves ikke mere. Det er t il· 
slrrekkeligt mod Overmagten. 



Bladet: 

JyUands~tu. 

Hvorfor holder Berlin stadig 

UtryghedeA i Live? 
• 

Af Dr. phil. VII h. I a Co u r. 

Kunst, vor Videnekab - vane rede i Mindretal - er de 1 aandelfr Of 

til at tjene netop disse Egiie, hvor ekonomi~ Henseende d e b 8 J e r" 

den e n d e 1 i. g e Opret~oldelse eller s t a a e n de, som bar. p.-.fet ~en 

den e n d e 11 g e Henvumen af LiV!I- Jord, de bor paa, Of l.fort den til 

grundlaget for vor Nation ataar sin tysk Kulturgrund" (Dr~ Richard 

P.reve. I Nordslesvig som i Sydsles- Nitschke: Das Auelandscleutaehtum). 

~Jg kan vort Folk ikke sove sig ind Det er sagt mange Gange (og d~t 

1 F~emtiden. Derned~ der det, hvis 6taar vistnok til Troende), at den 

d~t tkke vaager. Og m tet andet kan nordslesvigske Hjemmetyskbeds 11-

gJve det Styrke til dets s~bnetunge loyalitet over for Danmark ikke har

Vagt end de~ stadig f ornyede, ja monerer med Det tredie Riges Inte

fra Maaned til l\l~aned, fr~ Uge til resser. Der er ingen aom helet Tvivl 

U~e og fra Dag t1I Dag bekrreftede om, at man f ra Berlins Side bar IT~ 

~1shed om, at det aandeligt og sjrele· bet kraftigt ind for . at bremse de 

hgt er e e t med OS heroppe i ndet bramarbaserende Hedsporer der fpr 

gamle Land". 
t p · ' 

e ar Aar a1den nord og syd for 

D ER HAR i det meste af et Par gesangs Angreb paa vor J ord. Der * Gramsen segte at set.te Freden paa 

. Maaneder vreret fort en bety:i- var jo stor offentlig Indeamllng, Hvad vor etatslige Suverenitets Spit. Direkte Hentydninger til Gren-

nmgsfuld Debat i den senderjydske Presseagitation og Modestemning i 1\!agt vedrerer, er den aabenbar i alt s erevisionskravet forekommer nu 

P~esse om vort F orhold til det tyske de Dage. Men Haanden paa Hjertet : som aandeligt og materielt kan virk: sj:eldnere og ikke i saa udJeskende 

~Ilndretal, og fremtrredende Person- hvor mange af denne Kroniks Lre- opbyggende for Befolkningen. Tak- en Form som den, der blev anvendt 

h~hede~ bar givet deres Bidrag til sere bar siden .,Landevernet"s Op- ket v:ere Statsmagten bar vi Skolen i 1933. Alligevel, Kravet lever -

DJskusslOnen. Sligt afsretter kun rettelse fulgt Kampens Faser? Vet!d og Kirken i vor Haand, vi bar hele ikke alene i de hjemmetyake Fereres 

langsomt Spor uden for Nordslesvig. nu f. Eks. D e, hva d det er ly'kkedes Lovgivningen, hele Administratio- Sind (bvilket maa blive derea prf. 

Hvad vedkommer det tyske Mindre- Vogelgesang at Iegge sin kl nen, hele den ekonomfske Basis for vate Sag), men eom det fe.nte og 

tal ::folkningen i d~t evri.g~ Dan- Haand paa i !AJbet af de Aar, ::; Nordslesvigernes Tilve relse. Spergs- fornemste Punkt paa derea Velger

m~~t' • k E~ ~et~ ret~hge Stilling og gaaet siden da 1 Har De lrest de aar- maalet er s let ikke, hvor vi d t forenings Program. Der er intet aL 

po 1 IS e o dmng ikke uden nogan lige Oversigter over Reeultaterne af denne Statena l\fagt s tralkker aig, tage fejl af. Naar 4e knever, ~t Vl 

som heist Interesse for aile, der !e- hans velsignelsesrige Virksomhed 7 for det er faa eller ingen Omraader, skal stole paa derea Ord, av&rer vi 

ver Nord for den gamle Grrense? Eller bar De lagt Mrerke til at der den Iader uberert. Spergsmaalet ~r med en Henvianing til denne ~ends-

Eller kan det virkelig t&!nkes, at et ved ,.Landevrernet"s s idste General- h v o r 1 e d e a den bliver brugt. Fo; gerning. , 

saadan~ l~kalt Problem kan faa forsamling for faa Uger alden blev saa afgjort som den - retteligt be- Og Vi bevder, hvad ingen vii 

Felge~lrknmger, som rrekker videt·e talt alvorlige og fol'pligtende Ord nyttet - er en uhyre betydningsfuld kunne modslge, fordi ogaaa de t 'te 

en.d tll Landsdelen selv, ja som kan netop til D e m? Desverre a!holdtes Faktor t il Gre nsens Sikring, saa af- er en Kendsgerning: a~ 8 a a 1 m n I , e 

b.hve ~estemmende for alle Danskes denne Generalforsamling samtidig gjort kan den - anvendt paa urette de r i k k e a k e r en A!: n d r in I 

Fremt1d? 
d t E' · · 

' 

me • a 1de-Sagen gik over Bred- Maade - virke destruerende, oplo- h e r i, v 1 I t Y s k Po 1 i t i k a p e r-

* 
H vis man vii ggre sig den Ulejlig

hed at tlenke Sagen en Smule igen

nem, vil man ikke kunne nregte, nt 

netop s a a d an n e Konsekvenst:r 

kan et Mindretalsspergsmaal faa. Vi 

er ikke anderledes stillede end andre 

Nationer, som ved deres Grrenscr 

huser Statsborgere, der feler sig til

trukket af et Nabofolk, og som der. 

for seger at opretholde den fyldigst 

mulige Forbindelse med dette. Vi 

bar vore Opgaver og vore Rettig

heder at hrevde overfor det tysk

g;-. ded.e Mindretal - ganske som til

svarende Pligter, Opgaver og Ret

tigheder paahviler f. Eks. Tysklaud 

eller Polen ude ved disse Rigers 

Grrenser. Og det er ingen Overdri

velse at slge, at vort Grrenselands

spergsmaal er af saa overordentlig 

Interesse og af saa vital en Betyd

ning for os, at rlet fuldt ud kan 

jrevnferes .med et hvilket som hei ~St 

andet Problem, som Gennemsnits

danskeren mener det nedvendigt at 

tage Stilling til. 

derne, og vi er jo da ikke i Tvivl om, sen de in den for vore Rekker, saa r e s i g a e 1 v V e j en t i J N ,or

h v o r Sensationen under d.isse Om· den fremmer, hvad der dybt strider den. Det er ikke det naaistiw 

strendigheder var at sege. Hvor me- mod dens egne Interesser. Styre, som slaar Bom mellem Dot 

get lettere er det ikke at koncentrere Vi behover kun at trenke paa de tredie Rige og oe. Styrefonnen 1 

Interessen om "den lille Mistelten" smrlige Kriseforhoid, som vedvaren- Tyskland maa blive det tyeke Folb 

end at fastholde disse Tal paa Ejen- de ger sig geldende i Nordslesvig, egen Sag. Det er beller ikke Fryrt 

domme, der er tabt for det aabne for at indse Rigtigheden beraf. De for nazistisk Smitte, aom ekiller oa. 

Marked, og som nu admfnistreres at mange Bevegelser, som i Aarene! Vi maatte have en meg e t ringe 

.,HOfeverwaltungsgesellschaft". Leb bar af lest hinanden dernede, OJ Til lid til vort eget, hvfa vi atjaJv 

Men ger mig alligevel den Tjene- som bar betjent sig af aile malige for netop den n e Paavirkning. Bvad 

ste et 0jeblik at overveje felgende : Symboler - f ra de red-hvide Farver der ataar Det tredie Rige og os Jmel-

H v o r for ofrer Tyskerne Al\1' til Oprorskulererne og Hagekorsets lem er den alvorJige Kendagerninr, 

efter Aar uhYTe Pengebeleb paa -~.t sorte Trueel - , bar ikke med Sand- at man i Berlin ikke bar fundet d~t 

baandJegge nordslesvigsk Jord j bed kunnet bebrejde den d&n6ke fornedent fuldt ud at discipffnere det 

tyske Kreditinstitutters Hrender? Stat, at den ikke bar ofret betyde- tyske Mindretal i Nord ale a vi g, 

H v o r f o r seger de f . Eks. nede 1 lige Summer for at komme de haardt som man f. Eks. bar diecfpUneret 

de mest truede Egne, hvor deres be- nedlldende Landsmrend til Hjelp, Mindretallet i Polen. 

folkningsmesslge Styrke siden 1920 eller at den bar undladt at nedsette Deter naturUrvfa rigtigt, at deane 

faktisk er dalet fra ca. 31 pCt. til Kommissioner og Udvalg, som bar Disciplinering er en neje Feige af 

ca. 23,8 pCt., at erobre Hovedmreng- kunnet administrere de Millionbeleb, en lO.Aara Pagt, aom TyekJand ug 

den a! disse Egnes A r e a I? Fork Ia- hvorom det bar drejet sig; men man Polen bar afaluttet. En tilavarende 

r ingen er ligetil : det er national- bar kunnet Tette den Anklage mod dansk-tysk Pagt er vel ikke aktuel, 

socialistisk Dogme, at hvie man kun det danske Styre, at det bar val,it og netop i 0jebli~t, ~a to vidt for

.,germanisere Jorden", faar man de stadig gentagne Indsprejtningers skellige europeiske PartaysteBJer 

den mor alske Ret t il L a n d e t. Eo- Takt ik, det kort.e Fremsyns forbolds· konkurrerer indbyrdes. kunde det 

hver tysk Familie ,germaniserer" vis nemt gennemferlige Metode, i ikke · falde nogen Dan,k ind ,at ani

aile de Hekta'rer, eom den bliver eat Stedet for - som krevet fra kon- mere Udfonnnlngen at en eerllg 

Vi taler Dag ud og Dag ind om 1 Stand til at raade over. ,.Die Fa- servativ Side - at tilstrebe en Sa- dansk-tysk Traktat. Men vi bHd~r 03 

ekonomil!k Krise, om Arbejdsloohed milie Petersen ist deutscb, ihr Hof nering, hvilende paa en omfat.tende ind, at· de,r er an d r e · Om4!t.ndl.g-

og om truende Eksportforhold. Vi Jst darum deutschea Land", som Hr. Belysning af aile Kri&ens enkelte heder, som for Det tredie Rigt! 

djskuterer Oxfordbevregelse, Social- Vogelgesang erklerede under ~n Faktor er og Fenomener, i den Hen- maatte kunoe tilheggea eD . Ule eaa 

lov og Turisme. Vi lreser lange Le- Kontrovers i J anuar Maaned, da der sigt at skaffe den nordslesvigsice stor Vegt. Vi· regner det ikke for 

dere om Tysklands 1\lilitarisering og var Tale om en Gaard, som llge ind- Be~olkning de a am me e k on o- ~mme Fraser, naar man paa tys~ 

om Afrustningstankens forsmrede- til den nuvrerende Ejers Tid havde m 1 s k e Lev e vi I k a a r 8 om B e- Side ensker den nordJake Linie truk

Jige Fallit. Altsammen godt nok. Og vreret paa d a n s k Haand. ~ q ~ • f o I k n i n g e n i R i g e t 8 0 v r i g f! ket saa kraftigt op aorn mulJgt. Vi 

mange af 08 (lad os for vor egen Og Hr. Vogelgesang arbejder jo E g n e. 
!ont&ar meget vel, at den Del at 

Skyld tro: FIe r t a 11 e t af oe) fe· ingenlunde fottrinsvis med nordsles· Hvad Statsmagtens ofte gentagne, ~oropa, ~m Jigger fjernt og gemt, 

Ier under de stigende Stormtrusler vlgske Penge. Hans Kilder springer aldrig fuldt effektive Hjrelpea!ttio- 1 tyake 0Jne bar beva'ret acfakilllgt 

Uro for vort Lands Fremtid, harmes hinsides Atlanten og nede i Det ner bar kostet, er det vanskeligt at. a! det aandelige og racemessii'C! 

over at se det Jigge vrergelest hP.n tredie Rig e. Han er i hej Grad tlt sige. Kun to Ting staar fast: i Nord- &erpreg, som Det tredie lUge aettel 

1
- - """ ~ .. nns:urA~knle. be~riber ikke Skrermbrmdt for .,HMebank" i IUel. s le.svig har de virket demoraliseren- hejest. Der er ingen beroppe, aolf 

u ..... qtnrolttiM:¥>rPn i .Hofebank", de dybt ind i vor Lejr, svekkende forn~egter Slegtakabet, og der 

Jngen, aom mangler Fontaaelae tor 



si-.ded.e 1\lindretal - ganske som til

svarende P ligter , Opgaver og Ret

tigheder paahviler f. Eks. Tyskland 

eller Polen ude ved disse Rigers 

Grrenser. Og det er ingen Overdri

velse at slge, at vort Grreneelands

spergsmaal er af saa overordentlig 

Interesse og af saa vital en Betyd

ning for os, at rlet fuldt ud kan 

j~evnf0res .med et hvilket som helt~t 

ande Problem, som Gennemsnits

danskeren mener det n0dvendigt at 

tage Stilling til. 

t.,Ytlt\t: .n..! t:U .. U .. &UO"U •U\ol/'Oj. O .4-J.U.....~U"".L • 

lige Summer for at komme de haardt 

n0dlldende Landsmamd til aJmlp, 

e ller at d~n har undladt at nedsrette 

Kommis8ioner og Udvalg, som bar 

kunnet administrere de .M:illionbeleb, 

hvorom det har drejet sig; men man 

har kunnet rette den Anklage mod 

det da nske Styre, at det bar valgt 

de stadig gentagne lndsprejtningers 

Taktik, det korte Fremsyns forbolds

vis nemt gennemferlige 1\ietode, i 

Stedet for - som krrevet fra kon

servativ Side - at tilstrrebe en Sa

ner ing, hvilende paa en omfattende 

Belysning af alle Krisena enkelte 

Faktorer og Frenomener, i den Heo

sigt a t skaffe den nord81esvigske 

Mindretallet i Polen. 

Det er naturligvia rigtigt, at denne 

Diaciplinering er en neje Feige , af 

1<>-Aars Pagt. som Tyskland og 

Polen bar afaluttet. En tilavarende 

dansk-tysk Pagt er vel ikke aktuel, 

og netop i 0jeblikket, da to vidt for

skellige europreiske Pagtayate""er 

konkurrerer indbr.rdea, kunde det 

ikke falde nogen Danek ind at ani

mere U dformningen at eri sa'lr.lig 

dansk-tysk Traktat. Men vf bilder 08 

ind, at· der er and r e-'Oinsta!rid!g

heder, aom for Det tredie Rire 

maatte ku:nu'e tilleggea en llge eaa 

stor Vegt. Vi regner det ikke for 

Vi taler Dag ud og Dag ind om 

ekonomi~k Krise, om Arbejdsloohed 

og om tr uende Eksportforhold. Vi 

diskuterer Oxfordbevregelse, Sociai

Jov og Turlsme. Vi lres.er lange Le

dere om Tysklands Militarisering og 

om Afrustningstankens forsmred<!

lige Fallit. Altsammen godt nok. Og 

mange af os (lad os for vor egen 

Skyld tro: F 1 e r t a II e t af os) f0-

ler under de etigende Stormtrusler 

Uro for vort Lands Fremtid, harmas 

over at se det Jigge vrergelest h~n 

H v o r f o r seger de f. Eks. nede 1 

de meat truede Egne, hvor deres be

:Colkningsmressige Styrke s iden 1920 

faktisk er dalet f ra ca. 31 pCt. til 

ca. 23,8 pCt., at erobre Hovedmamg

den af disse E gnes A r e a 1? Forkla

ringen er ligetil : det er national

socialistisk Dogme, a t hvis man kan 

,germanisere J orden", faar man 

den moralske Ret ti l L a n d e t. E n

hver tysk F amilie ,,germani~erer" 

aile de Hektar er , eom den bliver sat 

i Stand t il at raade over . .,Die Fa

milie P etersen ist deutsch, ihr Hof 

isf aarum deutsellea Land", som Hr. 

Vogelgesang erklmrede under c:m 

Kontrovers i J anuar Maaned, da der 

var Tale om en Gaard, som lige ind·

til den uuvrerende Ejers T id havde 

vmret paa d a n s k Haand. A 1'1{ 

Befolkning d e s am me 0 k o n o- tomme Fraser, naar ,man paa ty8Jc 

Side ensker den nord!ake Linie truk-

Og Hr. Vogelgesang arbejder jo 

ingenlunde for;trinsvis med not:ds les

vlgske P enge. Hans Kilder epringer 

hinsldes Atlantan og nede j Det 

tredie R ige. Han er . i hej Grad ~t 

Skrermbrredt for ,.Hofebank" i Kiel. 

m i 8 k e L e v e v i 1 k a a r s o m B e

f olkningen i Rigets 0vrige 

E gn e. 

som en Sendagsskole, begriber ikke 
1\ien Storaktionreren i .,Hofebank", 

det Letsind, den aandelige Faare-
det er saammnd - den preu8si8ke 

syge, som trods alle Kendsgerninger Stat! 

Hvad Statsmagten.s o!te gentagne. 

aldrlg fuldt effektive Hj~elpea!ttio

ner bar kostet, er det vanskeligt at 

s~ge. Kun to Ting staar fast: i Nord

sleevig bar de virket demorali8eren

de dyht ind i vor Lejr, sv~ekkende 

for Statens Autoritet og for den en

kelte Nordslesvigers Ansvarsfelelse 

fejrer Triumfer i Regeringens mili-

Men bvor mange af os indser, at 

Mangel paa Forstaaelse af det 80n

derjydeke Spargsmaals gennemgri

bende Betydning o gsa a er en Form 

for national Afrustning? At bver 

eneste Dansk, som i sit stille Sind 

lokaliserer , hvad der i Realiteten bar 

Bud til 08 aile, er med til at a f

ruste Danmark? Det senderjydske 

Sp0rgsmaal opfattes nu og da, naar 

F est eller Sensation griber det, som 

et AIJemandsproblem. Til Hverdags

brug rangerer det paa Linie med Af

holdebevregelse, Dyrebeskyttelse og 

Kvindesag - en Sag, der kan samle 

en mere eller mindre talrig Klike, 

H v em er det saa, som - drekket - i .,det gap·lle Land" har Tusinder 

af"'danske Love - ,germaniserer" i og atter Tusinder opfattet det, som 

Nordslesvig, og h v ad kan Hensig- stod man over for Skruen uden EndP, 

ten vrere med J ordkampen ? Mon og F elgen har vreret Trmthed, lrrita

Spergsmaalet ,,Landevmrn-Vogelge- tion, udtalt Uvilje. Statsmagtens 38· 

sang" virkelig kun har lokal Inte- neringsm~essige Fejlgreb bar ikke 

resse t alene - eom det bar vreret sagt -

* betegnet de forspildte Chaneers Po-

litlk. De har brudt ned, hvad vi I 

Lad 06 ikke tro, vi i denne Kamp 0jeblikket bflljlig kunde trrenge til 

behever a t ligge under. Vi er de faa, a t se udvikJet og styrket. 

vi er haardt kriseramt, vi er splittet Thi det er jo en Kendskerning, nt 

af P jank og Politik, men a IIi g e- den tyske Jordpolitik som den tyske 

~ e 1 er vi de strerke - sim~elthen Skolepolitik planmres.8igt tilrettelreg-

1 Kraft af to Vaaben, som v1 be8Jd- ges og omhygge!igt gennemf0res i 

der : Blodet8 og J ordens Ret og d,m Haab om, at man derved kan skal>e 

statslige Suverrenitets Magt - i nd- Grundlag for en ny Gr~enseafgerelsa. 

til den sid8te Hektar nord for Gram- Det tyske Mindretal bar 1 k k e op

et Samfund af Trosfmller , men ikke sen. Det kommer kun an paa, hvor- givet denne Tanke. Den er det f0rste 

dan vi b r ug e r disse Vaaben. P'unkt paa dets politiske Program. 
~ n S a g, m e d b v i I k e n v i s o m 

F o 1 k 1 ever e 11 e r d 0 r. Yore 

nationale For eningers Medlems

protokoller b~erer Vidne derom. Und

skyld, at jeg sperger saa direkte: 

er D e Medlem af en senderjyd:!k 

Forening. 

* 

Hvad Blodet og Jorden angaar, 

saa er det vor P 1 i g t, brevet over 

enhver Disku86ion, at gere dette Og derved adskiller vore Hjemmc· 

folkelige F rellesskab saa intensivt tyskere sig fra aile andre tyske 1\iin

levende som muligt. Vi maa lrere at dretal. I Nordsle8vig k aIder de 

forstaa - a ile og enbver - , at hvad sig selv loyale - men de s v i g e r 

der r ammer dem der nede, ramm<!r den afgerende Forudsmtning for 

os over a 1 t, bvor vor t F olk bor , stats!ig Loyalitet. Deres Formaal er 

Det er vel utrenkeligt, at ikke de og hvad der brerer dem i deres Kamp, aabenlyst en ny Lemlestelse at vort 

fleste af os Tid efter anden har hert har Kraf t til ogsaa a t brere o s - Fredreland. De bygger Skoler o,g 

om de mange tyske Privatskoler, der. at styrke o8, give vor t Sind Tillid baandlregger Ejendomme i Haab om 

er rejst i Nordslesvig efter Dct og prrege var Fremtid. Det er ikke derved at kunne rejse Krav paa et 

tredie Riges Start, og om den hideige en aandelig Vekselvirkning meiJem , germaniseret" Nord8lesvig. Dette i 

J ordkamp, der er fert ind i Landet dem og os, der skal etableres. Det a! kendt Tid dane k e Landomraade 

af det tyske Kreditin8titut Vogal- er den ahsolutte En he d - med proklameres i Det tredie Riges Skole

gesang i Haderslev. Maaske husker fmlloo ejeblikkelfg Alctfon og Reak- beger som ,deutseher Kulturboden'' 

og anden, at der engang blev dan- tion i stort som i smaat. Derfor maa ud fra det utrolige Dogme, at .,over

et dansk ,Landevrer n", som skul- alt, hvad vor t Iru lturtlv rummer - alt, hvor d·er bor Tyskere i Eurr ... 

medvirke til at afvrerge Hr. Vogel- - ogsaa der, hvor de talmressit 

ket saa kraftigt op aom muligt. 'Vi 

!~rstaar meget vel, at' den Del 

Europa, som Jigger fjernt oi geint, 

i ·tyske 0jne bar bevaret adsldlli~ 

af det aandelige og racemeasilc 

Slerpr~eg, som Det t.r~die Rige slettJ.r 

hejest. Der er ingen heroppe, eom 
fornmgter SlegtBkabet, og der e'r 

ingen. som mangler Fors~aelse for, 

at man i Tysklands folkehlp.ndede 

Lilleverden lmngea imod de renere 

og mere oprindelige Grundelemen~ 

ter, hvoraf nordiak Sind og Karaktn 

ptleges. 

* dJ, f11<!f "'~ . 
Men ingen Nordbo begriber, a.t 

denne tyske LengseJ, som (hvis man 

~-"h~ pa .. •.,."1¥1•• •• \~ ~ .. ~ 
men de Tid15 Erstatning for , et 

gangent og dybt kompromitte'ret pc). 

liUsk Alty8keri - in'gen Nor dbo be· 

griber, at denne Laengael ikke bar 

Styrke nok til at bryde igennem aile 

Hremninger, ea. a man u tv e

t y d i g t e r ld e r e r, a t n o r

disk Blod og Grund iltke er 

t r u e t. Gang paa Gang bar Rigs

kansl; r Hitler foraikret, at der et'tet 

SaS:r ikke . fandtea territorial a Pro

blamer mellem Tyakland og Frank

rig. Den pdlsk-tyske l o-Aara Put 

har bastet og bundet de VOllt~a<>:mm1e . 

Revi8ionstrusler, som Gnenaet~at

erettelsen i 0st havde gJvet Anled· 

ning til, og den bar ·aamtidig fr~~· 

kaldt en lEndring i det tyake Min

dretals Organisation · paa pol!!k Om· 

raade, saa dette baade formelt .~1 
reelt bar stillet aig i den polake State. 

Tjeneste. Men oppe mod Nord, oppe 

boa dem, hvia Frend~ab ma1:1 paa

beraaber sfg, og bvis Tillid .man 

bejler til, Iader. man Utrygheden l~v• 

- fordi et fonvindende lille eyg 
Mindretal i Nordlllesvig finder det 

apportunt at fastholde sta.t8poltti11k~ 

F.ormler paa sit Program'! Man lnd~ 

.. tter Ferere iblanat 'det ·- ll'!en 

-.~ krever ikke, at de 8kal rev:idere, 

hvad der direkte strider i.mod · Det 

·tredie Bires nordiske Politikl 

Var en klar og storsindet Hold

Ding, manifesteret gennem en utve

. t.Jdig tyak Erkllering, udelukket, in· 

den Tyakland bavde naaet den 

16. Marts? · 

F1Jler Tyekland sig ikke n u stlerkt 

.aok ,til ~! aikre sig Nordens Tillfd 

·o; Venakab paa den eneat& Maade, 

,aom Nord~oer vil kunne forstaa og 

reapektere! 

Det har uendelig. lidt at tabe der

,ved. Det bar meg e t at vinde. 
' '• •' 



ST. REGNE&ADE 2. K8BENHAVN K. 
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Bladet: 

Politiken 

skriver den 21 MR1S. ~)J5 
F olkegramsen mod Syd 

ER Jet nu endelig l,)kke<.les H. L'. 
flll1r$$en a,t, tale igcnnem, sa.a. han 

bli e li horl1 

Det er netop i dic;se Da.ge to Aar 

1iden, H. P. Hansson v::ekkede Sonder

j yderue til ny Kamp, £0rste de Oa.mle, 

som kendte K ampen, dernrost de Ungc, 

det nye Slregtled, som hANde na.aet 

M~·ndighedsaarene eftcr K r·igeo og 

Oenforen ingen. Ham blev ti l at l>e
gynde m6U n'lo·dt mt.-d Modstand og 

l:>pot f ra Krese, som ellers havdo haft 
saa let Lil at f0t'e den w rN.ierjyske t:l111g 

paa. Lrebeme. , Paaskehl ::eSIL' ' , vrrenge

de ,,Bel"ling::.kc Tidende" cft.cr ha.ns 

Advarsel. 

.Men Sondnjydeme. forstod ham og 

brou op. med det sam me. Forst de 

Ga.mle, der genoprettooe Rammerue 

fra. Fortidens Kamporga.nisationer, 

aa.a. de Cnge, der pa.a det m::egtige 

:Mode i Dybbelskanser ne bekrreftede 

N ordslesYigs J a. til Da.nroark. , Vi 
tinge er strevnet hid," sagde 0/lr. 

/1' ieb;en) Yollerup, , for pa.a. en klar 

og bestemt Maade a.t vise, at vi staa.r 

p a.a samme Liojc, paa samme F ront, 

som vore Fredre stod." 
Og n u syne~S tlet tmdelig, som Olll 

hele La.ndet begyn der· a t fors~aa, hva,tl 

der mentes rned ,den salJ1rue Li nj e, 

den samme Fron t." sorn den, hvqr·pa.a 

K ampen blev krempet i t.o ;\leu ne.~ke· 

a ldre. w nuegramsen 1 igger fa.st. Det 

er Folkeyrrensen, Ka.mpen sta;u- om. 
:(. 

For visse K rese ha.r maa.ske nok 

H. P. H a.o.ssens Person vansk.el iggjort 

den hurtige Erkendelse. Dcr t!r K.re

se, h\or man bar hart sv~t t. \ ed at. 

t ilgi\C den gamle senderjy,keForer, at 

han 1920 stod saa fast paa den Grren- 1 

a~linje, der Llev den endelige. T i· 

den har gi,·et ham Ret. ::>tor har 

ha.us Indsats for Danskheden \ reret i 

de mange Aar, han var Sende!'jyder

n es F0rer i Kampen mod Tyskheuen, 

men den sto-r&te Inds!~Ls for Danmark 

g jor de ha..o den Gang, han med hele 

V regten aJ sit N a vn, sin Per::~on og 

sin [ndflydelse gik in d ro t· den ret 

frenlige Grrcn.sellnjc. Nu in dr<r~mtlle~' 

a lle, a.L ba.n havde Ret, at dilt VIH en 

Lykke~ at ikke Gnens(' n IJ lev rykk 

lreng;ere sydpaa. ~ men d•'nnr Erkcu 

delse llar naturlig\ is tkke gjort ue 
lettere at Lilgive! e 'If?( I 

l m.idlertid - eHer ~lodet i Oru 

vigs Bus staar H. P. lia.ns &n a.l 

fo r hele Landet og aile Kt't''t' u 

stri<.lt. Qoro Sonuerjyderues Farrr 

ttl, na.ar Talen er om Ot·ren~es 

roaal. Trods »In hoje Alder ha.t· 

doros brrendeude Tro paa siu ::lag end · 
n u en Gang Liltvunget sig altnindeli g 

Anerkent.lel&e. lia.u har· talt 

- n u lytter man. 

O tr nu :;kv lu~r m~trr ham at 



dun l'\Ul'ldg6 J..:,Li\.tHLV"""'""'""'" ~ 

sc, lnor man ha.r ha.ft svrert. veu at. 

tilgive den ga.mle senuerjyske.Forer, at 

han 19':10 stod t:.aa. fast pa,a den Grmtt· 
aelinje, der ulev den endelige. Ti-
den har givet ham Hel. !::lt.or h<Lr 

hans lndsa.t:.s I or Danskheden 'reret i 
de ma.nge A a.r, han ,.ar Son tier j) der· 

nes Forer i Kampen mod T.)skheden, 

men den stor::.te Indl>als for Oaruua.rk 
gjorde han den Ga.ng, ha11 rued hele 
Vregten a.f sit l\Mn, sin Pcr~on og 
sin Indflydebe gik ind for den relr 

aile, ~ han ha.vde Ret, at deL 1 ar en 

Lykke, a,t ikke Grren&n hlcv r) kk 
lrengere syJpa.a. - men dennc Erk 
delse ba-r uaturligvi:s tkkc gjort. 

lettere at tilgive! (J 'q • 1 ' ]o 
lmid'lertid - efl,er MadeL i Grund 

vigs Hus staar H. P. l:!a.nssen tlilte 

for hele Landet og alle Kre-,c u 
st.rklt som S0nJerjydct'll~ F0rc1· 

den Ma,ud, h\i~ Onl man si-al lyt 

til, naar Taleu er om Gr::ensesp~ 
maa.l. Trods -.1n buje Alder ha.r h 

nu Jytter man. 
Og nu s!.ylder man bam at. ly 
ed~. a.t. man og~aa for~tttar. 

ler. Dl'n tEre:;IJe\'i,ning 

han enunu hojere end Tirtgon· 

;If. 

Det er s::erli3 pa.a 
Tyskerne st-etJter ind, sl0LL~L fllf mcgeL 
storo PcngE>Illidler: Undcrvi~>ningsvoo..'l 

net -t.g Jorden. 

1 
Ikke mind:;L ./ orden bffi-y<le•· n 

loT H. P. Hl\ollSI:len, eo M.n.ml. 

selv er 1·okset op paa. Mulden. 

var Jorden, Tyskerne 50gte a.t erobre, 
mens de havde Ma.gten i ~ord&lesvig 
og den udholdende Ka,mp, der \>1 
fort, va.r ikke alene en Ka.mp 

Sprog og Sindela.g, men ogsaa. 
Besiddelsen a.f Jorden. Og nu •M••A•• A> 

a.f de strerke Reiohslllark - a.t 
Jorden og bar virkelig Resultater 

opvise. 
Ogsa.a fra. da.nsk Side ha.r roa.n 

turligvis Resulta.ter M opvise i 
c.lerjylla.nd i Retn ing a.f Udstyknin 

og Oprettelse aJ Sma.a.brug -men 
tligst i den norcllige Uel a.f Nor 

orklaring deri, at Orronsea.rea.le·m 
minch'e 0 ra.d end de store G 

Ha.derslev Amt egner sig til U 
ing. Fonnelt er det sa.a.letles fuld

men korrekt, a.t ma.o bar holdt sig 

igst til Opkob i deL nordlige, 

e, kunde vrere gjort en na.tiona.l 

Indsats i de sydlige Egne. 
Nu induiges jo de vestlige Ma.N!k

Her skabes nye Muligheder for 

et La.ndbrug after ua.nske Former. 
Mange Cba.ncer er £orspildt, men hvis 

d-e-r bliver ba.ndlet konsckvent og efter 

en Pla,n, vii uer endnu kun.ne 

en uovervin1delig Folkegrrcns-e a.£ T 
sinder a.f danske Hjern. N u ha.r vi 

trenkt os om l:enge nok. 
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•skernes fredelige erobring 
a¥ Senderi,lland. 

Grensen fl,ttes 
s~stematlsk nordover. 

· ~tvorlls tate av Sanderl•dernes 
farer H. P. Hanssen. 

me dansk:hetens sak 1 S!llnderjylland. 
I anledning av overrekkelsen var 
det al'l'&ngert et festll)f/lte, hvor H. 
P. Hanssen holdt en tale, sam vakte 
stor opmerksomhet. Man ml, sa 
han, skjelne mellem en statsgninse 
. og en tQlkegren.se. Etter avstem
n~en l 1920 faller vAr stats- og 
v~r tolkegrense sammen. Som stats
grense angripes den lkke, Berlin 
~nekter aile rykter, og Folltefor
bundet beskytter den. Men som 

KjJ<Sbenhavn, 20. marl$. . folkegrense ·~kes den gJennem .et 
IgAr formlddag tikk !hv. mlruster vel planlagt; systematlsk organlsert 

H. P . Hanssen, Aabenraa, ved arbeide rykket not nord. Det er 
· ,nord tor grensen dannet utallige en h!llltldellg.P,et overrakt Tietgen- tyske· f.rimenlghete so 1 Ar 

Fondens medalJe med tilhJ<Srende so~ ledd 1 den sl~svig-~o~~e 
hedersga.ve, som denne gang belffp landskirke De tAr lov A benytte 
slg tU 41,991 ~ttoner. Han erklrerte klrk'abygn~gen~ n'r der lklte de
at han vil bruke pengene ttl A. frem- monstreres. Der er foretatt masae-

utmeldelser 1 Ssmderjylland, hvor 
sa.ken gJJ<Sres tll et statte-splrsmll 
og benyttes som ledd 1 annen agl.ta
sjon. 

,Hvad skoles~rsmA.let anglr, sA 
vet man vel, at det nu er opre~tet 55 
tyske nasjonal-sociallat~ke ptlvat-· 
skoler nord for gren.se&. Vi ,har ~ly 
oprettet ty.ske skole:-avdeltn~er ;.:~. f~ 
diss~ , s~al , lrer.erne v'!-'re d~alte 
statsborgere. Ved de .tyske- stoler 
skal lrererne vrere tyste statabor
gere. ·De 'lnnkalle$ tra h81e rlk~t. qg: 
det velges gJerne folk, aom tor8tlr 
A. drive propaganda. BND' not til 
sk;olen~ skaffes ved <t. •. tvJDgstnnleg-

~· ~~ ... , . ge skolebarn fra antlre sogn, hvor 
det er tyskere not, og ved l be
stikke foreldrene IJled lA.n. Der er et 
tntene, hvor to st oieb&rn blev tJ;pt 
for en gammel hest og en vogn, de t 
arbeldsl!llse fAr ekstra unde~ttelse 0 1 form av 1 kg. kJI!Itt og 1 kg. marca- ~ 
rin ukentllg, nA.r deres barn gf.r pA o 

tyske skoler etc. Og man mA undres "' 
over den letthet hvoJ.TlJI.ed det 'gA.r an · 
l flytte barn fra den ene stole til 
(len annen midt 1 pt atoleAJ:. ,. 

Der er meget tno\ befo111:Dlngena • 
J<Snske oprettet tysk-danak st;Uden- · 
teretsamen. og tysk. 111*DDUlum l 
Aab&nraa. Til dette IYQlniUilutt )'det 1 
den tyske regjertng et btd.dg ItA fi 

Fortsa.tt side 8, spalte 3 I •p l 
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let dArska.p som best.en~mer var P<>lltl= - "' • .-... 'u . 

og ske atjebne, oc man 84 1 ha.stlge, Nu er kynciige 
1er men klare glfmt hvotledes den ~to- om at man sa.mti 
ste nornJske og tJnansJelle ukyn<Jighet, har kverket Iibera 
em llmillgheten, kl<a&'!esynet og de per- ket det j!SkonomLsk. 
en sonl1ge hensyn overskyg~t alt an- ne og ~~~apt en ~~ 

net. Det tJener Jkke ttl noget A mlstro, stagnasjOl 
vo- skJule at det var Bondepart1et.s folk Statsmenn qg ~k< 
:tes og cFrJslnnede» Folkepart1s mann r1s1ko kan sette.s 
its- som gJorde sJg meet bemerket vecf Hundseld mener at 

i fornekte sin fort1d. Ja for den dede P<>llt1kere vi 
·ti- sis~ Vedkommende endog s1tt par- P&sset llbera.llsme 
tke tina vn for A kunne ka.ste 81g ut 1 helbredet for de tJ1 

plan~konomlens grt tAkeland. d~n .som cde nye !deer:. gtl 
I!Skonomi som hr. Nygaar<Uvold ll!r- med. 

lg. lig og rlktlg kalte soc 1 a lis tIs k Nye !deer? A 
lte p 1 an 111 k on 0 .m 1. (Men er det heBer.· Merk.antll~ 
·et Ikke nettop mecJ statssocJallsme og nlsme og denslags 
er denslags plan~konom1 verden de se- fra ffl)r. Og lf!flger 

_1n

1 

nere ~r har IISdelagt Sin f!fkonomt?> bare soclalismen og 
' Jeg synes man heretter mA lrun- praksls, som er ny 

ne se bort fra den f r 1 s 1 nne de tra Russi and dette I 
herre som nu ortislelt hugget hodet Hvorledes har 

tr. av slg s-elv og sltt part! Ved A avUve det de r , hr. Hundse 
liberal1smen (frislnnet> og det sam- fAtt systemtorandri 

e me gjelder de cllberale.:. eller clrl- berallsmen h e 1 t d• 
1- slnnecJe:. organer som selv!~gelig man soc1allsUak plru 
le snarest bfl)r tor andre betegne!se, Men de r e r o! 
r- overensstemmende med sin cnye, b on d e s t a n d u 
Ia lnnstll!Ing som betyr ophevelse av hfjndene lever 1 en 

den ~konomlske trlhet og dermed vt 1kke sl lett kar 
>g ogsA den personllge. L~nnsomhet, sler hr. 
1e 

Bondepartlet mA man kanskje • 
m lit 1 .,mrllsr moo t..anke,_r 

Vd 8llPJQ ~~ 8upafS~J a)}s&~ uap ~ 

I & ~reds '9 apJS ~q'eS'liiO.!I I 
I ~ap! lllDl!irem.tJA& eq~ap U.L .. 6'8lU3Q'8V 

l Wt\fS'8tJUJA! )IS~ So 'uaura~a.131 ; 
~n::nln'lll 'IISU'BD-:SS41 13133JdO 3J{SU(;f 1 

k1!1loekrart. krPv""' 

mysKernes frede· 
' . 

, lige erobring -
Forts. fra 1. side. 

140,000 kroner, men samtidlg var det 
pll det danske budgett avsatt 37,000 ' 
kroner til skolen. Det !inner jeg 
utllbf6rlig, n!r det I samme perlode 
1kke var penger til en gymnastlkk- I 
sal ved den danske skole 1 Aaben
raa. 

I , l9~.eiet ,den tyske organlsasJon 
Vogelsang 53 elendommer, 1'1935 bar 
de 86 og a v dem Ugger de 73 1 det 
sterkt truede grenseomrlde. Vir 
jordpolitikk slden gjen!oreningen 
har vll!ret de spUte chancers poU
tlkk. Strekninger 1' ~nderjylland 

> om vi ikke bar tunnet egnet til ut-
s tykning, er gode nok for ty~rne. 
pen tyske Arbelds-Front splller sin 
1;tore rolle o~ Jnnya.ndrlnC8-·proble
.met e~tet sp~rsmA.l som man heller 
lkke .ma se Mrt tra. Tyakland leder 
utvandringen mot nord, ogden lave 
danske krone er et godt lokkemlddel. 

Og hvor kommer pengene _fra til 
alt dette? Tyskland har oprettet to 
grensetond, av hvilke mange mllllo
ner g~r tu arbeldet ved nordgren
sen, og enn vldere er pl rlkets bud
gett a.vsatt 17 mllUoner til alt 
grenseat'belde. Der holdes grense
polit!ske innsamlinger - t . eks. 21 
!nnsamllngsdager 1 t1dsrummet mars 
1933 til julil934- skolelnn.sa.mlinger 
og enn vid'ere yder alle bykommliner , 
og amter 1 Syd-SJ.esv!g · og Holsten 
sltt Arlige bldrag til gren.searbeldet. 

Til slutt et par ord om den dan
ske Innsats som lkke rnA. underkjen
nes, sluttet H. P. Hanssen. Vi bar 
prestert mange og fortreftellge byg
nlngsarbelder, arbeldet efter evne 1 
kirke og skole og gjennemfJ!Irt for-
tret!elig og manges1d1g ungdoms
arbelde. Men vi stA.r som sagt over 
!or et pA. lang sikt l~:Spende, men vel 
planlagt motarbeide. Jeg hAber dog 
at man forstA.r, at Danmark ·er 1 
satrrlme stilling som' da 'l'hyras Vold 
skulde relses. •, Aile mA. 'vsere med pl 
A. verne vA.r grense og gJ-re det ar
belde som ska.l og mA. gJJ!Ires - e~ 
arbelde jeg ogsA har 1nntrykk av 
bll gjort. 
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Bladet: 

FJ'n.S venstreblad 

skriver den .2.1 MR1S. 1935 

GJ'censek~Jhpen, 

et det, er deL med vir.k-elig Glrede, 

man hilser de Fadderskabs-l!.,or

eninge:~;, der i den sidste Tid er 

blevet daunet i for;;;kcllige af vore 

, sterre Byer, i Aa lborg og Svend

borg, og nu sidst i Odense. For

maalet for Fadderskabs-Forenin-

gerne er Stette til de enkelte sen-

"' - - derjyske Sogne. Paa en ~faade 
Jfter at Nordslesvig i 19~0 kompletterer de altsaa det Arbej-

.. l"avde stemt eig hjem til Dan- de der geres a.f de forskellige sen

mar.k, var mange S01lderjyder sik- I de~jyske Foreninger Landet over. 

kert ai den Opfattelse, at den Jan- I hvert Fald: Om konkurrereude 

go Kamp nu endelig var ovre. Den Foretagender kan der slet ikke 
senclerjyske Ungdom saa at sige v-ere Tale. 

voksede op med Prreg af en Selv- Enhver dansk Bo!·ger maa kun

'folgelighedens Danskhed. Man ne give dct sonderjyske Arbejde, 

var kommet hjem. Og var der saa herunder d·e Opgaver, som tages 

egentlig mere at snakke om! op a£ Fadderskabs-Foreningerne, 

Ja, det var der. I hver~ Fald: sin fnlde Tilslutning. Gennem det 

Fro. og med N'azismens Overtagel- b0r det kunne lykkes os at drem

se af :Magten i Tyskland b 1 e v me op for Tyskhedens Fremst0d. 

dcr det. Fra. da a£ sa.tte den tyske Og deter jo netop, hvad vi tilstrre

Kulturkamp ind Syd fra. Agre_s- her, andet og mere ikke. Kultur

si vt og inclred t borede den 81g I kampen er blevet os paatvunget, 

frem. Som H . P. Han 8 8 6 n sag- derfor tager vi den op, mP.d blan-
1 

de det i sit Foredrag pa.a det store ke Vaaben. Og samtidig ensker 

sonderjyske Made i Kebenhavn i v.i, at den Dag maa. komme, hvor 

F orgaars Aftes: Paa. en bred Kampen maa kunne ophet·e. Me

'Front seger Tyskerne at trrenge "'et skiller 'l'y:ikland og •Daninark. 

Folkegrrensen mod Nord - uned ~en vi er d~g Na.boer. Og -~vi"i 
det Formaal enga.ng med Tiden at hvert Fald vii hel&t forliges !' 
kunne rejse Kra.vet om en R evi-

sion ai Statsgrrensen. 
Det ty•ke Fremsted, der her er 

Tale om, f0res paa mange Felter. 

Man bygger Privatskoler, a£ hvil

ke den ene efter den anden duk

kcr op. I 0jcblikket lindcs der 55 

a f dem. Til Lrerere ved disse Sko

lrr indkaldes Tyskere, scm i 

rlPres Fritid bar Paalreg om at 

drive tysk-nazistisk P:opa~anda. 

- o.g som ger det. Men de tyske 

Privatskoler er jo ikke ene om at 

danne Basis for det tyske Frem

stod. Et helt Kapitel !or sig er 

c1en tyske J ordpoliti\k under Le

clelse af V o g e 1 g e u , n g. Og i 

'l'ilgift arbejdes der g-enhem de 

lyske Frimenigheder~ i h'Vis Kir

ker man saagar har drevet det til 

Demonstrationer med Ra.gekors 

c•v Hitler-Hilsner, og ved Hjrelp ., 
a£ Pressen, Mederne og h~le den 

Propaganda, sptn Tysketne or 

anerkendte Mestre i at srett.e i 
Sving. 

~--------~~------

En saada.n KuHurhlhp koster 

renge, mange Penge. Meh Ty
skerne forstaar at ~kaff'e dem til

\·e.je. Dels faar de dem frA de to 

store Gramsefond og dels fra de 

mange nationale Indsa.tnlingsda

ge, der Aaret rundt afholdes. I 

L0bet a£ et Aar har de:r vmret af

holdt 27 saadaime Indsa.tnlinger. 

Dette er alts_aa Kend:sgernin

gerne: En tysk Kultur.ka.mp er 

sa.t ind. Og Syd fra stl!)ttes den 

med rigelige, for ikke at sige 

ubegrrensede Pen.gemidler. At 

man Ira dansk Side s0ger at give 

Svar paa Tiltale, er rimeligt. Ja 
mere end det: Absolut nodven

digt, i hejeste Grad paakrrevet. 

Og eohver ka.n se, at der arbejdes 

E'nergisk ogsaa fra dansk Side. 

Der oprettes Husmandsbrug og 
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I Sma11gaa.rdc, der bygges Forsam

\ Jingshuse. A£ disse sidst~ var der 

I i Grrenseomraadot 1 1920 kun 

6. I Dag er der 31. 

Ont dette Modst0d fr.a dansk 

Side er der to Tin,g at s_ig~. · For 

det ferste <lett" : R Yad der i 0j('

blikket foregat>r i Sonderjylland. 

cr .foranledi.!,'flt af Tyskernc. 

0 rronsekampnrt or bJevet OS pa;.l

tvuuget. DoHo er den ene Sitlc 

af Sagen, og df>n bor konstatcres. 

Del a.ndet, der hor understreg-1':;;, 

er dette : En Kulturkamp kostor 

Penge, Pengo og t tter P en!;e. Og 
sk al den danske Kamp mod Frem- · 

stedeL Syd fra holdes i &kak, mau. 
disse P engo vrere disponible. Er 

de ikke dot, er alt omsonst, eller 

omtrent da. 

Naa.r F orholdet er dette, og det 

er det, et· deL med virkelig Glrede, 

man hi lser de Fadderskabs-For

eninger, drr i den sidsie Tid er 

blevet clannct i for;;kellige nf 'ore 

sluiver den 2.1 ~\t\S. 1935 , sterrc Eyer, i Aalborg og Svcnd

b r,g, og nu sidst i Odense. For

maa.let for :E'addersk.a.bs-Ft>renin

G ,r:.censek;~Jb pen.. gerne er SteHe til de enkelte sen-

-- derjyske Sogne. Paa. en ?!hade 

fipf at Nordsles~ig ~ 19~ 0 kompletterer de altsaa det Arbej-

a.vde stemt sig hJern ttl D~n- de, der geres af de forskellige sen

mark, var mange Senderjyder stk- I derjysko Foreninger Landet over. 

kert a£ den Opfattelse, at den Inn- I hvert Fald: Om konkurrerende 

ge Kamp nu endelig var ovre. D ell Foretagender k.an der stet ikke 

sonderjyske Ungdom saa. at s igc v"l)re Tale. 

voksede op med Prreg af en Sclv- Enhver dansk Bo!·ger maa kun

'folgelighedens Danskhed. lllan ne give dot sonderjyske Arbejde, 

var kommet hjem. Og var der sua herunder de 0IJgaverl som tages 

cgentlig mere at snakke om! op af Fadderskabs-Foreningerne, 

Ja. dct var der. I hvert Fald: sin folde Tilslu tning. Gennem det 

l''ra og med Nazisroens Overtagel- ber det kunne lykkes os at drom

se af Magten i Tyskland b 1 0 v me op for Tyskhedens Fremsted. 

der det. Fra da af satte den tyskCJ Og deter jo net-op, hvad vi tilstrre

Kulturkamp ind Syd fra. Agres- her, andet og mere ikke. Kultur

s ivt og indrodt borede den sig ka,mpen er blevet os paatvunget, 

frem. Som H. ~. Hans sen sag- del'for tager vi den op, rrwl hlan

tle det i s it Foredrag paa det store ke Vaauen. Og samtidjg emsker 

sonderjyske lhde i Kebenha vn i vi, at den Du.g maa komme, hvor 

:Forgaars Aftes: Paa en bred !Kampen maa. ltunne ophere. :life

Front sager Tyskerne at trronge "'et skiller ~.Pr~k land og •Daitma.rk. 
d 0 ""' _. .. ~ .. 

Folkegrrensen mod Nord - me Men vj er d~g Naboer. Og . ,.j i 

det Formaal enga.ng med Tiden at hvert Fald vii heist forliges l 
kunne rejse Kra.vet om en R evi-

sion a£ Statsgrtensen.. .~~~~--~~~~ 

Det ty&ke Fr,eJ:Deted, der her er 

Tale om, Ceres pas. mange Felter. 

Man bygger Priva.tskoler, af hvil

ke den ene efter den anden duk

ker op. I 0jcblikket findcs der 55 

a r dem. Til Lrerere ved disse Sko

lrr indkaldes Tyskere, som i 

fleres Fritid har Paalmg om at 

drive tysk-nazistisk P.topngaucln, 

_ og som gar det. Men de t.yske 

Priva.tskoler er jo ikb ene om at 

danne Basis for det tyske Frem

sted. E t belt Ka.pitel for sig er 

den tyske J ordpoliHk under Le

d else a.f V o g e 1 g e s a n g. Og i 

'l.'ilgift arbejdes der gennem de 

t nke Frimenigheder,. i hvis Kir

ker man saa.gar bar drevet det til 

Demonstrationer m ed Ha,gekors 

ou Hitler-Hilsner, Qg ved Hjrolp 
0 

a£ Pressen, MEtder.ne og h ele den 
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Bladet: 

Ftonsbora Avi~t. 

'l MRTS. 1935 
Et nyt sanderjysk M.ade 
· i Kahenhavn 

vil sen~ deres Bern i tyllke Skiol.er, k.8ll de 
f.u. Ked ~ Ya.rga.rl.o.e. Nu ba.r v1 haft en 
Del serbiske, t116si.ske og po\ske K.rig6ta.n· 
ger i SFillderjyUa.nd, og dares Bm1l seger 
ma.n ved Gumtt og Ga'\'.Or at. fa.a. lnd i de ty· 

ske S'koler. 

' _,JB. P. Hanssen om Tidens G r e nsetorhold. 

I"' (Fra vM lwbenba.'l105ke )!ed:J.rl:Mojrl.,r) 

Nu bar vi jo den Best.emmel.se i Skol• 
Lovgivnmgeo, a.t Priva.tekolerue kAn fa.a 
StatS!I~ette. Der findos vi6Se BesMDU!l&l6et, 
bvorai St,atsstett~n afbmnger: men det er 
pu Tide. at vi faar et Tilayn med de be
»taa~ode tyske gkoler. ~f'de~ at 1'ykker· 
oe ikke €EIIv t.kal be.;t.emme Lovens For
tolkning. D-o ,y .. ke Sko'er fur Peoge sydfra 
og dansk 8ta ust.otte: men ''ed den d&nslte 
Statsskole i Aabeoru bar vi ikke \l:nnMt 

K eben b a'' n, On..-<.dag. I t0:-ter:-I'·Aaret.l. den t)"ke Regeriug~ for· 
.\flo., aibo!d'e6 et velbes0,at 6{fllder- El'lg pu at nedli3'1Illpe f:\e.svig-Hol6teniomen 

jy~k ~ede 1 .. Grundtvig& Husc med Stu- omkring 1930 og dell6 ~tilling til R~vi~<ion,.. 
..... er.,..e 1 :: un er l\/Ugenngerne v. denterfor~ingen .. Hejroda.lc som Indhyder kra.~tl.l _ _. . 193~ d o. . 

og for!lenvzrende )fioi-ster H. P. H a. n s -~ Papen ~ v. Sohleicber sporede vi en ny 
6 en som Ta.ler. Rejsn.ing indeo fM f'.IMvlg-Bo\sten.ismen. 

iodrette en CT:-•·mna.l'tiksa.l. 
Tal.,r-en kom der<'ftl"r ind pa.a. Jordkam

peo. \'og:elg~ang erk!:Mf'..lie f!trake, d.& bAn 
hegyodt'e &in LaaDI'I"'trkflomhl'<l, at ba.n vl.lde 
oproaganiFere Jorli {M at 'hlndre R.igtda.n
~kerne i at bo~CPtte «i!: drrof\(l••. Vo~lge· 
~ang~ Pen!re opiUer ••n •*'r Rolle, ikke 
a.lene ror Jordpolit\kkeu, mun og~u for 
Skolevlbouet. Vor Jordpolltlk bar \lmret de 
spiklt.e ObaJlr.ers PoLitik, og det er pa.a: Tide, 
a.t vi r.ag~r Skeen i den a.ndsn Raa.nd. I 
Burk.lll Sogn eiede Tpkerne i 1921 26 Gaa.r· 
J.e og Da.nsk.erne 21. ~n bar Tyfkeme 30 

Bla.ndt de tilE>tedevmronde saa.a La.a~ Da Hitler tik )Jagten. kom nye Mrend i 
tinge~ Formand, ,J en 

6 
en • K 1 e i s, Spid.eo for de ,lesvig-bolsten.::ke Bev~gel· 

Land~t.ing!.\oia.nd J 
6 

f s 
6 0 

0 b r i 
5 

t 
6 0 5 

en ;.er. Selve Rigsledel...en dementerede skarpt ('tbvert Ryg1.e OUl, at Ty~kland skttldQ have 
lill:lfln:i~t med 'I'irlPn at \udlemme Del~ sf 
Daomll.rk i Tysklat1d. Paa.d<m audeu f?ide ha.r 
vi Udt;:'!.)e\f:.erne Era Overborgoo.ester Dr. S-ie
vers og Pastor l?eperkorn. 01~ valtte oo.egen 
Uro. og psa store )101ier i Scrol'lerjylla.nd til
bago~·iste man A.ngrebene; Det unge Gr~n· 
sevmrn og Dansk &un.tund opre~tedes. Re
geriogen i Berlin tilkendega.v sin ~isbUli· 
gelse af de to Etnbedsm:ends Optrzdeu. ~ 
MinisteriaJ.raad Bogs udtalte, a.l. Grtense
~po~gsmaa.let 1Jlellem Danma.rk og Tysk· 
\:Jud ikke va.r aktue\t. for Tiden; derimod 
kundc man e1lAA-o en L0sning ad fredelig 
Vej, ea.aledes a.t Omraa.det Tender-Hejer 
eogang kund& givee tllb~e til Tyskland. 

og Folknt\n{,"E·m~PndPne Grev H o 1 s l. e in, 

H.artvig Frisch og r. :\iortens~n, 
R:tdet-.slev, Gensrs.lruajor R a. ro s in g og 
r'roe, Relctor a P. R a u s e n, General B i r· 
k e. Redal..-ts:r M a r o t t samt Forfatterne 
Relge R o d e og ll.arkui; La. u e s e n. 

Fol'6ningens Form.and, Bejesteret..<eag· 

i0rer Bondo S v a. n e, nmvnte, at. B.. P. 
B8..1l:6S&l i Dag bavde faaet T.ietgen-)Iedail· 

leo roeti til.bBiende Belann.ing, en Sta.gs 
dtu111k Nobelpris for god dan.sk .Gerning. 
Vi c;lreder os over don~ .<Ereiilievisning. 

Tiet.gent> MM.l var at gore Da.nma.rk 
storre; bans Felt va.r bele Verdeu. B. P. 
HanSflen ha.r ogoaa. ~;jort Daoma.rk 5teTre; 
b.ana Felt 1~ csyd for Koogeaun, hvor ha.n 

fulgLe Ud'Vi.klingen rued '!lvert Stemmetal. 
l:lnns Liv er g::w . .et ben i Arbejdet for den 

sonderjysk-e Sag. Dot er dansk Handel, 
1\.l!lben.b&vn, der giv<~r SanderjyUa.nd et 
Uaand6L.'lg net.op i det 0jeblik, bV>Or der er 

... a.a. roeget, der maner. 
Pa.a. Studenterforeningen :.Rejmdal't;c 

Vegne by<ler jeg Dem hjertelig Velkom· 

men! Til Lykkel (Strorkt Bi.fa.ld.) 

Derefter f.lk 

H. P. Hanssen 

O~et. Ran strejfede det gam!e Ty&kla.nds 
UdenrlgspoUt.bt. Slesvig-Rolstenism.~ns Op
blu5S&D efter Krigen, Ty8kernes Bestr& 
belser for en TUnamne\ee til Norden 

Tyskernes Skolearbejde 

i Nordstesvig 

Vi ha.r nu fa.aet on Gramse, der ba.a.de 
er en St:l.ts.grmnse og en ·Stndelags-Grren60. 
Naturligvi6 ka.n det ikke forhlndres, at der 
er M.lndreta.l paa begge Sidor. Vti sporer 
imidlertid Angreb mod vor Stat·sgrlBDS0. I 
Nordslesvig a.rbejdes dor f.ra. ty6k Side pa.a. 
a.lle ODllaader. Vi but>ker de mange Udmel· 
de\S()r a.f den da.nske Folkekirke i 1934.. Vi 
ba.r io en f.risindet Klrke-Lovgivning, og vi 
har ogsaa. en fri Sko\-o. Lederen a.f det tyske 
Skolev~n i Nord-sloevig, Re'lttor K o o p
m a. n n, roste slg pan. et. Mode i F~nsborg 
a.f, at ha.n i Lebet a.f 100 Dage bavde opret
te~ 11 Skoler. Det, vi vend6l' os -st~rkest 
imod., er llaaden, bvorpu man skaff& BEitD 
til de t.y&ke Skoler. Voge\geM.Il~ Pe~ 
spiller en stor RoUe her. Bvia a.rbejdsl96& 

Gurde og Dall!!keroo ku.u 1 i. 
Landbru.gs·Kri~('ID r~H!~ n:J.turligv$ haar· 

dere i Send~rjyUand end i clet BVrig& Land. 
Under Krigen blf',. ,lorderne fortiBlllt. Det 
er ~uledes i Dag, at af lOOU Ejendomme i 
~ordslesvig bar de 21,1 vi.Pret til Tva.ngs· 
salg, medem Tallet for Mt 1wrige Land 

ku.n er 3. 
~u Mr vi ogsa.a. fa.aet Arbejdsfronten. 

d&r pubyder A.rbejdsg-Jvorno kun at an
smtte tyUke A.rbejdere o~ forhyder f'unktiO· 
nll!rorue. at tale Oa.n~k i.ltcl·hndM. ven p!lW· 
rrues-si.g& lodvandJi.ng er Ji.geled(IS e.f. Led i 
Tysk.ernes Frerotidt>·P!a.tter. NnAT vi nu bar 
l~st om diln a.lroind·eUge Vmrnepligts Gen· 
ind!erel&e i Tyekla.nd, '!18:1. v.e('d vi, at aJt M 

vQ\forheredt. Otfi<.'>61'1.1TUC or dor. Vi na.n<~kO 
bf1r aldrig t.a.be :if Si.gtoJ a.t Tyilkerno a.rbQj 
der paa. en stor Fr<!mtltl~· Plu.n. 

Jeg vil lige nrovuo Udt om, bvor Ty· 
&kerne faar dert10 Peoge Era. Vogelgesang 
ha.r sin K&pita.l fr:l. 'Tyl!klaud; man har 
store Orren66fouds, faa.r 8t0tte fra. Bykom· 
lJlUD&r og Alllt&r, der roreta.gos Skole- og 

Lsn~t.indsamlinger. 
L:td tnig I.:ge nruvno Amt.ut~ads·Va\get 

• .;:Alan !ll2rmere paa Resultatet, &a& er·®t 
:.W. ikke sa& daarligt. Tyekerue f:ik i alt 12.5 
Prooen~ og r>an.uerue 87 .,'1 mOd heohO~ 
vis 1.8,3 og 86,7 ved sidt.t.e Folket.ing&-Valg. 
Men der bar a.Ulgovel fundet en Foralcyd· 
nlng Sted til Forde! for ~akerne l de syd· 
l.lge Dietrikt.er, og dett.e ma.oer til A.gtp&a-
giv6'Dhed og wva.agenbed. 

~t ser ikke godt. 11d for T)·~rkeroe, 
na.ar deres Ferer I Nordfleavig skal udnev· 
nes sydfra., idet det tyake 'MiDdreta.l arl)ej
der som et. daJlsk Putl og vmlger ein ~
prresenta.nt lnd i den danske R.igsdag. 

'l'a.\eren vilde dOi !kke slutte udeu a.t 
oaevne, 8lt der og~~a.a. blev a.rbe.\det tra. 
da.n:&k Side. Men ba.n ba.abede, tQJial h&r• 
oppe tik mere og mere Fot~sta.aeli!Gu af, a.t 
Grzn!e&rbejdet ikke kunde ge't66 a.f Oren• 

sevagten a.lene. (R9TI) 
RBjesteret~~~~gf"rer S v a. n e t.akkede 

Taleren for Foredr&get o.g bad Forsa'IDlin· 
gu slutte Mooet med >Jeg vU va:~rge mlt 
La.ndc. Dette vll vi pa.a. Kirken~. Skolent 

og Jordens Omraade. 
lhn &.UUI derefter den Q~BVnte Sa.ni· 
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GRfENSENS V fERN ER 
r: EN RIGSOPGA VE 

H P. Hanssens Foredrag i Studenterforenin· 
gen , Heimdal". 

Kebenhavn, Tlrsdag Afton. 6 ~koleplfgttge B911l, og havde fa.ae' 
:Frll vor Kl)rrupondtn& 1 Af!llag paa en Laaneanmodnlng bos 

S tudenter foreningen »H~Jm· Sende:rjydsk Laan,eka.aee, ftk straks 
da l« havde t il i Allen ind· e1, Tilbud fra tysk Side. Han kunde 

faa et Here Gange saa stort Laan, 
budt t il et offen tligt Made i Hal- soro ban havde anmodet om, hvis 
len i Grund tvigs Hus rued lhv. Ml- ban vilde sootte sine B0rn i tyek 
rue ter H. P. H a n s sen som Taler. Skole. Manden havde Kar akter
Det var ferste Gang 1 fi ere Anr, H. styrke nok til at sige Nej. Men dPt 

er ikke alle, der har det. Vi ha.r 1 
P. Hanssen havde talt ved et oll'cnt· Senderjylland beboldt et !orh~lds· 
ligt Mede i Kabenbavn, og dctte i vis stort Antal tidligere polske og 
Forbindelse med det sidste Anrs ruseiske Krigsfanger. Deres Bern 
sloorke tyske Fremsted i Sanderjyl- fylder stmrkt op i de tyske Privat
Jand tor lenede dette Mede med en skoler. Indvielsen af disse bar ofte 

ganske srer lig I nteresse. I Forsam
lingen, der havde fyldt det <ilore Lo

kale til sidste Plads, s aas on t.e lrlg 

Reprresentation for a ile 1 det no.tio
nale Arbejde ferende Kredse, for Po

fundet Sled under stoorkt udfol'dren• 
dt> Former. Dette grelder navnlig 
for Bov og Hoptrup. En Kieler ud
talte i Bov, at man ikke vilde b"elm.e, 
fer Nordsleevig igen var tysk. Det er 

paa Tide, at vt lkke ondaller t"y-
Htik, Kunst og Videnska.b. Vi nrev- skerae l"ortolkaiagea af de daaske 
ner Landstingets Formand, J. J en· 

a en - K I e j s, Landstingsmand 

J e :ls en - C hristen s en, Rcktor 
H. P. H a n se n, Lektor H. V. Clau-

1 e n, General R a m s i n g, Dr. mod. 

Harelef, Helge Rode, Emil Mn· 

r o t t, Obers tle jtnant Helge B r u b n. 
l~olketingsmand Hartvlg Frisch, 

Direkter M a c k e p r a. n g, Gr\!v 
H o ls t e i n o. m. f1. 

En smuk H y ldes f t il 
Senderjydernes Ferer. 
•Hejmdal«s Formand, HRS. B o n

d o S v an e, &abned.e Medet med at 
hylde H. P. Hanssen paa Bli.ggruml 
af Overr rekkels en al Tielgen-Modall· 
len i Dag. Det er - udta.lte han -
en Slags dansk Nobelpris, n'lr her 
er overrakt Dem for god dansk G~r
ning. Vi glmder os aile Jvcr den 
Sammenknytnlng, der ber hor fun
det Sted. Tietgen og De bEI.l' hv••r 
paa eit Felt g]ort Da:nmark st0rre. 

H. P. Ha nssen, skylder vi <'n 
f<?r et Liv, der er f!i&aet hen I 

a.nJOI'"-"• f.or Danmark og D'\Wikbe
De bar levet det rigesLe Liv, 

Ma nd kan !eve: som Fer~r 1 De· 
Folk. Vi tak.ker Dem og lyken· 

Dem. (H"ele Forsamllngen rej. 
og hylder ved minutlang1. Bi· 
H. P. Hanssen). 

D en nationale Stilling 
ved vor Sydgr~nse. 

Etter Sangen •Du skenne Lant.l 
Dal og Bakker favre« tal to H. 

H a n e s e n, som ved sin Tllsyne
paa Tribunen e.tter hill;tts 

Bifa'ld. Ha n gav tll 
en Overstgt over lict nn· 

Spargsmaals Udvikltng fra 
til Dato og skildrede, hv·1rledes 

dsoningspolitiken tog Fart <'fter 
ireeemanns Overtagelse at ~agten. 

Lon. · 

men at vi selv fortolker dem. (Stau·· 
l<e H0rt). Det tyske GymnMium i 
Aabenraa, som vi meget mod Be• 
folkningens 0nske bar faa.et, blev J 
Fjor udvldet. Arbejdet var bort~ 

ltciteret for 140.000 Kr., som kom 
Fydfra.. Men derudover fandtes der 
paa. den da.ns ke Finanslov en Be· 
vUJing dertil pa1. 37,000 Kr . Dette 
skete samtidig med, at der ikke var 
Penge til en Gymnastiksal ved d~n 
danske Skole J Aabenraa. Det kal· 
der jeg utilberligt (H0rl). 

Den n y Jordkamp 
er indledet meget mod vore 0nsker. 
Vi ba.vde efter Genforeningen a.tvik.. 
let vore KamporganiasaUoner paa 
dette Omra.a.de. Tyskeme sti!tede 
KredltinsUtut Vogelgesang og pa.n
ferte os en ny Jordkamp. Dette In· 
stitut bar nu lalt udla.ant 5~ Mill. 
Kr. og sad den 1. Januar i Aar m.ed 
86 overtagne Ejendomme. Vot' 
.Jordpolftfk !IIden Genforeningen bar 
desvrerre vroret de spildte Chancers 
Polltlk. Det er pa.a. beje Tid, ml\n 
her tager Skeen I en anden Haand, 
IJ0r Dagens Gerning og Ieser Opga
verne. Et Sted som 1 Jyndevact 
SkoledfstrJkt sidder Tyskem e nu 
med SO Ejendomme, vi kun med t7. 
~tlllingen fl'a 1920 er her forandret 
f vort Dfsfavln". Man maa gare sfg 
klart, at Jigesom det koster noget a.t 
vrerne en Groonse militmrt - vi gle · 
der os alle over, hvad der paa dette 
Omraade er sket - lige saa vel k.,.. 
ster det noget at bolde den folkeligt. 
De Ofre, der her er nflldvendige, maa 
b1 inges. Det er bcklageligt, at d• 
neste af .de 10 Mill. Kr., der er stU
let til Ra.adighed af Jordfonden, or 
anvendt f Raderslev Amt. De skulde 
voore anvendt i Grrenseomra.adet J 
Stedet. 

Tvskeme har nu oksaa velsl ef 
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kale t1l sidste P lads, saas on k1.1rlg talte 1 Bov, at man ikke vilde h-elmc, 
Reprresentation for aile 1 det na.tio- f0r Nordsleevig igen var tysk. Det er 
na.le Arbejde f0rende Kredse, for Po-

paa Tide, at vi lkke ove:t!ader 'ry
skerne Fortolknlngen af de daaske 

Love. 

lltik, Kunst og Videnskab. Vi mev
ner Landstingets Formand, J. J en· 
a en - K I e j s, f..andslingemand 
J e f sen - C b. r is tense n, R~ktor 

H. P. Hansen, Lektor H. V. C l a u
sen, General Rams in g, Dr. med. 
Harslet, Helge R ode, Emil Ml\· 
r o t t, Oberstlejtnant Helge B r u b n 
Folketingsmand Hartvig F r Is c b, 
Direkter M a c k e p r an g, Grl!v 
H o 1 s t e i n o. m. f1. 

En smuk Hyldesf fi l 
Senderjyder nes Ferer. 
»Hejmdal«s Formand, H.RS. Bon

d o S van e, ubnede Medet med at 
bylde H. P. Hanssen paa. B9.ggrund 
at Overrmkkelsen af Tietgcn-Modu.JJ
len i Dag. Det er - udtalte han -
en Slags dansk Nobelpris, dflr her 
er overrakt Dem for god dansk Ger· 
ning. Vi glmder os aile ;)Ver den 
Sammenknytning, der her hnr fun
det Sled. Tietgen og De bar hwr 
paa sit FeU gjort Danmark sterre 

, H. P. Hanssen, skylder vi t>n 
for et Liv, der er gaaet ben i 

"n'"'"~r. for Danma1·k og Oq,nakhe-
De nar levet det rige11te Liv, 

Mand kan !eve: som Ferer i De
Folk. Vi t:a.kke.r Dem og lyk0n· 

er Dem. (Hele Forsamlingen rej. 
og hylder ved mlnuUangt Bi
H. P. Hanssen). 

men a t vl selv tortolker dem. (Stror
ke Tier!). Det tyske Gymnasium i 
Aabenraa som vi meget mod Ba• 
folkrunge~s 0nske bar faaet, blev i 
Fjor udvidet. Arbejdet var bort
liciterct for 140.000 Kr., som kom 
Fydfra. Men derudover fandtes der 
paa den danske Finanslov en Be· 
villtng dertil pa 'l 37,000 Kr. Dette 
skete samtidig mcd, at der ikke var 
Ponge til en Gymna.stiksal ved den 
danske Skole 1 Aabenraa.. Det kaf· 
der jeg u tilberligt (Her!). 

Den ny Jordkamp 
er indledet meget mod vore 0nsker. 
Vi bavde efter Gen foreni ngen a!vik. 
let vore Kamporga niasationcr paa 
dctte Omraade. Tyskeme s tiftede 
Kredltinstitut Vogelgesang og pan~ 
ferte oR ~n ny Jordkamp. Dett.:~ In
stftut bar nu talt udta.ant 5~ Mill. 
Kr. og sad den 1. Januar i Aar med 
86 overtagne Ejendomme. Vor 
Jordpolltik sfden Genforeningen bar 
desvmrre vroret de spildte Cha.ncerl 
Pol!tlk. Det er pa.a b0je Tid, man 
her tager Skeen t en anden H.aand, 
~er Dagens GernJng og Ieser Opga
verne. Et Sted aom 1 Jyndevad 
Skoledlstrtkt sfdder Tyskem e nu 
med 00 Ejendomme, vi kun med 17. 
S,tilllngen fra 1920 er her torandret 
t vort Dtsfaver. Man maa gere slg 

Den nafionale Stilling klart, at llgcsom det koster noget at 
vmrne en Grmnse mili tmrt - vi glm-

ved vor Sydgra?nse. der 08 a ile over , bvad der paa dette 
E1ter Sangen •Du skenne Land Omra.ade er sket - lige sa.a vel ki)

Da.l og Bakker favre« talto H. ster det noget at holde den folkeligt. 
H anes en, som ved sin Tilsyne- De Ofre der her er noovendige, maa 

paa. Tr ibunen atter hilst1::s b1 fnges.' Det er beklageligt, at da 
ed Iangvarigt Bifa!td. Han gav til fleste af .de 10 Mill. Kr., der er stll

ledning en Oversigt over d.ut nn- let UJ Raa.digbed a f Jordfonden, er 
ale Spergsmaals UdvikHng fra. anvendt t Haderslev Amt. De skulde 
til Dato og skildrede, hv•lrledcs vmre anvendt 1 Grrenseomraadet t 

dsoningspolitiken tog Fart <'fter Stedet. 
ree1enuultns Overtagelse at :Wagten. Tyskeme har nu ogsaa velsignef 

1 1930 bestemte den preussi- 08 med en saakatdt Arbejdsfront. der 
Rege_ring, at det skulda · tt r t> ha.r AfdelingPr over hele La.ndsde· 

vmrende Ministerialra.ad Jobs. len, og hvis Arbejdsgivere kun maa 
1 e d j e, der sku Ide tale paa l tl beskreftige tyske Arbejdere. » Vor· 

Dagen for Afstemningl'n i 2. bereltet scin ist alles«, siger Tysker-
e, og Linjen blev fulgt helt op ne, og de praktiserer dette Val~-

1932. Men efter at Nationaldocla- sprog overalL Tyske Firmaer for
liAt.ArrtA havde faaet Magten, blussed<' hyder deres Funktionmrer a.t tale 

• Slesvig • Holsteinismen atto•r Danek tndbyrdes osv. Dertil kom· 
ftigt op. De vil buske B.,gheo- mer en lkke ubetydelill Jndv.andring 

f0r Paaske 1933, med SiP· syd!ra. De langt dnar ligere For -
og Peperkorns udfordrende TSJ· bold t Tyskland opfordrer i sl~r solv 

i Slesvlg og Egernf0rde. Ta.Jern& tfl Udvandrlng ti l Da nm.ark, hvor 
dementerede, og Regerlngsrund Muligheden derfor er til Stede. En 

Bogs, der send tes b.erop for at be- lkke ubetydellg Rolle spiller det og
rollge, fortalte, at de to Herrer vtu· saa, at at de 5,Z32 ?ersoner, der i 
kaldt til Berlin og bavrlo faaet en sln Tid opt!lrede fo r Danmark, var 
lrettesrettelse. de ~ tyskslndede. 

Nazis ternes sande 
Hensigter. 

Hqo, Bogs udtalte dengang til mig, 
at Gramsesp0rgsmaalet 1kke vo.r ak
tuelt, men naar der var gaael nogle 
Aar, maatte vi se at faa truffet ••n 
Afgerelse, bvorved Tender og Hfljer 
med tilstedende Omraader kunde 
vende titbage til Tyskland. DennP 
Udt.alelse fik sterre Vregt, da Altr. 
Rosenberg nogen Tid eenere i !<'lens· 
borg udtalte Haab om en ny OrrPn· 
s!lafgerelse, der vllde kommc til at 
smerte baade i Slesvtg-Hol"teu u~ i 
Danmark. For alle Danske or vor 
ny Grrense imidlertid indhkutahel. 
(Kraftiga H0rf). Den er lkke blot 
en Statsgrmnse, men en Folkegrren· 
ee. Angrebene paa vor Statsgnonsc 
er forelBbig afblrest fra Berlin, An· 
grebene paa vor Folkegr:tJnse er dcr· 
imod sat ind med overordentllg 
Styrke paa en meget bred Front. 
Der sker b.erunder mange Misbrug 

t den liberate daru~ke Lovgivning. 
e mlndst paa det kirkeligo Om

Den store Formleshed her 
ubetinget mndres. Det kan skc 

Kgl. Resolution. Do 55 tysk~ 

vatskoler er et betydningsfuldt 
i de naziBtiske Organisationer. 

Barme bar den Maado vakt, 
,vnrn"'""" der er skatfet Bern til disse 

Amtsraad~valeef i 
Senderjyll and 

er ikke nedAIMtnde, hvis man tager 
helE' Omraadet unrler eet. Tyskerne 
fik 12,5 pCt. af Stemmerne mod 13 2 
vcd sldste Fnlketingsvalg. M~>n ta
l er man Amtf'me hvPr for sip:, er 
!=;fil ' ingen ikke lys I Graonseomraa
det. 

H. P. HanssPn kom eluttelig ln1 
p.aA l'n Omtalc af rlet tyske Mindre· 
fAis Forho'd, !det hlln Akarpt kri' t 
sernde. ai Fereren for et Par ti i Dan
mark sknlde urlnaovnes af den hej
este Rmbedsmand i S1esvig-Holst~n 
Oe~ ska.l lkke emme et godt Fm·
hotd mell em dl'! to Lande. De ma"6. 
dog ikko tro, A.t dcr ikke arbejd<>s 
fra dnnsl< Side. Oet p;er der, og 
paa mange OmrMdnr arbt'jdes tier 
udmrerket VI hraber. at man her
oppc raar en stif(t>nde Forstaaelse 'lf, 
at Grmnsens V118m er en Rtgsopgave, 
en Sag, der angaar r - alle, bvor l 
f'lll.nt""ark vi end bor (stormende 
minutlangt Bifald). 

13ondo Svane ta kkede paany med 
Forsamlingens udelte Tilslutnlng H. 
P. H .. nssen, der - udtalte ban -
paa en sjrelden Maade forener Gle
den og Sagkundskahen. 

Dermcd sluttede det vellykkede 
En Mand, der bavde '' 
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ST. RE6NE6ADE 2. KIIBENHAYN K 
Tflf. CENTRAL 11,98S • 

Bladet : 

A. T.. 

skriver den 
n ~;r-
J /:,~ . 

GRJENSEN 
~ 

D'Jff k.a.n »>>f; Aytt.e at IUEg1ie det: 
K,pbenb&Vilemes Forhold til ~n

derj~ er a.f en egen lUMfuW Art. 

Naar der lwmmer opslgbv~'lckende 

B. l'. llalt55en. 

Bud ovre fr:>. 

Grrensen, saa be

vreges S1:.el:n.nin
gen let 1 Kj6ben

ha V'll - en te.n tll , 
Begejsbring eller 

Sorll.<i~Yn, men na.ar 
oot sensa.ttonell.c 
i Begl.venheden 

.sa:a er dampet 

bort, forsv.l.nder 

Sbemn.Ln~n sam-
tldrg, og det er nreppe saa forfrerdeUg 
~ Tan.lrer, der gaar fra KS'}ben

ba'VIl t.il <namsen. Det hele bliver 

pa.any !Ddt fjemt og uvirkellgt . 

L
AD 05 haa~. 

Kampen. I a:t H. P . Hans
;__--~--~ sens al'VO!"llge og 
~ TaJe 1 Gaar ee-n Gang for aUe 
~ en Emle pa1l dette Fomold. Det var 
~ en Polllretrlblm, der stod paa. Tale:
srolen med h9}e Br91 og vol.doornme Ge
brerder. Det var en strerk og stl:lle Mand, 
prstvet 1 Livens Tiii~lser, der med 
.)mvne Oro unde-~ a! KeindSglern4n- . 

ger gaw et Blldede asf Tl!vrerell9en, 901111 den 
er, pa.a den da:n.&k-t.jiiSk.e G.rrense . .Der kan 
detr ogsaa vrere strerlk.e Stennnmg1Sudsv1ng, 
men det princla>lelle er den dagllge sejge 
KUnp om Folllregramsen., en Krlg om 
~ncneske-sjileile og Meri.Il<eGkeiSlnd. 1 hvll

lten der aadrig gives rwgen V9.18be00vUe. 

Nelq) f.ordd B. P. RaD~SS~en t.alte saa 
~rnt og 58€:Jdgt, maa.tte ha.ns Konklu
moo ~re et overvseldende Lndtryk: Der 
!,_res i 0~et kiU.n en KA.llbultc.amp, og 
~ i Bertin h.ar ~ enhver 

:Kamp om ~seDollell - men !ngen 
~ i Verden vii 1 det la.nge L6fu 
mnne bOlde, hV1i den be smt1dle er en fl H /. , ~ 13 
~ ~senM. Et Nedelrla.g I den 
f'ol!telige K.ami> v11 en Da1r 81Utoma~ 
medf.-re S'.aU!ig'rtemeDIS Piytn\ng. 

0 VER FOR det 

Hjalpen. I m~ og 
trod's alt rige Tyak-

' ilamd sta.ar det ~ Sjljnderjyllaoo - og 
det er kbrt, at alen.e 1ta1n det lkk~ f~re 
dfcl.ne ~. ,,Nord,jy®r 0&' 0boer maa 
med," sa.glde H. P. HMliSSen - og til dts.se 
Ord h:a.r han heae Landets T1lstutnlng. 
Men sk.aa HJeel.pe:n betyde ooget, er det 
Me mere nok med de pl'Udsellge Stem
nlrlpudbrud. Born Kampen 1 S)'Q er .ejg, 

maa. OlgiS8.a Hjrelpeme l det j!Wrtg-e Rlge 
eejgt og ~ nere med 1 HJrelpearoejdet. 
'.I'llden er ikke mere tn Rurraraa.b - men 
W at bjlel.pe og l>rinp Ofre. 

Gennem de ~JY<i*e Organiaab!oner 
bar v1 a~rede Rammerne tor et aaadant 
BJselpea.rbeo)<k! i KJibenhaNn. Lad nu alle, 
del e-~ ~lte Ill a,t ltal<le s.lg Dan*e, sutte 
6l-& j:ili OrpiDee.tliooerne- OS blive derl 



t"o tt1Ken 

skriver d~ Q MRJS. 1935 

· S atsEu~nsen ligger fast, 
j 

mender krempes haardt 
om F olkegrrensen 

Hr . H . P . Hanssens store Tal e i Aftes om Kampen 
mellem Dansk og T y sk i Senderjylland 

D EN STORE HAL i Grundtvigs 
H us og de t i lstedende Sidc loka

ler \·ar fyldt t il si dste P lad-s i Aftes til 
Studcnte rforeningen ., Heimdal'' 1 JL. 

P. Lla11~sw-.llede i A ftes. P aa. Taler
stolen var a.nbragt t'n d ufteude Buket 

1D0r ker0de Roser, en lii lsen t,j ( S~n

der jydernes nu i3aarige F 0rer, d er 
n etop i Gaa.r var ble\·et U<edret nu•d 

T it tgen -Jlednl;(ll. l\lnn kunde IJJ<.(t' 

fre rn falr, a t <.len st.ore F orsaruling 

glredede sig t il at hl"t'c fl . P. llan.•-•rn 
igen - endda. saM rundt om i Salen 
adskill ige, der tidhgere ikke just va r 
en ige rned ha.ru om cie senderjysk~ 

Sp0rgsmaal. Nu er d(' r kun en Menmg. 

F orsnmlingen rejsie sig og hyldede 
H. P . H a ossen med langvarige K lapsal
,·er. H . P . H anssen modtog rued bejet 
Roved den hjer telige H yldest, dc r slog 
op imocl bam. 

Den haarde Kamp om 
Folkegrcensen 

~Ian saol( , Du sk111111e La11d mcd DaJ, 
" !I lJakkcr la ue·' og H . P. H anssen in d
ledede d!'refte r &in Tale med a t give et 
hist{) risk T ilbagehlik over de Begi,•enbe
tler, der har fu ndet S t-cd paa det gr~nse
politiske Omraade sidcn Dr. Sicl'ers og 
Pasto r I'r p Pr/;oriM uda-skende Taler i 
Slesng og E ckernforde. Han min dede 
om, at Msudighederne i Berlio straks tog 
Afsta nd fr n den ophidsoude Propaganda, 
der 1 11r ble,·et indledet fr~t Slesvig-H ol
stenem es S ide. om de offic ielle c-dtalel
ser om, a t S !JIIrg<;manlet om en Gr~n.se
rcvision ikke , ... r aktuelt, men ~Jini~terial

raad Bor1s har ganske vj.&t ~11gt, a t naar 
dcr e•· guilt>~ 1luglc Aur. m ft ll man s e at 
o<omme lil "" l·'arst.aaels& mellem Da n
lllark og Tyskland, 11aa st Tender og 
Hoj<>r og de omliggende EgM kan vende 
tilbage t il T~·ijklaucl . 

- J len •len nunerende Gra-nse er fast
~at paa. GnuHIIa~ uf F olkcnes Selvbestem
melsesret, fortsatte H . P . Ham;sen , op: 
Spergwwalrt om en BP.,·i•ion af denne 
Grreose er f<1 r o Dan l<ke tnd1~putabrl t. 
(St<er ke H orrnab) . 

Saaledes ~om S it ua tiooen nu ligger , 
rerl'A! rlt r over hO\' edet ikke ved S pergll· 
maalet om Stat~yra:r1un, ~rlet alle An
greb p~ a denoe er afbltoebt eHer Ordre 
fra Berlin, meo til Gengtoeld sl11ar v[ on~r 
f11r meget sta-rke .\ ngreb o<-er en bred 
Fron t pua l:'ollcrqrw1L~PTI. 

&aa let og /arnuest til med at .meJde sig 
ud af Folkekirkeu. Vi har oplevet, at 
, Landesfiibreren" ganske lakonjsk bar 
meddelt ct Sogneraad, at 104 P ersoner 
melder sig ud af Folkekirken og dermed 
er det i Orde.u. Det er lidt fo r let ! 

2 B•m for en gammel Heat og 
to K•er ! 

IPa,a SkoJeus Ommade krompes en 
llll lll'd Ka.mp. Der er opret~t ikke fmtre 
end 55 tysk-nar.istiske Privatskoler, og 
sorn La!wrere ved d isse Skoler i ndkalues 
1.'nkere, som i der es Frit1d kao d rh·e 
tysk-n azi.stis.k P ropag and a - og de _ger 
det. Lederen af det tyske Skolevceseu har 
oply&t, a.t der er oprettet 11 tyske Pr i
VIlf.skoler i Lebet a.f 100 Da.ge 1 

M aaden, hvor paa mlldt ska ffe r B~rn 
ti l disse Skoler, bar \'a'kt megen Harme 

L Rede Kro kom 4 polske Bern 
tysko offentlige Skole, der efter kom de 
i den tyske IPrivaU!ko!e, og endelig til
sidbt i den danske offentlige Skole, altr 
sa.rnmen indeo foc samme Skoleaar 1 

IDa. den tyske P r ivatskole 1 & v blev 
ioddet, var til S tede et halvt H unr.rede 
Uni \•er.sitets l::eJ-ere frn. Kiel, og oe r blev 
voo denne fest ligo Lejlig hed boldt en 
Tale, h\'ori de t blev sagt: T"i under os 
hl't Jkl.'ll R i&t efler l lo, f~~r dtn &ldst e 
Fnd~brrd J orrl, Da11sk crne ranedc i 191!0, 
af/cr er t1·obret t 1lbuge. )lao rnan nok 
~perge , hvorledes llisto rieultder~is ltinge lt 
bliver i en saad an Skole! 

Tyakerne akaJ ikke fortolke de 
da nake Love! 

Der kan efter cla uske Lov ydes Stats
unde rs t.ottelse til de tyske Pri vlllt~k,>IE>r . 
Cor 6aa vidt Undervisningen st aar paa 
Hejde mf>d den offentlige S koles, OJ.t hvor
,·idL rlc tte e1· T ilfreldet, a fgeres at Skole
kommissionen. .Jeg n l imidle rt1d biC\'· 
de , a t det ikke ska l overlade.s til Ty
skerne 11 t (ortolkQ den danske Lov - det 
IIlii& vrere os S<> lv, tier ferer Til~y11 med 
cli~w Skoler I (Her ) . 

H. P. Hanssen paa TaJerstolen 1 Aftes 

1lc~et mod den danske Befolkuings 
Vilje har 1•i faaet en daosk-tysk S t uden
tert>kRamcu og e t tysk Gynulll '>'i um i 
Aa~nraa, endda rued T ilskud fra den 
danske S ta t . Men de r blev snmtid i_g 
Da>gtet Til~kud t il 0 J>Iere lse ai eo G.vm
na.,tiksal for K '· inder i den dnnske 
Skole. X nget:' suadlwf rr eftcr 111111 .ll r-
11/lt{l 11 tilb!l rlia f! ( Slit>rke H enaa b) . 

-- ·-
' ' 

ordkampen: ,,De spild·te 
Chancers Politiku! 

H. P . Hanssen 1·eudte sig derefter til 
J ordkamJICII, idet h:~n forst ga,v en ud
ferlig Rcdegorelse for den Virksomhed, 
der udeves nf K reditun:,to lt Vogelgesa 11 u. 
Lre1·er 1'orp, 'l'onrler, der dede i en saa 
tidiig Alder, har en Gang sap;t, a,t da11sk 
Jordpoli~•k i Send<' IJ~ IIund er de spild
te ChuiiCCt& i'ohtil.-, op; det, e r r igt1gt l 
S3"rhg mod Vest ligg.,r d<1 r store Areale r, 
d!lr bnnle mcrg!es 1•g afvnudes og dcr~ 
eiter ud~l.' kke~ til H. tNnuudsbrug, men 
det cr h•d t il ikke skE't. Glemme mna 
man iuudlert id ikke , a t hg~m det mili
!toere llr~A>Il'-C' a>rn ko.- ter P enge, koster 
ogsaa Va•rnot ior l•'olkegrrensen uet n a,.. 
tiona le \·wrn store Swnmer. 

Jeg ri ndt• r det bt!khll-(l'ligt, at de 10 
.U illionet· Kroner. 1lor er slillet t il Uaa,.. 
digbe<l (or Ud~t~·k nll!J.! 1 SenderJ.d land , 
koYed,ag<'llg e r aU\'I'Udt til l"dst~·kning 
i Huohr.•lc •• Amt-. Her ,·nr i Forvejen 
de sLore l)Ou llcne~~:aanle, Oj! man ha r vet.i 
deune lid~tykni u!!: lagt Reslag paa et 
folk<·matt> r11tle, ..0111 der \or haardt B rug 
kJr ,.E>d Gr,en,en. 

Forbud mod Dansk - efter 
Ordre fra Arbe jdsfronten. 
Den ' IHtk aldte tyskc . I J/u,jd.;Jro!lt har 

r Jhaler I lfojer, Tondt~r, Aabenr aa og 
Ha.der-,lt> ,. 011: rued Slettepunkter bl. a . 
i Tingle,·· 1De1111e t~·ske Arbejclsfront bar 
pa.alagt ~ ine :\ ledleiDJuer , at tyske Ar-

Kan 
ufra nlrorot 
nedl•rr•• 
I enhvor 

Pootka u o 

bejdJsgivor e kun m.aa aotage 
bejdere, og det er endog ga.net saa \' idt, 
at tyske .11 be1d~givere haT jo1·budt deru 
Full: at t11ie dunsk indbvrdt& - eft~r 
Ortlre fra. Arbejdsfronten. Des\'ll'rro 
ha r ,.I eJHinu ikke fra. dausk Side faaet 
Yore Mod-Organisa t ioJieJ· holt i 01·deu 
euduu. 

alget 1 samtlige 4 ~ndet 
Amte:r under et, var dct ikke '""'" 
for Danmank, rnen Valget ,.i<er nrJ.1 
at .\gtpaagi•·enhed, Aarraagenlte< 
Otferv il je er ntKh•endig. 

~ len d E>r arhejdes og~na fnl c 
Hide Oj!; nroejdes _godt. Oer e r !< l d£>11 

turt>uingcn b.v~t~et l:fa •·ue og \'eje i 
Htil, oprettet 1n·er }()(Xl H 11 ~m11 nds 
og 250 Smaagaa,·d". b~·gget 9 s, in" 
tener , mange f<';~hrik~>r o~-: udt.,rt 
<I,Ygligt og gorlL AI·!Jpjdo for 1\ 11-1., 
Skolc. I 19:.!0 ,.a r lfrr i G rfl> n~C'OIIIJ a 
kun 6 dau~ke Fun,.'lmliug,hn-.c, i 
er der 31. 

Lutlmnr/, inatn. a f Ty•kl're til Sender
~ !land har gennem .larene v~re~ 1·et 
hetydclig, ''~ VI maa 1 det bele gore os 
kl4rt, a l ,·i "taar OYer for <•t maal!Je,· id~t, 
~~·ste ruali 'k AI'!Jejde paa lnn!tt S igt rued 
det Forman! at tr~nge Jo'olkegr~nsen 
bug"re Ol( la•ngere m od Nord. Beg;.- 11 • 

clel:ren bier ltior · i de to fers te .-\ar eftcr 
Genfaren• U)!eu, da. -52:12 oplt>r~e for 
Daomark n~ t re Fjerdedele nf dem ,.,H. 
l'.''~ke.re, m!!<lNtS der ku n t•nr (J l>au;ke, 
der opkrede for Ty:.ldand. Under )Jark
dct·out E'n intlnllldrede hgeledes e& meget 
t tort Antal T~·-kcre. 

Ubegram$ed e Mill ionbell'b til 
Tyskernes Disposition. 

H r. R . P . Han ~scn slultetlt : 

-Vi staar over fo r et vel plan 
' ysk Arbejdc paa langt fii~t IJ1Cd 
Forma.al Ol'er en bred Frool a t t ne 
Fo lkegnt>usen t ilbage mod t\o l'd , 
at lnan eogang merl T irlcn knn rt 

Kra,·ct otn Revi o:; ion 1\f •Stntsgr :l'ns 

l>cdor kan m an ikke fra dnni k S 
ow• dade G r:Pnscns \T :r.m niP no 

l :t'R' n ~I'Lefolkoi n "en . Som i Dronn i 

TI•.F aa T id IDI!a ll.!le nere lllPd , 0bc 
og Nordjyder 1 

Forsam lingen r cjsle s ig lHI& ny 
h ,> ldc tlc H . P. H a nF.sen mcd lall 

JJrt ~llfJIIIIIICr iml llll><l 1>1'11~11 t il <let 
t,,·Ae gr;E'n'<'t)Ohti~oke .-\ rLt•jllt>. IX>r e1 
iu ~>tore Gn ·n-dond. Af rlet Pile l'r dM 
be\·ilg:et I J .\l11lion til c;nt•ns arhejdet 
i SoucleJ·j~·lla lH.I og a F det an.!<'l :1h ) l ill. 
P Ma de t,v11ko Und~erter or opl urt f~ k .. 
mindJ·e eud l i .\I ii!. ) Jark ti l dettt< l•'••r· 
mual. og en D~>l heraf gaar nnturlign' 
t il Arlwjdct \"Ctl X ordgrfl'lht'll. I gorl t 
e~ .\ a r l1ar llPr vmrct ikke horre end 
2i nationnl11 l mhaml i ug~~l age, og cler er 
fra officiel Hido reHet Hen~olill ingt>r til 
EmLad~mft'ncl og andr~ om at ~·do Bidrag 
- og R eosullinger i det trf'dje R ige hac 

1 :n igt :S ifal d. Gun. 

jo en gan'k~ •11•rlig B~:t~·dning J ( .\ ltm-
tm·hed) . Der ~a·lges .. folkelif!o Ju!e
ly&'' t il F orde! fo r Gr~nsl'orbejdet, der 
laves sa:-rl ige Skolei ud~nmlingo1', og nile 
Kommuu~>r 1 •. leq•ig-Hobten .n l& sa>r-

- De voo det aile, SAJ!;de Formaud<> •• 
for .,H I'imdal'', H ujerct~.agferer llc111dll 
.')no te i ~in \'elkonhtla le - De ved for
modl'n Jig aile , a t H . P. Han~•eo i l>ug 
har lane (, 'l'ietgeu-)ledaljon og det dc rti l 
knytl(Ouu Tietgci)-L~;>~It (. I Del ~r PI! rl1111.~1.' 
S obe/pris for aod Wt M k Gcrnit'!l· ( ll l · 

fald ). \' i gl~der os a ile over denne !;arn
men kllytning a f' 1'ietgeos og H. P . H ao))
sens ~avne, der hen ·ed ba r fn ndet . led. 
'l'ietgen gjorde cfler Xcderlagets bitre 
Timer l>anmark -sterrc gennem H andelen , 
ogsaa H. P . H a nssen bar gjort l>fl n
mark ~t~~r re. T ietgens Felt 'ar hele \'~> r
d en, H . P . RatN<II~ Landet syd tor 
Kon~E'aaen . De, H. J>. H au!;Sen , ,.ie<ll' 
hele Dcres Liv ti l delle .\rbejde, De Lit•\ 
Orua n isatoren frem for nogen, OlJrctlcclc 
Sparekasse r og byggede Forsamliugsltusc, 
og D e. dcu p rejsiske ~·ango fra .~\eumu n

ster , rcj.c;te K:ra.\·et om O!lf.vldel'l6 :~f 
Pragerfretl~>ns Pllra~-t raf 5. De blev dan~k 
~lin iste r efter GenforE!Illngeo og gjorfit> 
et nucgti~t Arbejde for a t t ll pall<'e l<'11r~ 
hold og Lo,·gi,·mn~ efter den nye T in
gcn es·TilsLand. De b11 r IE>vct et nut Lir. 
!•K da dct lrt>dje Rige i Tyskland var ru 
Ke utbgeroinl);, var di!L atter Dem, der 
stocl som Vagtposten for da ns k S prog 
og <lan~k Kultur i Senderjylland. Stor
ltan<leleo ha r i Da.g g ivct Dcm et Haand· 
slag og en Rmdersbevboing, som '•il giH• 
Deres Ord her i Aften foreget Y regt og 
Styrk~. \'clkommen og til Lykke l 

Paa d£>t ki rke{ige Om raade sker der 
dette, at der danues eo Ha>kkt> ore tyl-ke 
Frimenigbedcr. der er Led af den sles·qg. 
holsteobke La ndski rke, og ' i har ople.-et 
nt der i di~~e Kirker har va>re t Demon
stra tioner med H agekors og Efitler-H il
~>on i J!'orbindelse med Gudstjenest-e rne. 
Maa at B iskoppen i H aderslev Lar set s ig 
nedsagct til a t g ribe iod. 

i dnn~ke K rew. Man sender !'ndog Bern 
11100 Hutebil 1}, ~fl l frem og tilbage 
lm•r Da.g, for a t de kan kornme i d eo 
tyske Pri,·a t.skolo. En 1land, der t r~ngte 
ti l et Laau , filk 1' ilbud om, a t han kunde 
fu de Pcnge, ban lla.vde .,Brug for f ra. 
T,vskerne. hVJs han blat v-ilde sende sine 
6 Bern i den ty~ke P rn•atl.kole rnen ba.n 
~a~de nej 'l'ak ~ l':n Lrorer Ira' f,ejt har 
~~~~t til mig . Jo, n~t !.or Ty~kCrtlr 1.-obt (o 
B1"" nd of nttn 8 k ole / ll r f 1~ oammel 
H NI (](} f () Kot:;r .' P l •lll tcrbe.d). l)pt for
t<t>llt» ng~<aa, at .h bcJdslo,.,, rle1· "" Sletle 
tlert"-' ll~rn I T.nl.e rnes Skoler, faa r T il
hnd 0111 et Supplement til C nderst.Bttef
'l'" paa 2 P und Kod og 2 Pu od Marga· 
r1 ne om {jgen. 

l!~.ndsforeningen til kr•ffens BekmmpeJse 
1 lig:e Bidra~. :-.·a:~r hertil komml' r, at 

d t't jo i 0jt•blJkket paa Grund nf det1 
Jnve Krone cr en god F orr('tn ing Rt .kBbc 
dansk .lord, ,·i l man for l\tao, at 'fy~ker·ne 
bnr gode l}ort, pM Haa nden. 

Der er i B\'rigt. a l ,\ ulcclnin_g til at 
ueklage, at det after dausk Lo\ kau gaa 

Desvmrre bebold t vi i Senderjyila nd 
efter Krigen e t ret betydeligt Antal r us
,j,ke, s:e r biske og polske K rig~;£ anger og 
tl i .. ~r Folk~ Bern ~oger man nu 1rd G~nsL 
og Ga"e at faa ind i de ty~oke S koler. 

Raadh uspladsen 4 

K0benhavn V. 
H r. H . P . H ans<;en omtulte Re~ulta· 

t:rne af Amhrondralget i SHn<lrrJ.vlla nd 
Ol! lue,·dede <len Opfatlel•c, 11t h\"is man 

lj NDERTEGNEDE indnu/der sig berved som Mtdlem • F 

LANDSFORENINGEN TIL KRJf:FTENS BEKJf:MPELSE 



Bladet: 
tj~:;r r:,.," . ' vvH\;; 

skriver den 

Aile lJansl{_e-maa staa sammen 

om at vrerne vor Foll{_e-Grrense. 

I 
Gaar Formlddags fik Jhv. Minister 

H. P. Hanssen, Aabenraa, ve<l en H(Jj

tidelighed paa Borsen overrakt Tietgen

Fondens Medaille med tiUtprende Hre

dersgave, der denne Gang belpb slg tU 

Tysklands vel planlagte, systematisk 

organiserede Arbejde for at 

fly tte den mod Nord. 

141,991 K roaer - en H redersgave H. P. 

I HanJsen takkede tor med varme Ord. 

ltvorejler Iran udtalte, at det var ham en 

srerlig stor Gla•de at modlage Gat:ell 

nelop nu, da den vilde blive en god 

H Ja!lp i det txwskclige Arbejde, der tore· 

H. P. Hanssens Tale i ,,Heimdal". 

gennem Referat.er og Cltat.er, hvordan 

hele IndsUllingen over !or Danmark 

!angsomt er amd ret. Man maa, sagde ha.n, 

staar f Spnderjylland. 

skelne mellem en Stalsgrrense og en 

I Artes slod H. P . Hanssen paa Taler- Polkegranse. E!ter A!stemningen 1 1920 

stolen 1 Grundt\'igs Hu.s for at tale S!)n- falder vor Stals- og vor Polkegramse 

derjyllands Sag ved det orrentllge M!Xl~. sammen. Som Stalsgramse angrlbes den 

Studenterforenlngen .,Helmdal" ha.vjle lkke, Berlin a tblmser aUe Rygter, og Fol

a.rrangeret. Taleren blev budt Velkom· kenes Forbund beskytter den. Men som 

men al BoJesteretssagff;1rer Bornto ~cane, 
Folkegra;l11$e l l'flt! den gen.nem et vel 

der formede sln Velkomsttale som en be· planlagt, $1JSte
mat~1c organlseret A.rbejde 

gejstret Hyldest: VI tsnsker H. P. Hans- rykket mod Nord. J eg skal pr~ve kort a ~ 

sen tU Lyk.ke med den ctanske Nooet- l'rtS gennemgaa dette Arbejde, som ma.n spa

tor god ditnsk Gernirlg, han I Dag har rer paa aUe Omraader: 

!aaet. Tietgen og H. P. Hanssen !tar ar- Lad os begyn.de moo Klrken : Der er 

beidet Jor d d ... ~•un~ : <1t ottu Do.n.,.orlc Nord for On:mscn da.nnet utalllge tyske 

sttJrre. T!el,1'en havde hele verden, H. P. .F'rlmerugheder, der lndgaar som Led 1 

Hanssen Landet Syd Cor Konge-aaen som den slesvlg-holstenske Landsklrke. v or 

Arbejds!elt. VI lak.ker Dem !or del Llvs· K!rkelov er lrlslndet, de faar Lov a t be

arbejde, De har viet den S(lnderjydske nyLLe Klrkebygnlngerne, naa.r der !,kke 

Sag, og vi glseder os. som De sikkert selv demonstreres. Det er nemt a.t udrnelde 

gheder Dem over det Haanastag v an- sig al Folkeld.rken, der er foretaget 

marks Storltandel og 17tdu.strl 1 Da.g har Masse-Udme!deiser I SSfnderjyUa.nd., hvor 

glvet Stsnderjylland. Hredersbevisn!ngen Sagen gl)res til et Skatte-
S~rgsm

aal 

vU give Deres Ord !ornyet Vsegt og Kraft. benyt,tes som Led I an~n Agit111t1on. 

Pa.a ,,Heimdal"s Vegne: Velkommen og 

Til Lykkel 

Stort Bidrag t il tysk Skole 

og ingen Penge t il dansk 

Gymnastiksal. 

H. P. Hamsen ~. 

S tatsgrrensen er uangribelig, 

Folkegrrensen angribes paa 

alle Felter. 

H. P. Hanssen begyndte med at 

give et Rids ar den lyske Udenr1gspollttk., 

som den er f!1rt over for SSfnderjyllan:l 

slden Geniorenlngen 1920, og bev1ste 

Hvad Skole-S
~rgsma.

alet angaar, saa Stat.sborgere. De 1ndkaldes fra bele Ri

ved man vel, at der nu er opreLtet 55 ty- get, og der vselges gerne Folk, der for

slce natlonal-sociali.stiske Privatskoler slaar a t drive ( ropaganda. B~rn nok tJl 

Nord jor Grrensen. VI har selv oprett~t
 I Skolerne skalf~ 

ved at tvangs1ndlsegge 

tyske Skole-Aldellnger; ved dlsse skal Skoleborn !ra andre SOgne, hvor der er 

Lrererne vrore danskc Statsborgere. Ved 1 
Tyskere nok. og ved at bestikke Fort'lll

de tyske Skoler skal Lrererne vrere tyske drene med Laan. Der er et ...,,, r_,,.
.~ 

hvor to Skolel>Prn bleo kPbt l or en gam• 

me! Hest og en Vogn, de ArbeJds
l~ faar 

ekstra Understsfttelse 1 Porro a.f 1 tc K~ 

og 1 kg Margarine ugentugt, na.a.r derea 

~m gaar 1 tyske Skoler etc. Og man 

maa undres over den Letbed. bvormed 

det gaa.r mldt 1 et Skoleaa.r at flytte Bfjm 

fra den ene Sltole til den a.nden. 

Der er meget mod Betolltnlngens 0n.ske 

oprettet tysk-dansk Studentereksamen, og 

tysk Oymna.stum 1 Aabenraa. T1l dette 

GyDl.llU).um ydede den tyske Regertng et 

Bldrag paa. HO,OOO Kroner, men aamttdlg 

var der pu den da.nake Pln&nalov af&at 

37,000 Kroner tU Slrolen, Det f inder Jeg 

utu~rll
gt, naa.r der 1 samme Perlode Utke 

var Penge W en Gymnutlk.sal \'ed den 

!1anake Skole 1 Aabenraa (Btfrl Btu"!) 

En Folkegrrensea kulturelle Yrern 

ko8ter Penge. 

Jordkampeo er en meget wesentlir Pak

tor. I 1933 eJede Vorelsanr 63 EJandomme, 

1935 bar de 86, or a.f dem U&rer de 73 1 

det 1tlerltt truede Orae.MeOmraa.de. 

Vor Jorcf.-Polftilc lfden G enjorenlnge 

har rJreret 44 1PU4te Chancer• Polltlk. 

Et Eltriempel: Ved Udstylr.n1ng her 1 

L&nde\ laeggea det IIOC1a.le W Grund. 

Stralminger 1 ~nderJy
lland, v1 1Jtke bar 

ftlndet ~net t
u Ud.stykntng, er gode nok 

for Tyskerne. Det er paa blfJe Tid vlind· 

ser, a t et Grsensevlleln - ogsu, na.ar det 

er rent kulturelt, koster Penge. Stater& 

m4l4 grund/orbedre Jorcf.en, aaa den er eg

net til Uttstyknfng. 

Den tyslte Arbejds-Front spiller stn st~

re Rolle, og Indva.ndrings· Problemet er et 

Spsfrgsmaal, man beller l.kke mu ae bort 

lra, 'l)'skland leder Udvandrtngen mod 

Nord, or den lave danske Krone er et godt 

Lokke·Mlddel. 

Hvor Pengene kommer fra. 

Og h110r 1commer Pengene til a.It detta 

Jra? Tgskland har oprettet to Gramse

Fond, at hvtlke m4nqe Mfllioner gaar ta 

Arbejdet ved Nordgramsm, og endf1ldere 

~poo Rtgets Budget alt$J.It 17 M lllkma 

tfZ alt Gramsearbejde. Der holder ara!!1U,._ 

JlolUfske Indsat •linger - /. EkJ. 27 IJ'Id· 

lamUngsd4gc i Tfdsrummet Marts 1933 

til JUli 1934 - SkolefndsamUnger og ctnd

flid.ere vder aile Bvkcnnmuner og A.mter f 

Sl/dBlesvtg og Holsten 4eru Mrlige Bldrag 

tU Gra!111earbei44. 

T1l Slut et Par Ord om den da.n.ske Ind

aats, der 1k.ke maa underke
nd~. Vi h.ar 

Pl'lll!l6teret manae og fortrsetfellge Byg

ningsarbejder, arbejdet efter l!Nne 1 K1rke 

OIJ Sko~ 
og KeDilem116rt fottriBfleligt og 

ananres1det UtJedomsa.rbeJde. Men vt 3taar 

110tn sagt over for et paa lang Siit le

bende, men vel pla.nl1igt MOdarbejde. Jeg 

haa:ber do&'. at man heroppe torstaa.r, at 

Danmark er f aamme Stfllfng, 10m da. 

Thyra.s Vold skulde rejses. Alle mu. vsere 

med tll at verne vor Gne113e og g~re det 

Al'be,!de, der tkllZ og maa c!ifres - et Ar

be1de, Jet opaa har Indtryk &t vtl bllve 

eJort. 

H f.}esteretaagf!ifrer Bcmdo Soon. ta.t

kede, Po
~ byldede staaende Fo

recSNpbolderen, og man sluttede med at 

IYDre den Sang, B. P. Hamsen havde !fn

aket~ ~
 v11 vserre mit Land". 1- r. 
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ST. REGHEGADE 2. KBBEHHAVH K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

1 Hredersbe'lisriing 
til H. D. Hanssen 

Tietgen-Medaljen og 
4 2 ,000 K r . af T iet gen

F ondet 

TIETGEN-Fondets Bel!tyrelse over

ra.kte i Gaar thv:. Mi nister H. P. 
llanssep, Tietgen-}feda.ljen i Guld ~amt 

42,000 Kr. af Tietgen-Fondets Penge. 

Deter en sj~lden Udmlllrkelee, H. P . 

Hanll.'!eD. her er blevet Genst.nd for. 

Tietgen-Medaljen er kun blevet uddelt 

en Ga.ng fer - og det V&T til Kong 

Ch1·istian. 

IFondet oprettedes den 19. )!arts 1929 

paa. Hundrednarsdagen for 0. II<~. Tiet

gens IFedsel, og Grundkapitalen, 316,000 

Kr., tilvejebragtes ved lnd~amling indeo 

for Erh"l"er>ene. lfelge IFundn.tsen aka1 

Udbyttet af IFomlet am·endes eom Regel 

hvert 3. Aar enten a<>m Hrodersgave til
1 

en 1\fand eller en K >inde, der ved I nit.ia.

tiv og IForetagsomhed har gjort sig s:er

Lig fod.jent af vort Land, eller til ~tette 

BJf Institut-ioner i Erhven·slivets Tjcne

ste, derunder saa!danne, som bar Uog· 

dommens C"ddannelse for 0je. Der er lkuu 

en Gang tidligere sket en Uddeling -

det var til Studenterhu~t i Par.is og 

Foreningeu til unge BandE'llimlt'nda Ud

dannel&e. 

Et Liv i Arbejde for Danak
hedena Sag. 

Formand for Bestyrelsen, Grosserer 

Holger Laage-PeteriCn. 0\'Crrakte .H. r . 
Hanssen Medaljen og en Check paa Be

lebet og opl~te en medfelgende 'Skri

velse, hvori det bl. a. hedder: 

, Bestyrelsen for Tietgen-fondet h(ll' 

ell8tem:migt vedtaget at give Dem, dor 
igennem et Liv bar viet Deres Arbf' jdo 
ti l Danskhedens Sag i Senderjylland, 
som Hrodersgave denne i Gnld prregede 
'fietgen.-1\.feda.lje samt den tLI R aadigbed 
voorende Sum." 

Fhv. Ministet H. P . .Uan$scn udtalte 

in dybtfelte Ta.k for den .cEre, der vn.r 

- Jeg bar altid, udta.lte httn, Dlt'J'et 
Beundring for Tietgen. ?\lin Farbrodcr 

H an<ielen og drog til 0 sten, bvor 
han arbejdede sig op til at blive en a.f 

i et stort Firma i Sha.ngha i. 
lJrevene fra. ham modte jE'g ferst Nav

Tietgcn, og jeg bar a.ltid lige fra. 
den Tid nooret dyb Beundring for den 
Mand, der , &kent han sad i Kebenbavn, 
havde Indflydelse, der atrakte aig selv 
til det fierne 0 sten, h vor man med B&
undr ing Dll!nlede hans Navn. 

H. P. Han-$Stn slnttede med at aige: 
- Denne Gave skal voore mig en 

Hjoolp i det Arbejde, der ligger foran os 
i denne for Senderjylland vanskelige Tid. 
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ST. REGNEGADE 2. KPBENHAVN ll 
TELF. CENTRAL 11,995 

skriver den 

En. kraftig· Tale a/ S6nder:iydemes 
gamle Ferer H. P. Hanssen. 

S 
0NDERJYDERNES gamle F~rer, 

H. P. Hanssen, som l Gaar blev 

hedret med Tietgen·M~daljen og tU

h~rende Pengegave, talte i Aftes i Stu

denterforeningen Heimdal om Stillingen 

i Spnderjylland. 

Hallen i Grundtvigs Hus var fyldt til 

sidste Plads. Paa den fprste Rekke saas 

en Rake kendte Mend, bl. a. For-

sammen med · Folkegreensen, bjfr Ugge 
rast. 
Angrebcne paa Statsgrsen.sen blev af• 

~lest !ra Berlin, men de sterke A:n
Jreb paa vor FolkegreMe over en bred 
rront forlstcttes uforandret med sti· 
gende Styrke. 

55 tyske Privatskoler 
i S,snderjylland. 

fatterne HeLge Rode og Marcus Laue- H. P. Ha~n s.kild.rede den Energi, 

sen, Folketingsmsendene Hartvio Frisch hvormed Tyskerne arbejdede i Spnder· 

og P. Mortensen, Landstingets Formand jylland. Vi sporer det paa det kirke-
lij:~ Omraade. Agitationen her begun

Jensen-Klejs, Crev Holstein og Rektor sUgcs af den Lcthed, hvonned Udm.el· 

H. P. Hanssen. Forinden H. P. Hanssen delse a! den danske Folkekirke l11,der 

begyndte paa 1 sit Fo:redrag, blev han 

hyldet sterkt af Forsamlinget'l, som In

teresseret lyttede til, hvad han havde 

at ~<tge om ForholdC:ne 1 Sonderjylland. 

En festlig V elkomst. 
Foreningens P'ormand, Hpjestetttssag

fprer Bondo Svane aabnede Mpdet me<! 
en Hyldest tU H: P. Hanssen: De ved 
del v~1 aile, l>e.gynote H~jesteretssag
f-'reren, at Spnderjydernes gamle Fprer 
1 Dag paa Bprsen hal' faaet tUdelt Tiet· 
gen-Medaljen og Tietgen-IA!gatet, en 
Slaas dansk Nobelpris. Denne Hseder 
er ydet H. P. Hanssen for hans gode 
danske Gerning i Spnderjylland. H. P. 
H anssen hprer ill -dem, der bar gjort 
Danmark stprre. Den 23. Oktober 1918 

slod .stralfefangen fra Neumtinster. 
frem f den tyske Rlgsdag og krevede 
Pragerfredens Paragraf li opfyldt. Jea 
~nsker H. P. Hanssen hjertellg til Lyk
ke 1 Aften, men d~n glredeH.ge Begi
venhed, $Om han i· Dag er Centrum I, 
b¢r dog ikke fol'dunkle Alvoren 1 den 
Tale. han vil holde. 

' . 
Forsamlingen hyldede H. P. Hanssen 

med stserke Haandklap og sang derpaa: 
Det skpnne Land med Dal og Bakker 
fagre. 

sig praktlsere. OverpraiSident Lohse I 
Kiet lod saalcdes 134 TJ!'Skere udmelde 
at den danske Folkekirke og anmodede 
Sogneraadet om, at de maatte blive ftJ
( .. :::et for at 1>-~le Kirkeslt.~ Dette er 
kun et Ek.Sempel af de mange Misbrug. 
der gaar i Svang. Der er oprettet 55 
natlonalsoclallstiske Privatskoler i Sp'n
derjylland, alene J Lpbet a! 100 Dage 
btev der oprettet 11 a! disse Skoler. 
Den Maade, man skaffer Bprn til disse 
Skoler, lager ikke altfor sarte Hensyn. 
VI har oplevet, at man bar eksporteret 

7 Bprn !ra et Sogn til et andet Se>gn, 
hvor der var en tysk Skole, der trengte 
til Elever. Man anbringer polske og 
russi~ke Bdrn l Skolerne, og Tyskerne 
skyr ingen Midler for at faa Elever. 
Man bar bl. a. kpbt 2 Bprn ud af en 
dansk Skole for en gammel Hest og to 
K~er. 

Det er pa.a Tide, at vi lkke over
lad er til Tyskerne at fortolke dansk 

Lov~rlvniug. 

H. P. Hanssen kritiserede meget 
skarpt. at der paa Finansloven var at
sat 37,000 Kr. tU den tyske Gymnasie
skole I Aabenraa, medens det samtidig 
lkke havde vaaret muli.gt at faa Penge 
til at bygge en Gymnastiksal til en 
daH&k Skole. 

Vort Naboskab med Tyskland. Jordkampen fortsrettes med 
H. P. Hanssen begyndte &it Foredrag tysk Energi. 

med at minde e>m no.gle Ord, Professor 
Birck havde udtalt' etier Genforenin
gen. Han udtalte: Mangt og meget er 
nu forandret, men een Ting er utor· 
andret: Vor fremtidige Silll!ng vU be· 
standig vsere bestemt a! vort Nabo
skab til Tys'kland. Og dette er rigtigt. 
Tysklands udenrigspolitiske Linje me:! 
Hensyn til den Gra!!nsedragning, der 
fandt St.ed i 1920, blev 1 Begyndelsen 
overskygget a! den slesvig-holstenske 
Agitation. Da Dr. Stresema.nn under
tegnede Locarno-Traktaten, dll!mpedes 
denne Agitation, ldet der udgi.k Ordre 

Jordkampen drives stadig med usvsek· 
ket Energ-i at Tyskerne. Indtil 1. Ja
nuar I Aar havde Tyskerne opksSbt 86 
Landejendomme, hera! 73 i det egent
lLge Greenseomraade. D ansk Jordpolitik 
I Spnderjylland bar slden Gen!orenin· 
gen vaaret de spildt.e Chancers Politik. 
Det er dertor paa hpje Tid, at der sker 
en Forand.rlng paa dette Om.raade. 
Tyskerne bevll.ger Millionbelpb til 
Gree!lllearbejdet. Syd for Greensen afJ 
holdes ikke mind.re end 27 grsensepoli
tiske Indsamlingsdage. 

Amtsraadsvalget faldt 1 det store og 



1 
s krive r den - 1- o 

~L Grrensens 
• I . ' t 

over ades til· Grrense-....... 

befolkningen alene. 
En. kraftig Tale a/ S~nderjydernes 

gamle Ferer H. P. Hanssen. 

S 
PNDERJYDERNES garnle Ferer, sa.mmen med ·Folkegrrensen, byr ligge 

H. P. Hanssen, som i Gaar blev fast. 

haedJ·et med TJetgen-Medaljcn og til- Angrebene paa Statsgraensen blev af-
~laest fra Berlin, men de staerke An

hprende Pengegavc, talte i A!tcs l Stu- I* b F lk b ed 
, re paa vor o egrrense over en r 

denterforenlngen Helmdal om Stlllingen f ront fortsaettt>S uforand:ret med sti-

i Spnderjylland. gende Styrke. 

Hallen I Grundtvigs Hus var fyld1 til 

&idste Plads. PB.$ den fprste Rmkke saas 

en Raekke kendte Maend, bl. a. For

55 tyske Privatskoler 
i s, nderjylland. 

fatterne l!elge Rode og Marcus Laue· H. P. Ha!lSS('n skildrede den Energi, 

sen, . Folketingsmaendene Hartvio Frisch hvormed Tyskcrne arbejdede i Sjjnder· 

og P. Mortensen, Landstingets Formand 

Jen.sen-Kiejs, Grev Holstein og Rektor 

H. P. Han.sse11. For inden H. P. Hanssen 

beg)·ndte paa sit f'oredrag, blev han 

hyldet stmr!tt af Forsamlin·gefl, som fn· 

teresseret lyttede til, hvad han havde 

at $:ige om Forholdene i Spnclerjylland. 

En festlig V etkomst. 
Foreningens P'ormand, Hpjesteretssa.g· 

jylland. Vi sporer det paa det kirke

Jig~ Omrandc. AgitaHon·en her begiUn
stlgcs af den Lcthed. hvonned Udrnel

delse af den danske Folkekirke Iader 

sig praktisere. Overpra!Sident Lohse i 

Kiel lod saaledels 134 Tyskere udmelde 

at den danske Folkekirke og anmodedc 

Soineraadet om, at de maatte blive fri

~et !or at b• '-'Je Kirkesk-.4 Dette er 

lqm ~t Eksempel af de mange Misbrug. 
der gaar i Svang. Der er oprettet 55 

natlonalsociallstiske Privatskoler 1 S!iin-

fprer Bondo svane aabnede Mpdet med derjylland, alene i Lpbet af 100 D~e 

en Hyldcst til H P. Hansszn: De ved blev der oprettet 11 af disse Skoler. 

det vel aUe, begyndte H~jesteretssag- . Den Maade, man skaffer Bprn til disse 

f!iireren, at Spnderjydernes gamle Fprer Skolcr, tager ikke altfor snrte Hensyn. 

1 Dag paa Bdrsen hat faaet tUdelt Tiet- Vi har oplevct, at man har eksporteret 

gen-Medaljen og Tletgen-Legat.et, en 7 Bprn ira et Sogn til et andet Sogn, 

Slags dansk Nobelpris. Denne Haedcr hvor der var en tysk Skole. der tramgte 

er ydet H. P. Hanssen for hans gode til Elever. Man anbringer pol.sk:e og 

danske Gerving i Spnderjylland. H. P. russlske Bprn t Skol-erne, og Tyskerne 

Hanssen hprer ur dem. der har gjort skyr ingen M!dlcr for at faa Elever. 

Danmark st¢rre. Den 23. Qktober 1918 Man har bl. a. kpbt 2 Bprn ud at en 

stod .Straffefangen fra Neumdnsterc dansk Skole tor en gammel Hest og to 

frem I den iyske Rlgsdag 'og krmvede K¢er. 
Pragertredens Paragraf 5 opfyldt. Jeg Det er pa.& 'IIde, at vl lkke over-

onsker H. P. Hanssen hjertellg til Lyk- Iader til T)'akerne at fortolke daDSJl 

k e i Aften, men den glaedelige Begi- Lovgivning. 

vellhcd, som han t Dag er Centrum i, H. P. Hanssen krltlserede meget 

bor dog ikke fordunkle Alvoren 1 den skarpt, at der paa Finansloven var af· 

Tale, han \'il holde. sat 37,000 Kr. tU den tyske Gymnas!e

Forsamlingen hyldede H. P. Hanssen 

med staerke Haandklap og sang derpaa: 

Det skpnne Land med Dal og Bakker 

fagre. 

skole i Aabenraa, medens det samlidlg 
ikke havde vaerct mul~t at faa Penge 

til at by.gge en Gymnastiksal til en 

dansk Skole. 

Vort Naboskab med Tyskland. Jordkampen fortsmttes 

H. P. Hanssen begfndte &it Foredrag tysk Energi. 
med at minde om nogle Ord, Professor Jordka:mpen drives stad.ig med usvmk· 

Birck havde udtalt efter Gen!orenin- ket Energi af Tyskerne. Indtil 1. Ja

gen. Han udtalte; Mangt og meget er nuar 1 Aar havde Tyskerne opk~bt 86 

nu lorandret, men een 'ring er ufor· Landejendomme, heraf 73 1 det egent

andret: Vor fremtldl.ge Stilling vil be· ll.g.e Grren~eomraade. Dansk Jordpolltlk 

standig vmre bestemt af vort Nabo- 1 S¢nderjylland har siden Genforenln· 

skab tU Tyskland. Og dette er rigtigt gen vaeret de spildt.e Chancers Politik. 

Tysklands udenrii$politiske Linje me:i Dct er derfor paa hpje Tid, at der sker 

Hensyn til den Grmnsedragnlng, der en Forandring paa dette Orn.raade. 

fandt St.ed i 1920, blev i Begyndelsen Tyskerne bevUger MUI1onbel¢b til 

overskygget af den slesvlg-bolstenske Graensearbejdet. Syd for Grll!n.sen at
Agitation. Da Dr. Stresemann under- boldes i.k.ke mindre end 27 grznsepoll· 

tegnede Locarno-Traktaten, dmmpedes tiske Indsarnltn.gsdage. 

denne Agitation, idet der udglk Ordre Amtsra.adsvalget faldt 1 det store og 

fra Berlin onl. at den slesvii-holstenske hele ikke ugunstlgt ud !or os. Der blev' 

Septratpolitik ikke maatte krydse den afeivet 12,5 pCt. tyske og 87,5 pCt. dan

officielle tyske Politik i Graensesp¢rgs- ske Stemmer i samtlige • ss1nderjyske 

maalet. Dep.ne IJnje fasthoJdtes, til Hit- Amter. Men 1 Gr~"Seomraademe var 

ler kom tJl 'H.a~l\. Hitler ilelv 1'\ar ~en- den tyske Sternmeprocent langt st!llrre. 

tagne Gange taget Afstand fra en Taleren omtalte vl:dere det tyske Min· 

Graenserevision. men Sepanltbevll!gel- dretal, hvis Fprer blev udnmvnt Syd 

sen 1 Slesvig fik atteT en Op-blornstring. for Graensen, hvilket er et Brud paa 

Navnlig 1 de 32 Sogne, hvor HJemme- de h idtidige internatjonale Regler ~d· 

tyskerlet fiorerer, satte det tyske. An· rprende Mindretallene. Han omtalte 

creb ind. Udenrlt:skornmissaer Dr. Ro· derpaa det store Arbejde. der !ra dansk 

8enberg udtalt.e, at Grrensespprgsmaalet Side var udrettet I Sonderjylland, og 

lk.ke var aktuelt. Men samtld!z sagde sluttede med kraftigt at point.ere: 

Ministerialr>aad Dr. Bogs privat tU mit Gramsens Vccrn. kqn tkke over!ades 

atDanmark og Tysi{tandr maaU.e se at m Gr<.ensebefolkningen alene, 0bo og 

komme ttr en Fors£aae1.se om, at Tssn·· Nprrejyde maa ogsaa vrere med 1 Ar

de: og "}ipJer maatttt venaetltbagelil oojdet for at vaerne vor Sydgramse. 

Tyskland. . ~ 11J6,:;-T1' H. P. Hanssens Tale hllstes med 

Det vll \1aeklte Smert~ 1 Danmark, "staerkt Bifald, og M¢det sluttede med 

ford! vi bestemt maa haevde, at den at Forsamllngen sang: Jeg vil vaerge 

nuvaerende Statsrrae~e, der talder mit Land. 
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derskabsforening aldeles ikke maat
te betragtes som en Konkurrcnce til 
de eksisterende senderjyske For· 
eninger. Fadderskabsforeningorne 
har de1·es ganske begroonsede Op
ga.ve - den nemlig at sette ind til 
Stette for ganske bestemte Sogne. 

Overretssagferer L o r s e y bekla· 
gede sterkt, at Medet ikke havde 
vundet sterre Tilslutning, end Til· 
feldet var. Det er paa hoje Tid, Ar· 
bejdet tages op i Tinglev. Og lad os 
tage delle Arbejde op paa den b r e· 
des t mulige Basis. Lad os faa 
Ungdommen med. Og hvorfor ikke 
lave Tombolaer, arrangere Merko· 
dag. 

skriver de{_U.• IU!~Rc.u.J.l.iiS•wi..:~1:...J3....J.5~:....:----------
Fru Sophie J 0 r g e n s e n bragte 

~n Hilsen fra Senderjysk Forening, 
bvis Medlemmer desverre var opta· 
get af Generalforsamling, men som 
selvf0lgelig ga v Tank en om Stiftel· 
,sen af en Fadderskabsforening sin 
varmeste T ilslutning. 

M0det i Aftes i Klostersalen fik et positivt Resultat. 
Allerede inden M0det var der tegnet et samlet 

aarligt Bidrag paa 12-1500 Kr. 

Overlerer Bernhard H a n s e n op
lyste, at han h·a Begyndelsen af 
havde veret lidt usikkert indstillet 
overfor Tanken om en odenseansk 
Fadderskabsforening. Men sener e 
var ban kommet paa and1·e Tanker . 
Og blot vi slaar samlet, ger det jo 
heBer ikke noget, at vi marcherer 
adskilt. Derfor vil jeg gerne paa det 
kraftigste opfordre til Tilslutning til 
en Fadderskabsforening. 

Enstemmi8 Tilslutning paa Medet til Faddersllabs
loreningens Stiltelse. 

Biskop R u d : Lad os haabe, at det 
-..irkelig er saadan, som man siger: 
At naar Neden og Faren for Alvor er 
der, tager vi os sammen. Saado.o 
ber det va;!re: .!\aar dct• kaldes, sva· 
rer vi. Tilskyndelsen er der. Saa 
forhaabentlig slultes det nu kraftigt 
op om den pe.e.tenkte P'adderskabs
forening. 

0 den !S e. 

En f('pr:-r "- t'lll!ltlv For:;oamling o'er· 

\ ll"rede Modet i Afles i Klostersalen, 

som der var jndbudt iii i Anlednins 

af den paalt'enkte Stiftelse af en 

oclcnsea.nsl\ Facldersl~abs-Fm·cning 

for T inglev Sogn. l\fodct, under hvil-

1\rt rl1'1' vifltc sig cn>'temmig Tilslut· 

ning til den frclllsallc Tankr, slut

trdc rned, at Forl'ningru, blcv stiftet. 

A llrredc inden 1\fodrt ' 'ar der invl'iRt 

te~net et !iarolel aarligt Bidrag paa 

l :!-1~,00 Kr. 

P. A. Kruuse om 
F adderskabstanken. 
Konsul P . .A. K r u use bed paa 

lndbyd~>mes \'egn~ Velkommen, ideL 

han indlf'dedc n1~>d at udtale Onsket 

om et guustigt Forlel! for 'Model .. 

Ef.te1· at man ha\'de SUU£tei »Del 
haYer saa 'J.Jyligeu J•egneltt redegjor· 
de P. A. Kruuse for det Forening&. 
arbejde, der Laudet o\"er g0res !or 
Arbcjdet i Nordslesvig. Detle ArbeJ· 
de cr udrorerket. Men det Arbejue, 
vi ensker at Lage op gennem en 
Faddet·skob:-rorening, vi forhaabenl· 
lig faar stiflet paa ~lodel i Aflen, ('1' 
et Arbejdo af en noget andeu Be· 
skaffenhed. Gennem Fadderskab~· 
foreningerne. s;.ettes ind til Iljmlp tor 
ct ganske bestemt Sogn. 

I Aalborg f. 'Eks. har man taget sig 
·at Cga Sogn, el af de fattigsle i 
Souderjylland. I det fol'lobne Aa1· 
harder vmret. ydel ialt 3000 Kr. Dctte 
Belob er gaael til 11ja!lp Cor Forsam· 
linghuset, til Sygeplejea!·bcjdet, til 
Biblioteksarbcjdet og til Tljml p ti l 
Ungdomsarbejdel i al Almindelig· 
bed. Erter kyndige Folks Udsagn 
b.ar Faddcr·skabcts Bct.yduing I Uge 
Sogn vrot·et ret overorden llig. Den 
dansl<e Defolkning har ranket sig, et 

l\lindr:evi'Prdc;komplPk.!l er bleYet ud-

1'~ clde L 
Ogsaa vi maa satle lod • , • 

ll ot, cr d<· t te Fatlderskabl!arbejde i 
Uge, tlrr bar vmrct M0nsLro~ for den 
Plan l.il en odcuscansk li'actderskabs· 
fot·oning lOl' Tinglev, jog or ga.aet 
inll for. Vi Iter i Dal\lna.rk ka.n ikke 
utlru nt roret.arz;c os nogct sc til, hvad 
tl~r gvrc:. fm tysk Side. Ogsaa v i 
man. swttP ind til Rt0tte for de en· 
)\rlt<' ~orz;nr - Madan som Tyskrrne 
gor: I ('TJ lang Hn•kke t~•o;ke Byer er 
rlrr ria nnct F';uidHl'ka bsforening~>r. 

P. \. 1\ruuse r rdcl!jorde den•ft er 
lor dl'n Hrt>\ vrk~lin)l. han i Anll'd
lllHJI' af Tnnhrn nm tlen odenseanske 
fMldrrsh;~bsforenings Oprettrlse 
]Ul\ de rort med II. P. HanssPn, der 
l'la'rkt ha' de npfordref. Ill Pt Fad
tler!ika.b for TmgiP,., lnr}r dPr flnde.s 
rn &la>l'k og"'a gn~c:o;iv tysk Bev9'gelse, 
hi. u. under l ,prJli iS9 af den bekemlte 
Hek,lnr <:o:dliiUIO. 

1 Tlli):h·v er rJer et. t:tort Arbejtlc 
ul fl'!:{l.l np tcr en Faddcrskabs1or
t·llillg. IH. a. tnenges dJr lil Stette 
til fleulskolen, det· i sin Tid blev 
~li ftot i Ii'O' llessltab af Danske og 
Tyslte. Sen!!re er Tyskerne imidler
lid spmn~eL fra. og bar oprettet de
res egl'll Skole der stattes af Fad
tlerska.bgforeningen i Lubeck. Men 
ogsna. Forsam llngflhus~>t trrenger til 
Stette. Og deL danske Samfund i 
Tinglev ligeledes. 

Vi ber la>gge en Rmkke aandelige 
Fest11inger mod Syd. Der gaar for 
0jcblikket eu stl'id Blest Syd fra. 
ind O\'CJ' vor Grmnse. 1\Iod den Blest 
ber vi tage Kampen op. men kun 
veri JljiJ'Ip af blankc Yaaben. 

P. t\. r<ruus(' &luttcde med al med
dcle, al (ICr alh•rede paa nmrvreren
do Ticll'lpunkt her i Odense er tegnet 
Aarsbich·ng poo. ialt 12-1500 Kr. til 
St0tto for Arbejdet I T inglev Sogn. 

Bvis Jorden glider os af Rende, 
er alt tabt. 

Erter at P. A. Kruuse havd e 
te.get Dirigcnthvervct, blev der 
a t Il1ms A p p e 1, der indledede 
at slge, at vel de fleste nu var 
over, lwor n.l vorli~ Situati.onen 
I S0nderjylland. E1· der nogen , 
ikke ved Besked, kan de blot 
sig Amtsran.dsvalgcne fornylig 
notam. I Virkeligheden er 
nen i Dag n0jagtig den samme som 
1848. Ove1·al t er Tyskheden i Ol'fen 
siven. Hvor. man kan komme af 
med det, k0bE'r Tyskeme dansk Jord 
I 8 Aar har Kredilinstitut v ... ,,.,.T••· 
sang anvendt ialt 5~ Mill. Kr. til 
tyske Jordopkeb. Pengene til Jord
kebene skaffes ti l Veje dels i tyske 
Banker og dcls ved Bidrag fra i Ud· 

Etter al l<onsul I{ t' u use havde 
faaet enstemmig Tilslutning til Stif· 
trlse af t>n Fa.d<lerskabsrorcn\ng for 
Tinglev, blev dor forolagt Lovforslag 
for den pa.atrenktc Forening, idct 1 
P. A. Kruuse und£>rstr<'gcde, at For· 
enin~£>n i fen;t.l' ll1rl<ko skulcle have 
iil Op(l:ave at steU.e det na.tionale 
Arbt>jrle i T inglE'\'. En rvcniuel Stet
te Iii ,,Landevmrnet« maa komme i 
andPn Rrekke. Lovforsla(l:et vedlo· 
ges en~tl'mmi!(i urlrn tEndl'inger. 

Og dermeo 'ar Fadderskabsfor
eningen for Tln~tiP\ Sol(n en l{ends· 
gerning. 

Valgeae. 

Til Bestyrelsen valp:tes Koneul P. 
A. I< r u u s e, kgl. Bygningsinspek· 
t"L' L e h n P e t e r s en, Bankdirek· 
t:..t J a. co b s e n, Redakt0r Q v is t, 
Fcrretniugsf0reF Niels J 0 r g en· 
sen, O\·erJTelssagfm·er L e r s e y og 
Ovel'h,erer Bernhard Il a 11 s e n. 

Restyrelscn konstilueredc sig se
ncre med 1\.onsul P. A. 1{ r u u s e 
f>..Om Formand og Bankdirekt0r J a· 
cob sen som l{asserer. 

Man har ievrigt bedt os om at 
~0re opmrerksom paa, at Indmeld~l 
so i Fadder:;kab,.,-Forening(•n ka n 
she \'Pd Hrnve11oelse til Bestyrel!iens 
Mf"dlemmer. J{Qiltingentet er fa5l· 
f'at til mindst 3 Kr. aarli~t. 



ST. RE6NEGADE 2. KOBENHAVM K. 
TElF. CEIITRAL 11,995 

FaddersKabsto~eningen 
~ for Tinglev, Soon stiftet. 
M0det i Aftes i Klostersalen fik et positivt Resultat. 

Allerede inden M0det var der tegnet et samlet 
aarligt Bidrag paa 12-1500 Kr. 

Enstemmi8 Tilslutnin8 paa Medet til Faddersllabs
lor eninll,ens Stittelse. 

0 d e n 6 e. 
F.n rrpr;T'1'enl!!ti\· Fnraamling O\el'· 

';rrcrle Model i /\f tPS i J<Josterfialen, 
!'001 der Yar indburll ti l i Anledning 
nf drn paatrenkle S!iftPise a r en 
cdcnscansk Fndclrrl-'knbs-Forening 
fn t' Tinglev Sogn. ~ Tmlel, under lwil-
1-.1'1 flpt• ,·isle sig l'n~trmmig Tilslul
nlng lJI d<'n fn•Htsatlc T;:utke, slut· 
lrtlr mel!, at Fort>ning••n hie\· stiflt'l. 
All~>rcdc inden ~lmlrl var der iO\'rigl 
trp-nrt et samlet aarligt Bidrag pna 
12 tr>liO 1\r, 

P. A. Kruuse om 
F adderskab stanken. 
I< nnsu I P . .r\. h r u u s e bed pa a. 

Inclhy<l rorn.es Vegne Velk nmmen, idel 
hnn ind ledede nwfl a t. uu ta le '")usket 
om et gunstigt Forloi.J for Model. 

FrtPr at man ha\de sunget »Del 
haH'l' -saa nyligeu re~uel·< rede~Jor
de P. A. Kruuse for deL Forerung&. 
nrbejde, der Laouel O\ e1· gores I or 
Arbcjdet i Nordslesvig. Dettc ArbPJ· 
de cr udmrerkel. i\len det ArbeJdC, 
'' i onskcr at tage op gennem en 
Faddcrshabsforcuing, y j forhaahent· 

• Jig faar stiflel pna ;\lodet i Aften, er 
ct .\ rbejde a f en noget anden Be· 

Mludrcvrerclskomplr ks er blent ud
n rttlrl. 

Ogsaa vi maa aatte lnd • •• 

l>rt- er delle FaudrrskabsarbeJde i 
l ge, dPr har qnrt'l Monslrel for den 
l'lu n ti l en odrnsrans k lladderskabs· 
ron•ning Jot· Tinglcv, jeg er gaaet 
iud fot-. Vi her I nuumark kan ikke 
udt'n u t foJ·ctagc os uog<' t se til, b\ ad 
<.lrt· gores. fra l)sk Sitle. Ogsaa '" i 
man sreltt' ind lil ~ t otle for de I'D· 
J.:l'lt!' ~ognc -- saudan sorn Tyskerne 
~nr: [ en lang Hn•hko tyske Byer er 
tl r t· da nnet Futl clertik tl iJsforeniJlgPr. 

P. A. l(ruu~;o t·NI I'~jordo dereft11r 
lrt t' d t• n Bt·I'V ~ rl;s liulo(. han i AnlPd· 
111111{ n f T nukt•n 11111 rlct\ odenseanskP 
Fntlth·r~kabl-\fon•nings Oprettelse 
)HI\ de fort. mcfl II. P. ltanssPn, del· 
kl tPrk L l1a WI<' ol)fl1rdrcl til et. Farl 
<ler5ka.b !Ot' Tin~ lnv. !nor der ftndes 
(' ll atmrk og a.grN~I'I iv tysk Bevregelse, 
hi. H. under LndP I ~<n nf den beken(lte 
n <•kfnr CO~II1tn nn. 

J Tin).'lt·v I:' I' !Jet el. ~· tort Arbe jtlr 
;d ll't(" 1)11 lPr f' n Fadderskabsfor
t·nin~. B!. u. tTIPIIKes dt! r til Stottc 
Iii RPalskolen, dPt· i sm Tid blev 
::- tiflrt i F;rllrs~kah a f Danske og 
Tyskc. ScnerP. er T) skerne imidler
tid ~prunget rra. OJ'( hnr oprettet de
r es ecreu Skole, der stattes af Fad
llt'rskab~foreningen I Liibeck. :'\1en 
cg·na. For,amling:-.huset trrenger til 
StafiP. ()g riPI ri ii iiNkR s~mfunrl I 

landet bosiddende Tyskere. 
denne tyske Jordpolit.lk er 
))Landevoornet« koomper; og man lum 
tilfeje: m a a og 8 k a l kmmpel Hvis 
Jorden glider os af Hrende, er alt 
tabtl l\1en lad os gere os dette klart: 
ekonomisk set er vor Modstander os 
overmregtig. Sa.a meget desto mere 
betyder enhver Haandsrmk.ning fra 
dansk Side. 

Hans Appel sluttede med 5tmrk t 
at opfordre til at stette Landevmrnet. 
Og lad os ogsaa stette Fadder5ka.bs
foreningen - saa. kraftigt, vl kanl 
(Strerkt Bifald.) 

lkke oogeo Koolnarreoce tU de 
1nderjy1ke Foreologer. 

Redakter S. P. Q vis t redcgjorde 
for det Arbejdc, der i Lejt-Kirkcby 
er gjort af Faddcrsko.bs!oreningen i 
Svendborg. llvis ikkc Svendborg l 
sin Tid var traadt ti l, vilde Dan5k· 
beden i Lejt-Kirkeby have vmret 1 
stmrk Tilbagega.ng. Nu derimod er 
den i Fremgang. Redakter Qvist 
understregede yderligere i hvor hoj 
Grad Hjmlpen til Tlnglov er paakrro
vet. Tyskheden cr i Fremga.ng, og 
skaffes der Jkke Hjmlp til Danskhe
den, vil den nmppe kunne holde 
Stillingen. Taleren sluttede med at 
understrege, at den paatmnkte Fad
derskabsforening o.ldeles ikke maat
te betragtes som en Konkurrence t il 
de eksisterende senderjyske For
eninger. Fadderskabsforeningorne 
har deres ganskc begrrensede Op
gave - den nemlig at srette ind til 
Stette for ganske be5temte Sogne. 

Overretssagferer L e r s c y bekla
gede stmrkt, at Medet ikke ba.vde 
vundet sterre Tilslutning, end Til
fteldet var. Del et· paa. heje Tid, Ar
bejdet tages op i Tinglev. Og lad 08 
tage dette Arbejde op paa den b r e
d est mulige Basis. Lad os faa 
Ungdommen med. Og bvorf·or ikke 
lave Tombolaer, arrangere Mmrko· 
dag. 

Fru Sophie J 0 r g e n s e n bt•agte 
~n Hilsen fra Senderjysk Forening, 
\lvis l\fedlemmer desvmrre var opta· 
get af Generalrorsamling, men 5om 
selvfelgelig gav Tanken om Stiftel

,sen af en Faddet·skabsforenlng sin 
varmeste Tilslutning. 

Overlrerer Bernhard H a n s e n op
lyste, at han ft·a Begyndel5en af 
havde vroret lidt usikkert indslillct 
overfor Tanken om en odensean5k 
Fadderskabsforening. Men senere 
var han kommet paa andre Tanker. 
Og blot vi slaar samlet, ger det jo 
beller ikke noget, at vi marcherer 
a.dskilt. Derfor vil jeg gerne paa dot 
kraftigste opfordre til Tilslutning til 
en Fadderskabsforening. 

Biskop R u d : Lad os ba.abe, at dot 
vi t·kelig er saadan, som man siger: 
At naar Neden og Faron for Alvor er 
der, tager vi os sammen. Saadan 
ber det vmre: Naar der kalde5, 5va· 
re1· vi. Tilskyndel6en er det·. Sao. 
Iorhaabentlig sluttes der nu kraftigt 
op om den paatmnkte Jl'adt.ler5kabs
forening. 

Efter at Kons ul I< r u use ha vde 
faaet eustemmig Tllslutning til Stlf
lelse af en Facllierskabsforening tor 
TingleY, blev drr rot•(llagt Lovfor5lag 
for den pa.at!X'ukt o Forening, idcl 1 
P. A. 1\ruuse UJHir r:-.lrcgcde, al Fot·
cnin~en i farsl f' H1Pkke 5kuldc ha\'ll 
lil Opgan• at l>lette det nationale 
ArbPjde i Tinl-:'11'\', Rn e,·entuel St0l
te til >>Lanc..le\ mrnPt~< maa komme i 
andcn Rrekke. Lovforslaget vedlO· 
ges en !'It Pm m igt udNl tEndrillgQr. 

Og dermt>cl vn.r Fadderskabsfor· 
eningen for Tlu~lev ~ogn en 1\ends
gPrning. 

Valgeoe. 

Til Best;y-relsen valgtes Kon!ul 
A. K r u u 6 e, kg!. Bygningsinspe 
t~ L e b n P e t e r s en, Bank dire 
t...t J a c o b s e n, Redakter Q v I a 
Fcrretningsforer Niels J 0 r g e 
sen, Q\·ernelssagferer L e r s c y t 
Overlret·cr Bemhard n an s o n. 

Bcstyrelsen konstituercdc s ig !l 
nt>rc med 1\ons ul P. A. K r u u ~ 
"'m Formaud og BankdireklAr J 
cobs en som Kasserer. • 

Man har ieuigt bedt os om 
~ere opmmrl;:~om paa, at Indmcltll 
so i Faddct·sl<nlJs -Foreningen k1 
ske ved HenvendC'lRe til Best.yrel~fl 
Mcdlemmrr. J<ontingcntet cr fttl 
sa t til min•lst 3 I<r. aarligt. 
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belyst af 
H. P. Hanssen 

--<a>--

F bY. :\1 iuislet·, Hedakior H. P. 

H a n s s c 11 s Foredrag out 
Gr::ensesporgsmaal i ,Grundtvig.; 
H us'' i Aftes havdc sam.Iet mange 
intere::;sercde. lla llcn var fyldt til 
sid:;te Pl aus. Blandt de Liisteuevre
rencle ~aas Ht'klor H. P. I£ a n s e 11, 

GeneJ·almajor H a m s i 11 g, Rcu
akter ::\f aro l t, FoJ·fati () t•n e He 1-
g e R o d e og .vi a ,, k u s L a u e
sc n, Folllf1tillg~qn rcu clone, Grev 
H o I s t e i n og II a ,. t v i g 
F L' is c h, Landstingcts Foeman<i 
J ens o n -1< l e j s og Landslings
mand J e f s e n C h r i s t c n s e n. 

H. P. Ha n.sscns Fo1·odrag vat·ed e 
to TimeJ· og hilstes Gang paa Gang 
ar Bifald. 

Medet aabnedcs ar SLudentcrJol'
eningen , Hcjmdal".s Formand, 
Hejesteretssagferer Bond o S w a
n e, der byldede H. P. Hanssen som 
en dansk NobPI-Pr~icmodlager. 

At gsre Danmark sterre 
Hejesteretssagforet·en nawnte, at 

H. P. H-anssen havde faaet Ti~t

gen-Medaillen med tilh0rendc Be
lenning, en Slags dansk Nobelprr.e- 1 
mie for god dansk Gel'lling. Vi 
gl~;eder OS OVet· denne IEI'CS·bCVi 

ning. Tietgens Maa't var at 
DallDlat·k stene; hans Felt v~r 
hele Verden. H. P. Hanssen bar 
ogsaa gjol't Danmark stan-e; hans 
Felt laa syd for Kongeaaen, hvor 
han fulgte Udviklingcn med !wert 

Stem.metaJ. Hans Liv er gaaet ben i 
Allhejdet for den sanderjydske Sag. 

Det er dansk Handel, K0benhavn, 

der giver Senderjylland et Haand
slag netop i det 0jcblik, hvor der 
er saa meget, der manor. 

Paa Studenterforeningen , Hejm
dal''s Vegne by.der jeg Dcm hjet·te

ligt velkommenl Til Lykke! 
(Strerkt Bifald.) 

Sfesvia-Hofstenismens 

\ 

r 



ligt ve lkomrn.enl 
(Strerkt Bifald.) 

Til Lykke! 

Slesvig-Holstenismens 
Rejsning 

Derefler fik fhv. l\linislc1· U. P. 
Ha nssen Ordet. Han str·cjfcde det 
gamJe Tysklands Udcnrigspolitik, 
Slesvig-Holstenismens Opblussen ef
ter Krigen, Tyskemes Dcstrrebclscr 
for en Tilnmrmelse til Norden (0slcr
se-Aarel), den tyskc Rcgcrings a·e· 
strrebelscr· for at neddrompe Slcsvig• 
Holstenismcn omkring 1930 og dens 
Stilling til Revisionskravct. 

Allerede i 193'2 under Rcgcl"ingernc 
Papen og Schleichc1· spo1·ede vi en 
ny Rejsning indcnfor Slcsvig-Hol
stenismen. Da Hille•· fil< 'Magten, kom 
nye Mmnd i Spidsen for de slesvig
bolstenske Bovrogclser. Selve Rigs
ledelsen demcnlcrcdo skarpt elhvcrt 
Rygte om, at Tysl<land skuldc have 
til H ensigt mod Tidon nt indlcmme 
Dele af Daomark i Ty.skland. Paa 
den anden Side har vi Udtalelscrne 
fra Overborgmcste1·, Dt·. Sicwers o~ 
Pastor Pepcrkorn. Dissc voktc me· 
gen Uro, og paa store Mader i Sen· 
derjylland tilbageviste man Angre
bene. Det nye Grrenscncrn og Dansk 
Samfund oprettedes. De to rierrer 
blev midlertidigt kaldt til Berlin. og 
Regeringen udtnlle sin Mishilligelse. 
M";>n 'R Pilrrinll!>t"find Boa~ nt11n ~ t 

Gl·ron~csj[orgs·maaret mcTicm a -
mark og Tysl<Iand ikko var aktuell 
for m.m; <1erlmoct kundo man 00· 

1 ske en Losning ncl fredclig Vcj, saa
ledcs at Omraadcl T0ndc•·- H0jcr en· 
gang kundo gives lilbaao til Tysk-
land. (J 1q 3 

Tyskernes Paagaaenhed 
Vi har imidlortid nu faaet en 

Grronse, dcr bnade or en Stalsgrronse 
og en Sindelagsgrronsc. Naturligvis 
Imn dot ikko rorhindros, at dor er 
Mindrclal paa beggo Sider. Vi sporcr 
imidlerlid Angreb pan vor Stnlsgrren
se. I Nordslesvig arbejdes der fra. 
tysk Side pna nile Omraadcr. Vi hu
sker de mango Udmeldclser af den 
danske Folkckirke I 1934. Vi har jo 
en frisindet Kirkctovgivning, og vi 
bar ogsaa. en fri Skole. Lederon af 
det tyske Skolevmsen i Nordslesvig, 
Rektor K o o p mann roste sig paa. 
et .M0do f Flensborg a.f, at han 1 Lo
bet af 100 Dago bavdo oprcttet 1 t 
Skolor. Det, vi vender os strorkest 
imod, er Maadon, hvorpaa man skn!
rer Bom til de tyske Skolcr. Vogelge
sangs Pengo spiller· en stor Rollo her. 
Hvis arbcjdsloso vii sonde dcrcs 
i tyske Skoler, kan de faa K0d 
Margarine. Nu har vi haft en 
serbiske, russisl<o og polsko I<rig~ 
fanger i Sonderjyllnnct, og dcrcs B0rn 
seger man ved Gunst og Gaver n.t faa 
ind i do tyske Skoler. 

Det· finrlca jo den Destemmclso i Sko
Jelovgivningen, at Pl"ivat.skolerno kan 
faa Statsstotte, og dcr findes visse 
Bestcmmclser, hvoraf Stn.tsstoUen a f· 
hmnger; men det er paa Tide, at vi 
faar et Tilsyn mcd de bC6t.aaendo ty
ske Sk~ler, saalcdca et Tyskerne 
ikke selv skat bcstcmmc Loven.s For· 
tolkning. De tyskc Skoler fnar Pen
go sydfra og d.ansk Stat&>tolte; men 
ved den dansko Slatsskolo i Aaben
raa. bar vi ik'ke kunnct indrotlo en 
Gymn~tiksal. 

Vogelgesangs Penge 
T•aleren kom dercrtcr ind pan Jot,d

kampen. Vogelgesang erk lmrede 
straks, da !:tan begyndte sin Laane
Vlr""A'm>hhtL-M l:~>ll,!;' 'dlrln nnm.<Hl'.O"'i~ 
gesangs Pengo splllet· on stor Rolle, 
lkke alene for )ordpolitlken, men og
saa for Sk~levrosenct. Vor Jot·ctpoli
ti.k har vrorct do epildle Ch.ancors Po
litik, og det er pQ(I. Tide, at vi tagcr 
Skeen i en anden ITa~nd. T Burk.nl 
Sogn ejede Tyekcrne i 192 L 26 Goar· 
de og D.anskernc 21. Nu har Tysker
ne 30 Gaarde og Danskerno kun 17. 

Landbrugskr·isen roles nalurligvis 
haardere i S+>nderjylland end i do~ ov
rige Land. Undet· 4{rigcn blcv Jor• 
derne forsomt. Det cr· s tmlcdes i Dag, 
at af 1000 Ejcndommo i Nordsle.svig 
har do 21,1 vmrct til Tvangssatg, 
medens T.nllet for det o,·rigc Land 
kun er 3. 

Tyskerne arbejde•· paa 
langt Slgt 

Nu har· vi ogsaa fnact Al'bcjds£t·on-



;ker de mango Udmclclclsor rtf rJon 
lianske Folkcl>irko I 103~. VI har jo 
en frisindet I<irltclovgivning, og vi 
llar ogsaa en fl'l Slwlo. Lodoron 1\f 
det tyske Skolevroscn i Nordslosvig, 
Rektor K o o p m a. n n roste sig pao. 
et Mode i Flcnsbor·g ar, at han I Lo
bet af 100 Dagc hn vdc oprcltet 1 t 
Skoler. Oct, vi vendct· os strorkest 
imod, er Maaden, hvorpan man skat
fer Born til de tyskc Skoler. Vogelge
sangs Penge spiller en stor nolle her. 
Hvis arbejdslose vii sonde deres 
i tyske Skoler, knn do fan. t<od ot 

·Margarine. Nu har vi haft en Dl l 
biske, russislto og polslto 1<rigs• 

ranger i Sanclerjyllnnd, og dcrcs B0rn 
sager man vcd Gunst og Gover nt faa 
ind i de tyske Skoler. 

Dot· findea jo den Ocslcmmclsc i Sko· 
telovgivningen, at Pl'ivntslw\erno kan 
faa Statsstottc, og lie•· flndos visse 
Bestcmmelser, hvornr Statsstollcn af· 
bmnger; men dot er pan 1'rcle, at vi 
Iaar et Titsyn mod do bost.naenclo ty
&ke Skoler, snalcdes (tt Tyskerne 
lkke selv- skat beslcmmo Levens Fo-r· 
tolkning. De tysko Sl<olcr tnnr Pen· 
ge sydfra og ct.ansk Stall!6lolte; men 
ved den dunsl<e Sta.lssl<Oio i Aabon· 
rae. har vi ik'kc 
Gymn~tiksal. 

Vogelgesangs Penge 
Taleren kom dererter ind (Xla lord· 

kampen. Vogelgesang erklrer ede 
straks, da ban uegyndle sin Laane· 
yirl:F"\\I hJuL-~- I~ "llrl" nnm" aac.i. 
gesangs Pengo spiller· on stor Rolle, 
ikke alene for Jordpolillkco, men og
sa.a for SkolcvroscncL Vor Jordpoli· 
tik har vroret do splldlo Ch{tnccrs Po· 
litH•. og det er pno. Tille, at vi tagct• 
Skeen i en a.ndcn 11o.nntl. T Burkal 
Sogn ejede Tyskcrno i 1021 2G Ga.ar· 
de og Danskernc 21. Nu hnr Tyeker· 
ne 30 Gaardc og Dansl\Ct'no kun 17. 

Landbrugskl'iscn foles nnlurligvis 
bnardero i So.ndet·jy\lnnd end i dot o>· 
rige Land. Under Krigcn blev Jor· 
derne forsomt. Dot or· fll!Oiod06 i Oo.g, 
at af 1000 Ejcndommc i Nordslcsvig 
bar de 21,1. vtl"rct til Tvangssalg, 
medens Tn \let for del oorrigc Land 
kun er 3. 

Tyskerne arbe]der paa 
langt Slgt 

1\u bar vi ogsnn rnaoL Arucjusrron· 
ten, der panbyder Al'bcjdsgivcrno at 
ansmtte lyskc Arbcjdcre og forbyder 
Funktionmrerno nt tale dansk ind· 
byrdes. Den p\anm:P!'.Sigo Indvnndring 
er 1\geledes ct Led i Tyskcrncs Frem
tidsplaner. Naat vi nu hnr !test om 
dc:t almenc Vmrncpligts Conindforelsc 
t Tyskland, sn.n. vctl vi, nl n,tt cr vel· 
iorbet·edt. Qf[icct·rt·nc cr dct•. Vi dan· 
ske bor aldrig \.t~go rtf Sigltc, nt Ty
slterne o.rbcjtlot· pot~ en stor· Frcmticls-
plan. 

J og vll llgc nrovno litH om, hvor 
Tyskerne fant· dcrcs PC'ngc fra. Vogel
gesang bar sin 1\npilal rrn. Tyskere 1 
Udlandet, man hnr store GrrenscConds, 

faar Stelle rra Bykommuncr og Am· 
ler, der rorctages Skole· og tandsinrl· 
sam linger. 

Agtpaagivenhed 
og Aarvaageohed fra dansk Stde 

Lad mig llge nmvnc Amtsrn,ndsval· 
get. Scr man nmrmerc paa Resultat'r.t, 
san. cr det slot ikke saa ilo.arligt. Ty· 
skcrnc fik ialt 12,5 pCt. og Danskcrnc 
87,5 mod henholdsvis 13,3 og 86,7 pCt. 
,·eel sidslc Folkelingsvalg. Men der 
har alligevel fuodet en F orskydnlng 
Sled lit Forde\ for Tyskerne i de syd· 
l i(!c Distrikler , og dclte mafler ll1 Agt
" 'tngivenhed og Aarvnagenhed. 

Oet scr ikke godt ud for Tyskerno, 
p·tar deres Foter I Nord slesvig sk at 
ulnmvnes sydfra, idet det \y8k~ Min· 
llrctnl arbejder som et dansk Patti og 
\'relger sin Reprresentant tnd I den 
danske Rigsdag. 

Taleren vilde dog ikke slutte uden 
at nrevnc, at der ogsaa blev arbejdet 
fra dansk Side. Men han haabelie, at 
man heroppc flk mere og ml!re For 
s laa.clscn a f, a t Gl''renB~rbejdet ikkE 
kundo got·es a t Grrensevagtcn alene 
(Horl) 

Madet. sluttedes med Sanker 
,.Jep; vil vrerge mit Lan du. 
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AkriuAr n <>n 2 0 l~RTS. 

~ uor FotMeurmnse lr truet, 
' sruer H. r~ Hanssen~ . ..-

Den store Hyldestdag i Gaar for den gamle 
F oJkeferer. 

... hv. Minister H. P. Hanssen paa 
Talerstolen i Grundtvlgs Bus. 

Sonderjydernes Forer under Frem
rnPdhenedommet H. P. II a n sse n
?\ or·remoll e blev i Aftes hyldet 
mPtl stormcnde Begejstr·ing a r en 
Forsamliog, sorn. hayde fyldt den 
!ltore Hat i Grun tlt \igs Hus til sidste 
Plads. 

Om Ertermiddagcn ll avde den 
gnm le FolkeJ~:n·cr, dcr nu er 73 Anr 
g l., modtaget Tictgen-~1edaillen Oil; 

en Sum paa 41,9f.ll l(r. - Udbyttet 
ar deL Fond, som i 1929 paa, 100 Aars 
Dagen for Tiotgens Fodsel var hie· 
"~'~~ 1 indstiftet af en stor Kreds inde~
for Erhvervslivet, og som besiyres 
af ~n l(omiie med Grossol"er II o 1-
g e r La a g e · P e t e r sen som For
man d. H. P. Hanssen havde i varme 
Ord tak.ket for Gaven og straks me1-
dPlt, at den vilde vmre ham ,en 
Hjrelp i det Arbejde, der ligger fer
an os i denne for Sendcrjylland van-
8kelige Tid". Med andre Ord: Pen
gene skulde anvendes til det natio
nale Arbejde i Senderjylland. 

En dansk Nobelpris. 
0~ mt"""modtog altsaa den gamle 

Folkcferer i Artes Folkets Hyldest 
ved Medet i Grundtvigs Hus, der var 
ind l<aldt af de senderjyske Studen
lcrs Foreniog , Heimdal". 

Formaoden, Hejesteretssagferer 
B o n d o S v a n e udtalte i lndlerl
ningstalen sin Glmde over den Sam
menknytoiog af Tietgens og H. P. 
Ilanssens Navne, der n avde fundet 
Sted. Begge havde de paa b ver sin 
Maade bidraget ti l at gere Danmark 
sterre. Tietgens Arbejdsfelt var he· 
lc Verden, H . P. Hanssens det tabte 
Land Syd ror Kongeaaen. f!er var 
han Organisntoren lremfor aile belt 
op til vore Dage, da han staar som 
en Vagtpost for dansk Sprog og 
dansk Kultur. Den Belenning, han 
i Dag bar modtaget, er en dansk No
belpris for Iortjenstfuld dansk Ger· 
ning. 

Et Jangvarigt Bifald clrenede gen
nem Salen, og medens Forsamlingen 
rejste sig modtog ~- P. Hanssen 
dybt bevmget Hyldesten. 

Vi er stadig Tysklands 
Naboer. 

Og derefter taJte han intensivt og 
varmt om den danske Grmnsekamp 
i Nordslesvig. Han mindede om, at 
vi stadig var Tysklands Naboer, og 
at vi ikke bur de glemme Dr. Sie
wers og Pastor Peperkorns Udtalel· 
ser om, at , den Dag var ikke fjern , 
da Dannebrog skulde stryges paa 
Dybbel Banl<e". De ans,·arJige tyske 
Politikere var mere fors iglige, men 
a lt tydede dog paa, at man fra tysk 
Side eoskede en Revision af Grmn
sesp0rgsmaalet. Vi staar overfor For
seg paa fra tysk Side at flytte Fol· 
kegrmnsen n+od Nord. Dette Angreb 
101·es over en bred Front, og det 
spores paa aile Omraader. Men vi 
Danske kan ikke anerkende nogen 
som MlM Re~l'IIOtt> a! den nltlVmren
de Grmnse. (Stormende Bifald.) 

H. P. Hanssen kom nu nmrmere 
ind' paa, hvorieaes Tyskerne ved Op
keb af Jord, ved Stette til Kirke og 
Skole, ved Paavirkning af Arbejder
ne og paa mange andre Omraader 
s0gte at tramge sig frem. Det gik 
saa vidt, at tyske Arbejdsgivere 
endog forbed dansk Tale mellem Ar
bej deme. 

H. P. Hanssen sluttede med at 
paapege Nodvendigheden af, at hele 
FelkeL forstaar, a t Grmnsens Vrern 
ikke alene kan overlades til 
sebelolkningen. 
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Betalttmed .J(iri.., _ooo Kraner •. ,.- . 
,.E;nglands Senner" bllver den oeste 

ForestiUina I Grand-Teatret. 

GA R1' COOPER og FRASCH01' TOXE i de benualskc Lansenerers Gala· 
Ulli{ormer &ammen med KATHLEE.V BUR KE, Piuen mcd Panterojnene, 

der spiller. E vi n den i , En (I lands Senner". 

Dct ~>r en Hollywood-Film, dcr skal 
1 vrere Elterfelgeren til ,.Pirnpemel

len." paa Grand·Teatrets Lrerred, men 
' dct bliver ogsaa dcnno Gang en Lov

prlsnlng af del britiske Maudfolkc· 
mod, Biogra.fgrengerno kommer Ill at 
overvroro. Sidst var det en dt'istig 
Flok, som rcddodc Aristokraterne :rra 
D0don under Guillotinekniven; den· 
ne Gang en Samling moderne ung'l 
Englmndere, der i. en fjern Fo.rpost 
ved Indiens Nordgt cense vrerger Ko· 
lonirigot mod oprarske lndfedtes 
Jndtrrengen. 

,.Englands Senner" bar hentet sin 
cngelske Titel , Lives of a Bengal 
Lancer" f1·a Forfatteren Yaets 
Br·owns Roman, men del er ogsan 
all, h\·a(;l Paramount·Selskabet har 
brnyttet. Det maa siges, at vrerc godt 
brtalt ; for man regner mcd, at drt 
amerikan!'lke Filmsselskah bar maat· 
tot erl~go smaa 100,0()0 Kroner for 
filmali8eringsretten til Romanen. 

DEN F0RSTE 
FILMS- WHISKY 
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Bladet: 

Da~-:cu~ ~') h"·,k1 

-H. P. H anssens 
manende Appel til 
alle Danske om at 
st0tte F orsvaret for 
Danrnarks Grrense 

.. 

-Den sonderjydske 
Ferer spontant 

hyldet a[ 5-600 
Kebenhavnere 

F'a da"'k' 1•9'"'"'"'' lldli90" Arb•i""' I "'"'~~ Bill<d" <•<'• u•d« h,Uk< "'"'kdlgO FO'""ld A•l<>9"" ""'" u<
Jere3 i Bjcrgegnene, h~;or der nl0,4 81Jra;~rges Vej lgennem Jtlippernc . 
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H. P. Hanssen. 

H . P. Hanuen-Nprrem9lle, d e 
'dan ak e S~nderjydera H~vding, 
afaluttede i Gaar ain Feat · 
dag paa en for h am aaa ty
piak Maade. Han talte va rmere , 
end vi l~enge har h,Sr t: d et, om 
Danakhedens Kaar i den gen· 
vundne danake Landsdel. Han 
blev ved •in Tilsynekomat paa 
S;nder jydak Studenterforening 
,Heimdal"a M;de i Aftea i 
~ndtvigs Hua spontant hyldet 
a f de 5-600 tilstedev~erende. 

rer Bteglich-PeterBen, 

Formund, Hr. Jen8en-Klejs, 
Helge Rode, Forfa.tteren Maret~ Lat«l

"6n, Rektor H. P. Hansen m. ft kend

te Personligbeder, og ban talte med 
Kra.ft og Gl0d l nresten to Timer uden 
eet eneste 0jeblik a.t tabe Tflh0rernes 
meet intensive Agtpaagtvenbed. Ved 
haM Talerpult stod et Gla.s med en 

Buket hejrode Roser, en HUsen tU 

Hevdingen, som faa. Timer i Forvejen 
taaet den dans'ke Nobel-Pris, 

Tietg~J"n-MedaiUe1l1 der forud kun 

uddelt tll Danmarks Konge. 

, De ved det vel aile 
Hejesteretssagferer Bondo Bvane 

bed 1 en Udfuld Tale den s0nderjydske 
velkommen 

vel aile h0rt det, De ved det vel 
allerede, at H. P. Hanssen l Dag 

llar faaet Danmarks Nobei-Prls, be

gyndte H0jesteretssagf0reren sin Vel

komsthyldest. 
Og efter at Forsamlingen bavde 

aunget ,Du sk0nne Land med Dal og 
Bakker fagre", steg H. P. Hanssen op 

pas. Talerstolen, hi!.st at nye BifaZds

ovatiotter. Hele ForBamlingen rejste 
sfg, og den gamle Da.nskhedens For
k.remper maatte t0rre en Taare af paa 
Frakkerermet. 

Og saa begyndte han at tale. 

Den udenrigspolitiske 
tyske Linie 

Han begyndte med at minde om Pro
fessor Bircks Ord: ,,Mangt og meget 
cr rend ret i Europa, men eet bestaar, 
Danmarks geogra/i8~e Beliggenhed., vi 
er fortsat Tysklands Naboer!" Men 
de skiftende tyske Regeringer s0gte at 
fastholde den udenrigspolitlske Llnle, 
som blev fastlagt l 1918, en Linle, som 
tll Tider blev overskygget af den ny
slesvlgslt-holstenske Bevregelse, rt~en 
som dog officlelt ogsaa er blevet aner
kendt af den nuvrerende nattonalsoclaU
stlske Regerlng t Berlin. 

Da. lmJ<,llertid Ministeriet BrUning 
faldt i 1932, mrerkede man paany I S0n-

derjylland, at en beftlg Opblussen 
Ny-Siesvigbolstenlsmen var foresta.a.en
de. Overfor de Rester, der lod slg 
bore paa don andcn Side af Grrensen, 
udt..alte ,Hltlers Stedfortrreder ganske 
vlst, al .,tngen alvorllg Tysker saa 
megel som toonkte paa at antaste andre 
Staters Uafhrenglghed", men man maa 
dog mlnde om Dr. Slewers og Pastor 
Peperkorns lJdtalelser om, at ,den Dag 
lkke var fjern, da Vejen laa aa.ben, og 
Dannebrog ekulde stryges paa D}'bbel 

Banke." "t '' ·• '' 
Da da.nnedes cfet unge Grrensevrern 

og Grrenseomraadets danske Samfund. 
l>e to Hcrrer blcv kaldt til Berlln for 
at modtage en Mlsbllllgelse at deres 

Udtalelser,, ~r·~og~~~~~~~~;;~~ udtalte: G er 
aktuelt. :Men naa.r der cr ga.aet en Del 
Aa.r, vii man slkkert naa. til en For
staaelse om, at Tender-H0jer og tilst0-
dende J)lstrlkter kommer tUbage tU 
Tyskland. Alfr. Rosenberg understre
gede dlsse Ord paa et MOOe t Flens
borg, hvor han bl. a. sagde: E~ Dag viZ 
de ttardiske Folk dre te PTObf"emerne 
og nord o eft» le.~ska~i0ief8e vn 
da komme ttrFor8(Metse - fltaMkd vtl 
Mlltte Forstaaeise vcek)ce tfmerte C 
Sle8vif)-fiot8loo og i Da.nmark! , Smer
te 1 Danmar'k, fa; toi-arvl Danske tk.ke 
kan anerkende nogen som helat Revi
sion at den nuvmrende Grrense! (H0rt, 
h0rt') Stats- og Folkegrrense er nem-
llg nu faldet sammen. " 

,~ , f ~ D 

Men Folli:egrrensen er truet 
'1 1'-fi' 3 

Den Situation, vi nu ata.ar overfor, er Funktionserer at tale Dansk lndbyrdea. 
irnidlertid denJ at Statagraensen ild<e Tyskerne bar alt deres Arbejde vel 
skal rpres. Angrebene herpaa afbleaea forberedt. Ogsaa deres Indvandring! 

:S200 Optanter opterede fl)r Da.nmark. 
fra Berlin, men vi staar overfor For• medens kun 6 Danske opterede for 
spg paa fra tysk Side at flytte Folke· Tyskla.nd. A:f de 5200 er % tysksi:nde-

grensen imod Nord. Dette Angreb ff!·l de! Tyskerne havde organlseret Opte
rea over en bred Front, oc det apot'et ringen. Markkursens Fald 1 22--23 gav 
paa aile Omraader. os en ny Invasion at tyske Karle og 

Plger, som underbod de hjemlige Tje-

Der er skabt tyske Kirkesamfund 
som Led i den slesvigholstenske Lands· 
synode, hvortil de sender Reprresentan
ter. VI har jo en meget frlslndet Kirke
Lovglvning 1 Danmark, hvor Ind- og 

nestefolik. Flere at dem, ovetr 1000, blev 
her 1 Landet, mange var Kvlnder med 
B0rn, aom nu eendes paa. tysk Skole. 

Nu har vl 1gen nedadgaa.ende L0n og 
daarllgere soolal Forsorg Syd for 
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do akl!tende tyske Regerlnger segte at 
,fastholde den udenrlgspolltlske Linie, 
.som blev faatlagt 1 1918, en Linle, som 
til Tlder blev overakygget at den ny
slcsvigsk-holstenske Beveegelae, l'l\CD 

som dog offlclelt ogsaa er blevet aner
kendt af den nuvrerende nationalaoclali
sttske Rogering i Berlin. 

Da lmldlertid Ministerict BrUning 
faldt I l 932, mrerkede man paany i Sml-

UUJ.f51 .l.l V VJ. J.loQIU. VJ• .,., VUlt)""""• -t• -~ • •• 
de no ·df.ske Folk dr.!f.!." . Probteme'!:}ie 
og nQrdmi Folkefrellesskab!folel8e -t,'il 
oo komme tft11'0rs!a4el8t"- tMaske v£l 
denne Forstaael$e uaikke Sfneri6 ( 
8lesvfg-Hol8ton. og ( Danmark! Smer
te 1 Danmark, )a. ford! vi "banske lkke 
kan anerkende nogen aom heist Revi
sion at den nuvrerende Grrense! (Hert, 
hert!) Stats- og Folkegroonse er nem
llg nu faldet sammen. 

( 

truet Men Foll{egrrensen er 
r. ,q~ j 

Den Situation, vi nu ataar overfor, er Funktlonrerer at tale Dansk lndbyrdes. 

imidlertid den at Statssr1111 naen ikke Tyskerne b ar alt deres Arbejde vel 

k I ·' A ' b · h fbi forberedt. Ogsaa dere.' Indvandrlng! 
8 .a r,.ree. ngre ene erpaa a ll!laea S"OO 0 t t t d f r.--~· k 

~ p an er op ere e 9J' ...,.,...lLI<Lr • 
fra Berlin, men vi ataar ovorfor Fol'· medens kun 6 Danske opterede for 

501 paa fra tyak Side al flytte Folke· Tyskland. A! de 5200 er ~ tysksinde

groenaen imod Nord. Dette Anareb f,s. de! Tyskerne havde organlseret Opte

r~a over en bred Front, or det aporea ringen. Markkuraen.s Fe.ld l 22--23 ge.v 
paa aile Omraader. os en uy Invasion af tyske KarlG og 

Plger, llOm underb0d de bjemllge Tje
nestefoltk. 'Flere a.f dem, OVE\1' 1000, plev 
her 1 Landet, mange var Kvinder med 
Bern, 110m nu sendes paa tysk Skole. 

Der er skabt tyske Klrkesa.mfund 
som Lod l den slesvigholstenske Lands
synode, hvortil de sender Repreesentan
ter. Vi bar jo en meget frlslndet Klrke.
lovglvning 1 Danmark, hvor Ind- og 
Udmeldelaer l Folkeklrken kan ske 
med !orbavsende Lethed. Det er egent
lig kun el Skattespergsmaal - vlps, 
saa er man ude at Folkekirken, og vips 
- er man derinde lgen! 

137,000 Kr. til tysk Gymna
sium - ikke een 9re til 

dansk Statsskole ! 
'l'yskcrne l1ar oprettet 55 tyske Sk,o· 

leaf llnger, og Laererne ved de tyske 
er er tyske Statsborgere, som 1 de• 

res Frltld driver natlona.lsoclallstlsk 
Propaganda bla.ndt Ungdommen. Lede

ren at det tyake Skolevresen roste sig 
af at have oprettet 11 nye Privatllkoler 
paa 100 Dage. Og til Skolerne keber 

man B0meno for Laan til It'orreldrene. 
De Arbejdsleee faar foruden deres Un
derstettelse 1 kg Margarine og 1 kg 
Red om Ugen. hvis da vii saette deres 
Born i tysk Skole. Saerllg Ansted vrek
h r det, at Bemene tages ud og ind I 
Skoler mldt I Skoleaaret. De svagtbega
vede Born skllles ud og sencles tllba.ge 
til de danske Skolcr. 

Indvlelsen a.f de tyske Skoler prreges 
at Tyekernes Slndelag med Atslerlng 

f Bllleder af Rigskansler Hitler og de 
tyake Offlcercr fra de da.nsk-tyske Kri-
ge! 

Til det tyake Gymnasium i Aabenraa 

flk man foruden H jaelp Syd fra 137,000 

Kr. bevilget af den dan1lce Riradag. 

Samtidir var der ikke Penre t il en 

K vindegymnastilual 

Stataskole! 
paa den danske 

Jordkampen.s nedslaaende 
Status 

Nu har vi igen nedadga.a.ende Len og 
da.arllgere social Forsorg Syd tor 
Gramsen., og deraf felger en ny Inva.
sion Syd fra. De tyske Udvandrlngs
bureauer peger aabent paa, at den 
sta.:ndsede aver110iske Udvandrlng hen
vlser Udvandrerne tll Steder, ,.hvor 
den tjener til Fomgelse og Bevarelse 
af tilstedevrerende tyllke Grupper". 

Organisationen a.f Pengehjrelpen til 
Grrensearbejdet er storstilet. 27 gnen
sepolltlske Dage med IndaamllDger, Ju
lelyssalg til For~el for Grrensearbejdet 
og Indsamlinger blandt Skoleb0rn, som 
kommer m.ed fra IS tu 1,5 Pfennige 
hver. Det gav i Fjor alene 80,000 },{ark! 
Det er Forretning tor Tys.kerne nu at 
erhverve dansk J ord! net maa man 
heller lkke glemme. 

Amtsraadsvalgene va.r ikke 
nedalaa.ende! r ''Jt, 1~1 

Amtsra.adsvalgene va.r 1 de fire s0n
derjydske Amter ~s som K4ffiled 
ikke egenUig ~Taaende !or l>ans'k
heden. Der blev afgtvet 12,!'1 pCt. tyske 
Stemmer og 87,15 pet. danske Stemmel'. 
De tyske Stemmer var procentvis gaaet 
ned tra sldste 'F'olketingsva.lg! 

Men i de enkelte Amter vtaer Bille· 
det ganske V'l.st en anden Side: det er 
Tender og AabeOraa, der meder med 
de hejeste Stemmeprocenter tor Tysker
ne, 16,1 og 1 4,6 pCt. mod 15,6 pCt. 1 

Haderslev Amt. 
Det tyske Mindretal 11taar spllttet 1 

Dag. Man vii tra tysk Side diktere 
dem derce Ferer. , Om det saa er en 
Idiot. jeg udnlllvner, skat I dog lystre 
ha.m," har Dr. Siewers sagt. Og denne 
Parole har st0dt Pastor Schmidt og 
Lejbnant Larsen bort. De maa saa ar
bejde med tomme K!a.sser. Det var det, 
der gjorde Uctsla~et voo Amtsra.adsval
·geno. 

Saa kommcr jcg til JQrdkampen! Jeg 
kan fuldtud slutte mig til afd0de Lrerer 31 danske F orsamlingshuse 
Torps Ord: Vor J ordpolitlk I S0nder- mod f;r 6 
Jylland er de spildte Chancers Poutik.. Jeg vii l.mldlertid ikke slutte uden at 

l<reditanstalt Vogelgesang ejer nu 86 pege ogsa.a paa de lysere Sider, paa det, 

LandeJenuomme, deraf de 73 l de truede der 6'1' !Jjort fra. dans'k SMo. Byggear
Grmnsedlstrikter. Grresmarkernc lod bejder, Afvandingsforetagender, Op
Oan!$'kernc llgge, fordi de lkke egnede rettelsen af Husmandsbrug og smaa 
sig til hurUg UdstykniJ:lg. Men for Ty- Ga.ardbrug, Svineslagteriers Opferelse, 
skernc var de gode nok! I Jyndevad Fabrlker o. 8• v. Fra 6 er de da.nske 
~~jede Da.nskerne i 1921 26 og Tyskerne Forsa.mlingshuses Antal l Graenaeom-

21 Ejen<.lomme. Nu ejer Tyskerne til ra.a.det vokllet Ul 31 (Bravo), og Sang

vor Skam 30 og Danskerne kun 17. foreningerne Nord for Flen.sborg Fjord 
> Med hefttgt Tonefald fortsatte H. P. ha.r sat M:edlemsa.ntallet op fl.'& 173 1 

Hanssen: Det er overfor saa.d&nne 1983 til 780 n.u 1 1935. 
K'endsgernlnger, man maa slge, at vi 
nu skal Lage Skeen 1 den andcn Haand 
og gero den Geming, som er Dagens. 

t Ltgeaom milltrert Grrensevrem koster 

Men dot or n;dvendiat, at der her i 

det ;vrire Danma.rk bll..-er en atisen-

de Forataaelao •f, at Graenaena Vaem 
Penge, saa.ledes maa man ogsaa. for-
staa, at kulturelt Graensevrern koster ikke alone kan o-.erl..dea til Granae-

J:>enge. Staten maa paatage slg Grund
forbedringsarbejdeme paa de Grres-

befolknlnsen. Det el' aom mad By1nin· 

ron af Thyra a Void: Sjaell•ndwe og 

marker, man har Iadet liggo. Fynboer, Nordjyder 01 Kronjydw, !i)bo-
Der er ganske vist fra da.nsk Side 

ore or He.h•;ena Beboero rnaa aile ar
ivrerksat Hj!lllpeforanstaltninger, som 
a!vaergede mange Ulykker, og som vi er bejdo med paa det Arbejde, aom maa, 

taknemllge for. :Men deter beklagellgt. akal os Yil blin dortl Da yiJ Valde

r..t J ordtondets 10 Mill. Kr. 1 a.ltfor haj mar R;rdama amukke Dirt o1aaa fa• 

Grad er anvendt fortrlnsvis 1 Haderslev Sandhed-• K..aft 1 Nu atirer atormen

Amt, hvor vl i Forvejen havdo mange de Floder - Oaamark i Tuainde Aar. 
Domrenegaarde. Natlonalpolltisk havde 
det vooret klogere at anbringe dem 1 
sydUgere beliggende truede 

Tyske Arbejdsgivere f<>t
byder dansk Tale melle.b 

Arbejderne 
Og nu maa jeg nrevne Arbejdsfro\

ten, en fra Tyskland .overlcveret Insti
tution, som har sit Hovedsrede i Ham· 
IJurg, men som har oprettet Atdelinger 
i flere Byer. De tyske Arbejdsglvere 
bar forpllgtet sig tU kun at tage tyake 
Arbejdere. os flere !orbyder deres 

Ole. 



Bladet: 

·D£ Tidcndt· 

-R.I<river den 2 Q MRTS. 1935 
~<----~---------------

Odense F adderskabs-F orening 
~ for Tinglev Sogn. 

Led en • 
1 Rcekke aandelige F cestninger 

Senderjylland. 
ud 

Borgerskn bet i Odense har i stort Tal sluttet sig til Tanken om 

lndsats paa et begrcenset Omraade i Grcenselandet. 

paa 1~-1~00 
meget hojere 

over 

en nationa] 

lysninger, der i Afteo er gi\·et, ,.il sik

kcrt naa eaa. \'idt ud gennem os, der bar 

\'reret til Stede, at Fadderskabsforeoin-

8 en, Forretoiog~forer N i e I .a 
g e n s c o og ORS. L e r & e y. 

Konsul Kruu:>e takkede eodnu en-

gen ikke ekal v:ere nedsaget til at tage gang [or Tilslutningen. Ouense bar ai

Tilflugt til Bortlodninger, men vii se drig holdt sig tilbage, naar uet gjahlt (lt 

gode Gaver stremroe ind fra varme Formaal a£ deone Slagt~, og jPg er sik

Hjertcr rundt omkring. (Biiald.) kcr paa, at , i nok &kat naa !rem. Tak 

Fadderskabsforenlngen for Tinglev 

Sogn er en Kendsgerning. 
Konsul K r u u 8 e tog de Ord, der 

'ar fnhlet, som Udtryk for, at Forsam
lingen ga v Fadderskabsforeoingen sin 

Tilslutoing. (Forsamlingen rejste l.'ig.} 

Ta!Preo takkcde for den enstemmige 

Til~lutning og opl:r>ste et t:dkaH til 

for i Aflen. 

Eftcr )lodets Slutoing tegoede en m~-

get t<tor Del af f on-au1lingen l!ig t~om 

~{edlemmer af Fadder~:-kabsforenin:;oJu 

med Bitlrag fra 100 Kr. og ned{'fter. 

I et 13estyrelsesmodc umiudolbart {'f-

Fadder$-kah,furening:cns Lo>e, der efter tor det stiftende ~lode ,·al~tes Kon~ul 

et Par knrte nem<Erkuinger Yedtoges P. A. K r II u !\ e til J·'orm:wd 0~ Bank

en~temmigt 'cd, at forsamlingeo rejst.g uirektor J a eo b s eo til Ka~scrcr. 

bejdet i de n<Ermeste Sogne, idet Ho' ed

foreoingen maa fole sig forpligtet o,·e 

for sin Omegn. Der \'Cotes den 16. Juli 

Beseg af den :;enderjydske Foreni 

~ Yduo~, sow Jog kuo bliver her 

L>ag. 

Forstnnder Hojby oplreste 
bet, soru balancerede med 1135 

\ 'alg. 
Yed \·alg ai Bestyrel~e en:-kt'tie Fo 

Stauder llojby ikke at moJt:tge G 

,·at;;, o~ i bans Steu val,;te:. l.herl<J?rt.' 

8emhard Hansen, ~ul~roes l.egat 

medeos de onige fire Ile:>t yrt>lsesu•cd-1 

Iemmer, Fru .l!argretht: RasmuS.fl!ll, P1 

stor Tltyssen, Kaptajn Eir;il J 

Yal:;tes. Sow Re,·h;orer geo\'algtes For-
baaod er tegnct Bidrag 
Kroner, men vi skal jo 
op. (Tilslutoiog.} 

puoktet maa Y<J?re inde til at la::::e {;ll 

paa Arbej<lct. Yi ~kal Ita' e mange, 

mange Clere med i Fadderskallsforeuin

gen, og det er en mcget stor lllbfor

staa.else, at denue Forening !>kal \':Pre 

en Konkurrencu ti l andre nationalc 

Foreninger, tnurtimotl, 'i sl,al kun 

ei~. - - - sogsleder Esb-jerg. Blangsted~aard~ og 

forening i Ailes havde samlct en 
repr~scntativ og overordentlig iu
leresserct Skare af Tilhorcrc. 

Saa,·cl fra ludb~r llcrncs som fra 
forsamlingcns Sido lod tier ma
nendc Roster, som varrnt anbcfa
lede den paat•enkte Fatlderskabs
forcning, og Modct rcsulterede i 
en absolut onstemruig Tilslulning 
til dens Opretlelse. 

Odensc er bermcd traadt ind i 
R:x!kkcn af de dan~ke Bycr, som 
bar paatagel sig Fadderskabet for 
et seuaerjyd~k Sogn - sammen 
med Aalborg, Ringsted (lg SYend
borg. 

Konsul P. A. K r u u s e boll paa 

lndbyderoes " egoe velkommeo, 0~ cr

Ier at Forsamlingeo ba"do stLoget ~Det 

ba\'er eaa nyligeo regne~". rrem~atte 

P. \. Kruuse oogle iudledende Bemrerk

nioger. 

Eksemplet fra Aalborg. 

Han miodede om de Foreoinger, 

gamle og oy, dcr :trbojtler for at stetle 

den oatiooale Kamp i G r<Eoselandet; 

det, der nu er paa Tale, er Oprettelsen 

af en Foreniog til at virke paa et koo

centreret Omraade, en Fadderskabs

foreoing, hvoraf der eoduu kuo eksl

sterer gaoske fa a. 

~aaske 'il man sige, at del cr en 

Efterligoing af ooget, 'i bar taget fra 
,-ore ~od~tandere, men b,·orfor ikke, 

his ,- j kao bru::::e delte \ ·aal.leo mod 

Det er Jorden, som er truet. 
Konsul K r u us o takkede for Tilslut. 

niugcn. Derrned er Fadderskabsforeuin

:;c" fut Tingle" en Kenu~geming. 

Val g. 

Enhver kan o1elde sig som ~1elllem af 

Fadderskabsforeninj:(eo. Bitlragct cr 
mindst 3 Kr. aarlif(, o~ ln•lrneiJebcr 

rnodtages af Best) relscns Medlcnwwr. 

Sparekassoformaod H an s A p p e I, 
Dalum, som dcrcrter fik Ordct, frem

han·cdc, at cHer "\ mtsraads\'alget maa. 
mao have faact lodtryk ar, at der er s:cttc ind inden for et bestewt Sogn til Til B••styr{'lsen valgtes derefter !(on· Dtt Arbcjdct gcrne skal paabP~youes 
en Oprorsbov:egelse i Gang som i 1848, Styrkelee ai Danskheden, som N 5aa sui K r u use (meu Akklamation}, Red. med det allerfor~tc, og 13e~tyrelscn 
maa!!ke ikkc ar satnme At-t, men maa- haardt t ~renr;t. Y i v i I g i ' e de t Q \ ill t, B~nkdirektor .I a. cobs en (der gerno nl 'ide, bvor mango rcn;;e man 

ske af Iangt farligere Karnkler. en k e It c, be s l em t e S ·~::; n en !tar gh ct Tilsagn om at \'<J?re Kasserer), raader oYer, yil ntan ';Pre gl.1d for Inu· 

Lognen i 1933 er - som i 18!8 - H a and s r $ k n i o g o ~ c n 0 P· k;;l. Bygningsinspek.tor I. e h n- Peter· weldcl:;cr suarest muli!!f. 

~aaet langt _Eyupaa. i\u rcjeer de ~ig - ~ m u o t r i u g. De t1 de r s k f' r I~ r r, 
1kke med ' aaLeo - men rued Pengo, e r, at R eser' erne s ~ t t c s 1 n d 

mange Pengr, der an,endcs bl. a. til paa et bestewt truet ;St,..,J. 
Opkob af dansk Jord. Dcr t>r ,-el mao- Det t~·ske )!aal er at naa. frrm ttl at 

ge Tyskerc, dcr bar Hjemsta,·osret i 

Sonderjylland, men f o r d i e n d a n s k 

G a a r d k o 1.1 ~ s a f t y., k K a pit al. 

bJi,·er det ikke tysk J ord. 

\ 'i t rrengcr til at komme i saa nrer 

Beroring som muligt med \'Ort Grrenee-

kunoe rejEe Kra,et om en oy Grxnsc

dragoing. og saa ,·armt og kraftt~t. som 

jeg kan, ,-iJ jc~; aubefale at rl:lnnc dPJI. 

ne 1-"addersk:tbl;(orening. De Hundrcd,.r 

af Medlemmer, 'i endnu man:::l~r. d•·:n 

faar d ook. (Bl!ald.) 

' rern. Tyskerno er i OHensiYen; , i er Hele Odense maa tage Opgaven op. 

i Defonsh en. I 19:?6 oprettedes Kreclit- Q,·erretssagforer Lor~ r y mindcdc 

aostalteo Vogelgesang, der forte til, at om, at i Tyskland er 40 Procrnt af Be

vi genoplivede Laode,·reroet, eom fik folkningeo Medlem af en national For

betydelige private Bidrng ikke minds~ ening, og den Kapital, dor :larlig staar 

fra Fyn og Odense, men nu er Pengcoe til Rnadighed for det h.,l\e t;r;~>nsu

brugt op, medeos Vogelgesang stadig arbejde, belo~er sig til 230 Mill. Kr.; 

hnr stnaet rued rode Penge i Haaodeu; mao forstaar da be re, ~t df'r i t\13:} 

range, der kommer Cra. mange Kilder kunde beoyttes 400.QQO Kt. til \)pre~

Syd for Grrenecn, bl. a. ydedygtige Ty- telse af tyske Prh·atskoler i Sontlor

skcro i I:illandet, ~:crlig i de O\'CI'· jylland. · 
soi~ke Lande. Det hre' des fra a.lle Sider, at drt 1 r 

Det danske Landtwrero bar kun det paa heje Tid, ,j lll?ggPr os kr:!Jti~· •" 

Iille Danmark i Ryggeo, del maa. baYe i ~elcn. ,.i maa. ~oru Ty~kcrne laJ;" S:t

llja?lp og hurtig Hj:elp. I geo op paa. en brcdere Ba~is, o:: i tlPft'l 
.lnr.ilnt·•urh-:~J.,.pt k:~n il..l..r - ~nm Tilfa!lde maa det lkkc ,-:rre eo :,.o:n rrre 

Senderj;Cli~K .. FOrening 
for Odense og Omegn. 

Et vellykket Mode med foredrag af Hoj ·kolefor tander 
Rasmus Nielsen, Scersle\'. 

ll<'r 'ar udmmrket Tilslutoing til stort ~!ode, hvor Sckret:rr Frf'dcrik Pe-

Snu..tcrjyd~k foreniogs ~lude i Aites i 

Jlflj~koleforeningen, h,·or Hojskole(or

~tander Rasmus Nielsen, Sa:rsleY, holdt 

foredrag om den danske Rojskoles 

Grundl3'g-gelt>e Souderjyllaod, et 

Emne, Forstanderen bebandlede o·:er

.mlcntllg it1leres~aot og frengs1ende. 

llan g-av berunuer eo Karakterifitik :tf 

,J,•o saodcrjrdske Hejskoles Foregao;;s· 

ma·otl og ~jorde i srerlig Grad Profes· 

terseu, l''lensboq~, freuJVi~er Film rued 

Optagelser frn Ll\·ct Syd for Grrenseo, 

og her vii der bliYe slnaet til Lyd for, 

at Flensborgboru kommer paa Sommer

(erieophold i nanmark, eaa at de i man· 

ge Maader daa.rlig~ etilledt! Born kan 

>ende tilbage ikke alene leg(lmligt styr

kede, men ogeaa. mod rilie Miouer rra 

Sommerl!n i Danmark. 

Dcr er til dette M"ede iodbudt Rrprre-

""r floor 111 Genstand for en Beskri- seotanter for dau~ke flj em, mt'o og~aa 

'• I'"· ~I an fik et godt Indtryk af de ~(lnderjyd!'k Furenings ~cdlemnli'J' 

\"lln!'K\'ll beder, Danskheden lige fra \'elkomu('. 

I)• ; ~ odt>lsf'n haYdo at ka>o1pe med mod Pastor Tbr~~en oplr!IC end\·iuerc ..... . 

i afdede Forsogsleder Becks 8ted ,·alg

tes Forstander Hojby. 

t.:nder E\'entuclt gav Dlrigcntell for-

~kellige Oplysninger vedrorendf! Anvcn

delsen af de Penge, Foreuingen dispo

nerer over, bL a. til Udvidelse af Skole

lokaler og Foregelse a{ Lrererkr reftcr i 

Sbnllerjy!Jaud. 
l:middelbart for M.0dets SLutning kom 

Fru Sophie Jorg/3cli!Sel! til Stede erter 

at h:n e oven·:eret Fadderskabsforeoin· 

;;~>os Stiftelse i KloHersalen. os fru 

Jorgensen beskrev kort, ln-oriPdes Mo

det ha -.de for met sig. 

Det 11dmrerk'.:.-de Mode sluttedo med 



-· -- ~..............-~~~~~----forening, hYoral der endnu kun eksi- Syd for Gram11en, bl. a. ydedygtige Ty-sterer ganske fila. skere i Ud.landet, s:erlig i de o\·er
Maaske Yil man sige, at det er en 

Efterligoing :tl ooget, vi bar taget !ra 
vore Mod.standere, men b'·orfor lkke, 
bvis d kau brug~ dette Vaaben mod 
dem seh·. 

Videre skitserede Taieren kort; ·b~·or." 
ledes Aalborgs Fadderakabsforening for 
U g e Sogn virker - "'ed Stotte til For
samlingsbus, BibUotek, Sangforening, 
Qymoastik og Folkedaul!, Sygepleje 
m. m. I Sognet, som oprindelig var 
strerkt trykket ai de dominerende tyske 
Gaardejere, er Forhoidene on inde i den 
rigtige UdYikling og Stemniogen lys og 
fortrostningsfuld 

Oct er i forste R:ekke Ungdommen, 
mao ~oger at paavirke, og det Mindre
vrerdkompleks, dor bar bvilet paa den 
daoske Ungdom, er Iettet eller fjernet. 

Som daoskP Borgcre kao vi 
ikk o med Ro og Trygbed se 
p a a, at ,. o r e n a. t i o n a I e M o d
s t a n d e r c p r o ,. e r p a a a t e r o b
r e L a o d e t f r a o s, og i den Foielse 
e r det, jeg med oogle Yenner bar talt 
om Oprettel!en :tf en F"adde r&kabs
foreoing ber i Byen nogenlunde efter 
)Jooatret fra, Aalborg. 

0' eralt i Tysklaotl finde r 'i Fadder
skabsforcninger, dcr h\·er har et Soga 
at tage sig af; det findes meget paa
kr<JJvet, at de enkelte Sogno faar Hjrelp 
horoppo fra, og H. P. Hanssen bar pe
get paa Tinglev Sogn, som et ·Sog'b, 
der i szrlig Grad frznger til Stotte. 

Byen et· Br:andpuoktet l.or en void
soul tysk Agitation, men dcr er ogsaa. 
talrige danske Institutiooer, som arboj
der godt, men under trykkedo Kau.r. 
Tiuglev bavde i den tyake Tid on me· 
get stor tysk Embodsstab og bavde ved 
Af~tem.ningeo tysk Flerta.l, et Forbold, 
der tlog forl:tngst liar skiflet .Karakter. 

Kousul K r u u s c redegjorde for For
holdene veurarcndo den danske Real-
skole, idet bao oplystc, at den tysk'! 
ltcalskoJe, der stottes af 1-'adderakabs
foreningen i Lybrek, hyder storo For
dele. Allige' el er ElevantaUet i den 
danske Skole gaaet frem fra. 60 til l OS. 

Erter a!. ba.ve omtalt de daoske Stem· 
metal ved forskellige Valg sidcn 1908, 
der viste en stmrk Fremgaug, nre,·ote 
Taleren fors.kellige daoske InstJtut ioner 
i Sogoet, bL a. T iogJe,·hus, der vel stol
tes. at Sprogforeningco og Gr:eosefor
cningen, Oleo som tlrenger til yderligcrc 
~t!.ltte. 

Vi ma.a l~gge en Rrekb.e af 
aa.ode li ge F~stoioger ud 
o "' e r S o n d e r j y I I a o d , og jeg be
der Dr m, mine Tilborcr~, om at vrere 
n1ed t il at danne en Fadderskabsfor

J eg 

seiske Lande. 
Det danske Landevrern bar kun det 

Iilla Danmark i Ryggen, det maa ba,·e 
Hjrelp og hurtig Hjrelp. 

Jordlonud,·alget kan ikke - som 
'Statei~ltution - .. g"ffre For$kel -pu 
dausk og tysk, men Lande"'rernet bar 
kun nationale Hensyn at t.age. G I i p
p e r d e t m e d at b e h o I d e J o r
d e n, s a a e r S I a g e t t a b t. 

Der cr for Al\'or Grund til at tage 
en Opga' e op for os her i det gamle 
Laud; nu kalder de paa os igen, nu er 
der for Ah·or Fare paa frerde for ,·or 
Jon!. 

1 et enkeJt Sogo er der bidste Aar 
band.let med 17 Ejendomme, og kun 5 
gik fra tysk til dansk Haand, mens 12 
gik fra dansk til tysk. 

Det kniber ogs.aa for l"ngdommen a~ 
tjene saa meget, at de kan gaa ind o:; 
dyrke dansk Jord, men netop den Ung
dom fortjener Stottr. 

Paa Landevrernets Aart<mode lod ny
lig aiYorlige Ord, men ikke mismodige, 
og " aer biC\' (Wgel paa Faren, der sk~·l
des dels den gamic tyske Marks Ruin 
og den ny Marks 0\'erlegne Styrke, o;; 
som nu truer Ejeollom!retteo. 

I Tinglev er tandet·mruet Ejendom,. 
besidtler, og fadderskabet for Tioglev 
oosker jeg oprettet s narest muligt, me!l 
forsL og fremmest tr:unger Lande,·rer· 
net, til Hja::lp. (Bifnld.) 

Svendborgs lndsats i Lojt-Kirkeby. 
Redaktor Q v is t nnforte som Ekse~

pel paa en Fadderskabsforenings Virk
sotnbed, h\·orledes Sveodl>or~sl.•adder
skab for Lojt-Kirkeby Sogn bavde vir
kot. De danskc i Sognet Slod over for 
a~ maatte lukke deres forsam.lingsbut~, 
sna traadto Svendborg til; nu bar do 
faaet deres Forsamliog&bus konsolide
rct, der er oprettct ct Uogdoms-BiiJ!io
tek, 60!11 Cra. Sveodborg har faaet en 
Boggan) pna l JOO Bind, og nu cr Stil· 
lingen i Sognct forauclret, men bvis 
ikke S' endborg var traatlt til, vildc 
Dao3kheden i Sognet ha ,.o vwret i 
strerk TiJbagegang, medcos den nu er 
i god V ::e k st. 

Yi tn:ta i Virkelighodeu 
f o I e o s be s k re m m e de o,·er for 
den Kend.sgerning, at dcr Yirkcr Gi ty
ske l<'adderskabsforeoinger i Sonderjyl
laod, medens ' 'i knn bar tre. 

Det er paa. yderstc T id, vi uanner en 
Fadderskabsforening for T inglev Sogn. 
Jngen Konkurreoce, men Supplerlng ar 
de andre nationale F'oreolngers Arbejde. 

Det t y~kc Stemmetal i ~o:;nct bar 
,-:rret bl! lt ned '! paa 30 Procent, men 
st~>g- ,-ed Amtsraatls,·;~.lge t til 38. Ty~k
bcdeo er altsaa i Opgaog, og Tids· 

Det breYdes fra aile Sider, at det er 
paa. hoje Tid, vi l:tgger os kraftigcre 
i Selen, "'i maa. tom Tyskeme tage Sa
gen op paa en bredere Ba11is, og i dettll 
Tilfrelde mna. det ikke rrere eo sn:tvrere 
eller videre K.reds, m fl n b e le 0 d ~ -n· 
s e, d e r t a g e r 0 p g a. v e n o p. 

Der maa gores et stort Agitations
arbejde; der kan trenkes en .,Dag" til 
Salg af et Mrerke, eo Bortlodolng af en 
Bil o. lign., og jeg vtl slutte med at 
utltale Baabet om, at Foreniogen ma.a 
faa. strerk Tilslutning; at Salen er stu
Yende fuld nreste Gang, ' ' i modes. (Bi
falu.) 

Fru S o 1> hie Jorgens e n o,·er
bragte en Hilsen fra Sonderjydsk For· 
ening. Vi bar forl:engst berammct Ge
oeralforsamling til i Aften, og mange er 
af den Grund forbindret i at 'rerc med 
her i Aften, men , .j bil~er med Glalde 
dette Arbejde og onsker Lykke og Held 
dertil. (Sifald.) 

Det natlooale I en Krog ar Hjertel. 
Overl:erer B e rob a r d Han s c n 

bekendte, at han crprlodelig ikke IInde 
,·reret srerlig interesl!eret i Tankcn om 
Faudorskabl!foreoingeme, men som Fur
holdeoo har udviklet sig, bil~:~to ban 
Foreningen rued Glredc. D e t go r 
in t e t, a t vi s t a a r de It, u a a r 
b I o t vi marcher e r sam I e t. 

Vi kommer, Cordi der dcrnede fra er 
Butl eftm· os. 

Taleren pegrde paa. IJ\·ad f. Eks. 
Aarhus bavde gjort for Duborg~J..ol eo 
' otl at indbyde KlaP-~"r til et 8-Dages 
Ophoh.l , noget lignende kan maaske 
praktiseres i Forboldel mellem T inglcv 
og Odeusc. 

P enge er godt, moo l'ouge Pr ikke 
ook, sluttede Overlrercren: 'i mna ,-;ron. 
ne os til at tago dot bela nog"t n1rre 
personligt, 'i mila Yrenne os til at mude 
frem, naar tler kaldcs, i det StyJ..ke 
kunde vi gout lrero lidt ft·a Tyskland. 
Bos mange or det natiooale gt>rot ben 
i en Krog af Bjertet; maatte dPnne Be
,·regelso finde Vej til denne Krog o~ 
,·reJ..ke Forstaa,el~en af, at '"i per~onl igt 
maa mode op. 

EiskCip n u d anrrkondlc \'rerolfen ar 
den pcrsonlige Inclsats og Tilkentle
ghelse, men den hojstemte ~Iaade Jig
ger ikke fpr ol!; 'i bar det mrre som 
Jyden: oaar der cr Fare, moder 'i frem. 
Sonderjyllands Skrebne har betydet 
umaadelig meget for os; i de o f o J. 
kelige Tra;ngsei er der en 
folkelig Vmrdi, og de sonderjyd
ske Sange har dcrfor faaf:lt saa. stor en 
Plads i "'Ort Sind. Del Kald1 der er 
kommet til OS rra. deane Aftens Ind· 
bydere, er sikkert naaet videre ud, 

an 
den sonderjydske Hojskoles Foregangs
mrend og gjorde i s:erlig Grad Profes
ror Floor til Goostand for eu Beskri
vel!<e. ~Ian fik et godt l ndtryk af de 
V anskcligheder, Dan~kbederi lige fra 
Begyndelsen ba.vdo at ka!mpe rued mnd 
Syd,.forst ~Ted. Oprl!ttel!J!n af e.t -da_~~k 
6kre\'et Blad i Sonderjylfaod, Danr.e
,·irke, bvia Tilblivelse i forste 
~;kyldtea Prof~!or Floor, og senere 
Be!trrebelseroe for at oprette 

bermed Trmk om de M~od, aom v:\r 
gaaet i Brechen for Danskhcden og 
havd~ 'reret med til at smtte dot danske 
Sprog i H.ojsaldet) 113aledes Peter Chr. 
Koch og Bogbinder Nis Nis!!en, 1ler 
\'at inige Fortalere for en dau11k A,·ts, 
Laurits Cbr. Hagen, som foTSte Gang 
offentlig kom !rem med Forsiag olll 
Oprettelse af en dansk Hojskole i Sun
derjyllaod, Steen Steensen Blicher, .ler 
stod ved bans Side, og endelig en 
Rrekke af Skoieos Forstandere, Joban 
Wegener, Hclweg, Sofua Rogsbro og 
Ludvig Schroder. Forstaoder Rasmus 
Nielsen sluttede med at on~>ke Dojsko· 
len blidcre Kaar i Fremtiden, end de 
forsto sv:ure Aar h:n-de givet. 

Dybboldagen fejrer 15 Aars 
Jubilreum. 

Formanden, Pastor Thysscn, takkctle 
for Foredragot, og derefter aang man 
, Yort Modcrsmaal er dejligt -c. 

· Viceskoleinspekter Petersen mindede 
OllJ, at Dybboldagen Onsdag den tO. 
April "'ar en Jut>ilreum~clag, idet det or 
l:i Aar, siden Somlerjyderne stemte &ig 
bj••m til Daomark, Of! nelop dotte 
skulde (lpmu.ntre til, at Dagen blcv 
!rerlig god. Ban opfordrede saa. mange 
som muligt til at deltagc i l\[rerke!nl_~;et. 

Generalforsamlingen. 
1-.ftPr Kaffebonlet afholdtes den aar· 

lige Generalforeamling, bnfr 111an ·ralg· 
te Kaptajn Eigil Jorgerzsen til Dirigent. 

l'a&tor ThlJSI$Cn fik dereiter Ordet 
at afi:J?g~;e Berctning og redegjorde 
tor do llfoder m. m., dnr havne vrerot 
afholdt i Aarets Lob, ligesom bttn nrevu· 
te de Virksonlbede r o. lign .• ~<om For· 
eoingen havde stoftoL mcd ialt 8689 Kr., 
beraf ~f(i::! 1-\r. til Dybbelmrerker, bOO 
Kr. til det ny Forsamlingshus i Lade· 
lund, 1287 Kr. ill Gra:msetoreningen og 
Resten til andre lignende Formaal. 

Medlemstallet er i IJjeblikket ca. 11:10 
- en Tilbagegaug pa.a et halvt Hun
dretle Mcd.lemmcr. Der er saaledes aJ 
Grund til at hven-e ny Medlemmer; der 
er !>trerkt Brug for nationalt Arbejdo i 
Tid en. 

Et stort l\19de den 5. April. 
Tu Fredag den 5. Aprp er planlagt et 

------------------------~ 

Sommerou i Danmark. 
Der er til dette Mede indbudt Repr 

sentanter lor danske Rjem, mt>n Og!'a 
Sl"loderjydsk l''orenings MediemDie-r e 
"I""Clkomne. 

Pastor Tby~een oplyste endvidere1 
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· Tietgen-Medaillen 
; f 

1 
til fhv. Minister 

~A H. P. Hanssen 
_......_.. 

En Anerkendelse for hans Arbeide 
i Danskhedens Sag i SonderjyUand -

I Gaar, paa 107-Aars Dagen for 
Tiel.gens Fadscl uddeltes Jor an

den Gang den store Tietgcn-:Me· 
dail\e samt Fondens Renler·, der 
for tre Aat· amlrager ca. 42,000 l{r. 
Fondens Bestyrelse havde enstem
mig vcdtaget at give dcnne Hre
dersgave til fhv. Minister H. P. 

! Hanssen som Tak for bans ualio
nale Arbejde i Sanderjyl\and. 

Overrrekkelsen fandt Sted i 
Gaar Formiddag i tlet sn1ukke 
Vrorelse paa B0rsen, hvor Forman
den for Grosserer-Societelels Ko-

En Glcede er det ogsaa for 
mig nu al modtage denne Gave, 
som vii vcere mig en Hjcelp i det 
Arbejde, der ligger foran os i 
denne for Sonderjylland van

skeligc T id." 

Gul<l.meda..illen. vil nu paa Re
versen faa H. P. Hanssens ~avn 
indgraveret. Dens Vrerdi er i 0je
hlikket ca. 1200 l{r. 

Tietgenfonden Ioretog farste 
Gang Uddeling i 1932, hvor Kongen \. 
fik den smukke Medaille, medens I 
Bcl0'bel blev del t mel\ em Handels-

mite 1·-e::;idcrer. Til Steele var kun hajskolcn og det danske Sludenter
Fondens Bestyrelse, Grosserer Hoi- h.us.J Paris. 
ger Laage-Pet.ersen, Professor Karl [ ++---_.;;.;~~ 
Meyer, Direkter H. A. Hansen, Di-
rek l0r Benny Dessa u, Grosserer 
Chr. Andersen, Odcnse, og Dire.kter 
Cltr. H. Olesen samt Barssekretror 
Vestberg og Overretssagfarer Raf-
fenberg. 

Formanden Io1· Tielgenfondcn, 
Grosserer Holger Laage-Petersen 
overrakte H. P. Hanssen den i Guld 
prregede Medaille med Tietgens 
Portrrotrelief samt en Check paa 
Belebet- ialt 41,991 Kr. - og op
lroste den Skrivelse, der ledsager 
Hrodersgaven. Det bedcler deri: 

,Den 19. Marts 1929, paa 
Hundredaarsdagen for C. F'. 
Tietgens Fadsel, blev der under 
Navnet T ietgen-Fonden oprettel 
en Fond, Jw is Grundkapital i'il
vejebragtes ved lndsamling in
dentor E rlwervslivet og andro~ 

ca. 316,000 Kr. 
lfelge Fundalsen skal Udbyt

let of Fonden anvendes som 
Regel hvert t redie Aar entezr 
som Hcedersgave til en M 
eller Kvinde, der ved lnitiatit' 
og Foretagsomhed lwr gjort sig 
scerligt fort jent af vort Land el
ler til Stette for l nstitulioner i 
Erhvervslivets Tfeneste, derun
der saadanne, der har Ungdom
mens Uddannelse for @je. 

Fonden og Mednillen uddeles 
nu for anden Gang, og Besty
relsen har enstemm irJt vedtagel 
at give Dem, der igennem el 



\ ;;~~~~en som Ta:k for h ans uatio- indgraverct. u"'"~ . -· ... 
nale Arbejde i Senderjylland. bliKl<et ca. 1200 Kr. \ 

OverrrekKelsen fandt Stell Tictgenf<>nden Ioretog f0rste 
Gaar Formici-dag i dct sroukkc Gang Ucldcling i 19S2, hvor Kongen ~ 
Vtercl se paa B0rsen, hvol' Forman- fik den smukke Medail\e, roedens \ 
den for Grosserer-Societelets 1\o- Be\0bet h\ev delt me\lem Handels
mite resido1·er. Til Stede -var kun hoiskolcn og del danske Studeuter-

Foudens Bestyrclse, Grosserer Hol- hus,i Paris. 
ger Laage-Petersen, Professor Karl\ 
~leyer , Dirckt0r H. A. Hansen, Di- . 
rekl0r Benny Dessau, Grosserer 
Chr. Andersen, Qdense, og Direkt0r 
Cbr. H. Olesen samt Borssekretmr 
V csLbcrg og Overretssagforer Raf-

fcnberg. 
Formanden for Tietgenfondcn, 

Grosserer Holger Lange-P etersen 
overrakte H. r. Hanssen den i Gul<l 
prrogede t..fedaille med Ti.etgens 
Portrretrelief samt en Check paa 
Belebet - ialt 41,991 Kr.- og op
\rost.e den Skrivelse, der \edsager 
1-Iredersgaven. Det hedder deri: 

-----··-------

, Den 19. Marts 1929, pcra 
Hundredaarsclagen for C. F'. 
Tietgens Fedsel, blev der under 
Navnet Tietgen-Fonden oprettcL 
en Fond, hvis Grundkapital Lil
vejebragtes ved lndsamling in
denfor Erlwcrvslivet og andro~ 
ca. 316,000 Kr. 

lfolge Fundatsen skal Udbyt-
tct af Fonden anvendes som 
Regel /wert tredie Aar 
som Jrcedersgave til en 1\far 

eller Kvinde, dcr ved lnitiali t' 
og Foretagsomhcd liar gjort sig 
srerligt fortjent af vort Land el· 
ler til Stette for lnstitutioner i 
Erhvervslivcts Tfeneste, derun
der saadanne, der ltar Ungdom
mens Uddannelse for 0je. 

Fonden og M edaillen udcleles 
nu for anden Gang, og Besly
relsen har enslemmi{Jt vedlagel 
at give Dem, der igennem el 
Liv har viet Deres Arbejde til 
Danskhedens Sag i Sander jy1-
land. som Hceder.~gave denne i 
Guld prcegedc Tietgen-llf edaille 
samt den til Rnmliflltcd !la?rerr-

de Sum." 

Da H. P. Hanssen forste Gang 
modte Tletgens Navn 

H. P. Hanssen modtog Medaillen 
i. det rede Fodera\ og Checken og 
ta.kkede bevreget for 
Ake, man vist.e ham: 

,Jcg har altid/' 
, nceret Beundring for 1'ie taen, 
og jeg vii geme ved denne Lej
ligfted fortcelle, lworledes jeg 
f(Jtsl e Gang modte han:~ Navn. 

Min Farbroder lcerte l 
1840'erne Handelen og drog til 
fJslen , hvor han arbejdede si'] 
op til at blive en af Ledcrne i 
et slort Firma i Slwnalwi. Han 
og min Fader havde lovet at 
skrive til llinanden Iwer i\faa
ned, og disse Breve jra Sllana
ltai spilledc en stor Rolle for 
mit Hjem og for mig. I dent 
m0dte jeg /0rst Navnet Tiet
gen, og jeg har allid lige frr.t 
den Tid nreret d!Jb Beundring 
for den l\.fcmd, der, sk~mt han 
sad i Kobenlwvn, havde ln d
flgdelse, der strakle ~ig selv til 
del fjerne 0sten, l10or man m ed 
Beundring nawnte ltnns Navn. 

De forstaar, at dct er med 
scerlig Gl(I!de, at jeg nu modta· 
ger en Gave, der stammer fra 
en Pond, der er opretlet til Min
de om denne Mand. 
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skriver den 
S'I1REJFT()G 

1 9 MRTS. 

Fol•ketillgsmand, Redakter .A. 
Sucn.sson a.nstlller i nedenstaa
ende Strejftog nogle Betragtnin· 
ger over Amtsraadsvalge:ne I 
Sonderjylla.nd, ldet ha.n opfatter 
deres Resultater som et alvor
Jigt natlonalt Memento og hrev
der, at den okonomuike Ned· 
gangsbev~ege!se i Sooderjylland 
maa standses. hvl.9 ikke stor 
national Skade skal ske. 

De :;sSnderjydske Amtsraads\·alg bar 
igen en Gang henledt Opmcerksomheden 
paa Fo!'holdene i vorl Grren...~land. :\1an 
hefter sig ganske rigtigt ved den Frem
gang i det tyske og det nazistiske 

Stemm.etal, som bar kunnet konstateres 
den 12. 'Marts. Men det er forstem
~de at se, at Pressen i det gamle 
J!nd gennemgaaende endnu ikke er paa 
Jet rene mcd•, hvad der Jigger 'bagved. 

Det ene Sled bebrejder man den dan-

ske Befolkning, at den ikke er msidt tion.sskrift [ dansk Klredebon, oplyste 
tilstrrekkelig strerkt frem ved Valg- jeg, at den tyske Presse lavede kraftig 
'bordene. IDet er saa sandt, saa sandt, Reklame for Bogen i Haab om, at den 
men oplyser jo intet om, hvorfor det skulde skaffe Tyskheden og ~ational
er gaaet, som det er. Andetsteds opfor- Socialismen Fremgang blandt den ~ko
drer man bil at slutte endnu mere op om nomisk deprimerede og nationalt lidet 
~et ikulturelle Arbejde i Grrenseomraa- interesserede Del af Befotkningen, og 
det, om vore nationale Foreninger. Og- jeg slutlede med at sige, at man aaben
saa del er tiltramgt. J?er er nok at g~re bart i tyske ledende Kredse mente at 
baade Nord og Syd for Gramse:n, hvis have faaet et anvendeligt Vaaben i Dr. 

blot der var Midler til det. Men deJ Christensens Kampshift. 

aldeles afg~rende for Nordslesvigs Ved Del er gaaet ganske .. som jeg forud-
kommende, den ~konomiske Misere, sagde. ' 
har man ikke {Z)je for, eller man g-.:~.ar 
l.t hen over det som noget, der allige· 

vel ikke kan amdres slorl ved. 
Og saa er det dog fsSrsl og fremmest 

her, Tampen brrender. :)Aarbuus Slifts
tidendecs LCESere \'il ikke \<ere i Tvi·d 
i saa Henseende, eftersom der baade i 
Strejftog og ledende Artikler Gang paa 
Gang er gjort opmrerksom paa denne 
Side a.f Sagen. :\len, som sagt, i al Al
rnindelighed er Erkendelsen hera£ ikke 

trrengt igennem. 
I mit Strejftog her i Bladet af 23. 

Februar, hvor jeg anmeldte den bjem
metyske Publicist, Dr. Lorenz Christen· 
sens Bog, ~~ordslesvig venter«, og ka

rakteriserede den som et Anklageskrift 
mod Danmark, et tysk-nazistisk Agita-

).fen jeg nrevnle ogsaa, at der var vis
se Ka.pitler i Bogen, som man sagligt 
ikke kunde indvende stort imod. Det 
er dens Styrke, og det er vor Svagbed. 
Og f;r vi gaar over til at befalte os 
med den tyske Agitation forud for 

Amtsraadsvalgene, er det sikkert paa 
sin Plads at se lidt npjere paa, hvad det 
er, For!atleren lregger frem for sin 

Lresekreds. 

Det drejer sig om Kapitalforholdenes 
Udviltling i de sJ~nderjydske Landsdele 
fra Genforeningen til Dato, set i Rela
tion til den tilsvarende Udvikling Nord 

for Kcmgeaaen. 

Der f~refindes en Ra!kke Taibeller og 
Beregninger i Bogen, som j~ ik·ke bar 

vreret i Stand til at efterpr~ve, og som 
jeg derfor indtil videre dterer med For
bebold. Ved Hjrelp af disse Tabeller 
go~~r Forfatteren, at hvad Indkom
st.en angaar, da er den for Haderslev, 

Aabenraa og S~nderborg Amters Land
distrikter i Tiden 192t-22 til 1933-
34 gaaet tilbage med 63-64 Procenl, 
i T¢nder Amt e:ndog med gennemsnitlig 
73 Procent. Til SammenJ.igning tjener, 
at i to af de Amter Nord fo'r den gamle 
Grrense, Odense og Aalborg Amter, bvor 
Indbyggertallet i Landdistrikterne er 
nogenlunde lige saa stort som i hele 
Kordslesvig, er Indkomsten i samme 
Tidsrum gaaet Wbage med benhol9svis 
44 Procenl og 51 Procent. I de to Am
ter ~ord for Kongeaaen, som grren.ser 
umiddelbart til );ordslt!S\•ie:, Vejle og 
Ribe Amter, er Tilbagegan~~ i samme 
Tidsrum 42 Procent og 4 7 Procent. 

Der kan gaas ud fra, mener Dr. Chri
stensen, at den samlede I ndkomst gen
nemgaaende pr. Indbygger har ligget 
ca. 100 Kr. Iavere i ~ordslesvig end i 
Provinsen indenfor det SSvrige Land i al 
den Tid, Nordslesvig bar h~rt til Dan
mark. Tages Landdistrikterne alene i 
Betragtning, saa betyder det, at den 
aarHge Jndkomst i Nordslesvig bar lig
get ca. t6 Ylill. Kr. under den gennem-

sruhed."t}i gDe In~omst paa Landet som Bel- Sogn til Sogn. I enkelte Landsogne har aior-'-, at Bo<N'n alle• 
et vii igen sige, at Landboerne i H OJ ~ o- ~ man alvdelen eller mere af den For- · T · 

Xordslesvig vilde have haft ca. 200 Mill. 
1 

lJSJlldvis af Eksemp 

K 
mue i Behold, som blev opgjort I92 r- I ndJ·e Overensst_,., .... 

r. mere i Indkomst under dansk · " ~.._.. 22, l andre kun IO Procent eller mindre D Ch 
Styre, end de har baft, hvis de havde v

1
• Konse 1. f 1 · r. ristensen SamiJM eva we ores og i xg33 p M · 

staaet paa Hge Fod med Landbefolk- Rigsd 1 d aa • emngsfre11e, Gaardej 
ningen i det ~vrige Laru:l agen at a e nedsrette et Udvalg, Ira Sjellerup paa <\Js v 

· som kunde tmdel'516ge den ~on mlsk ben · ' 
Med Hensyn 61 Formueforholdene i Udvi.kli i G el 

0 
e yttede tyske AgitatG 

Landdistrikterne er Billedet endnu mere Rege . ng r~ andet. Men saavel kampen. Alene disse Na 
~relt. I S~nderborg Amt, som er del holdt~g~ ~md e~andre Partier for- ledes den~onomisk uht 
mest velstillede, er Formuened.gangen l det Slg ~dv!Sen ~- ~vel, saa skete der har draget nationalt 
I92I-22 til 1933-34 beregnet til 64 ' so.~ "'r er s ·et 1 vor Historie, at vinkninger efter sig. Orr. 

naar V.l ikke kan samle os sa.mm til t h . . 
Procent, i Haderslev Amt til 72 Pro- foreta e det f d e a sen a+r Jeg tJdligere II 

cent i T¢nder Amt til 76 Procent og Tysk g h . ~rn¢ ne, sa a >Kommer for nogle Aa,r tiJbage 01 

i Aabenraa Amt til 77 Procent. 1 . ~ og 
1 

Jll! per os derm«<.c. Det gere Tid i K~nhaV'D ' 
Odense Amt er Nedgangen derim•d SlgeSrtysJgk se v,Falddet vi:lde have vll!ret i danske intellektuelle' 

en r·e og •or eJ na.t' It t h . 
kun godt 47 Procent i Vejle Allt d t d ha JOna se ' VIS overordentJig velvillic in 
57 Procent i Ribe Am~ 59 ProcentDg e ~ar 05

' her' vde fo~etaget disse Be- :Oanmark. Gaardejer

0 

D 
' regn.mger, VJS Regenngen og R · 

i Aalborg Amt, som er det ringest 1il- d""'en ha d Jgs- er en yngre. velbega,·et ~~ 
-o \. e ·vovet at se Saodbeden · d -..J. 

lede af de fire Amter Kord for en S)jnene 
0 

h ell d .I paa au:."- Landbrugssko 
gamle Grrense, 70 Procent. at g an et erefter i Stedet for, en dansk Dame fra det ' 

Forfatteren vii hrevqe, at .lEndr' en t rn; .nu. for~ll!gger :\Iaterialet fra regnede sig for ikke altf 
af Indkomst- og Formueskattelov af ~ de, finansleret med tyske Penge, som hjjrende til den dan 
1927 taget med i Betra

0

atning, de ri- t~rette~t og udnyttet som tysk Agita- af Befolkningen. Ved !\ 
uonssto1 med den v: :k · • m 

Lager mindre Formuer for Skatt u: rung, som Amts- var han opstillet som Spid raadsvalgeoe udviser -
er der .for bele Nordslesvig i d Th. d t · . · den tyske Liste i S¢nde 
drede Periode sket en Forringe 

1 
e er glvel, at Dr. Lorenz Chri- rykker nu ind i !\ ts 

Formue-Standarden paa 335 Mil r., jstensens Bog bar sin store Andel i det f¢rst.e tyske Medl~mm er:: 

deraf for Landdistrikteme aleted Resultat, Tyskerne kunde notere ved gen 
Amtsraadsvalgene I A l'k 1 . I · 

ca. 307 :Mill. Kr. Det maa tilf at . · en r 
1 e 1 det Beg.ge er de efterbaand 

Nedgangen varierer ikke saa li fra i-ke Mmdref.alS~Organ ~.Nordschl. tysk-nazistiske Agitations 
ett'llllg« paa sclve Valgdagen kund- Ma:nd kA , og =gge er de op 



·ui e Indkomst paa Landet som Hel- Sogn ril Sogn. I enkelte Lan<iso~ har gjordes, at Bogen allerede var udbredt 

:i Stand til at efterpr~ve, og som ~sn~ ~ t vil igen sige, at Landboeme i man Halvdelen eller mere af den For- i Tusindvis af Eksemplarer. 

rfor indtil videre citerer med For- he .dsle . Vl.1
de have haJft ca. 200 Mill. mue i Behold, som lblev opgjort 192 r- I n~je Overensstemmelse hermed !bar 

f .:~ .:~~~ Tabeller ~or esvtg 
· d D Ch · med · 

l. Ved Hjrelp a ~ ·K . Indkomst under dansk 22, i andre kun xo Procent eller mm re. r. Nstensen sammen. sm nrere 

• h d Indkom- r. mere 1 .:~ . • f es1 · M · f 11 G rd ). ne·ch ··be 

~r Forfatteren, at va d de har haft hvis de ha.vue Vi Konsen·ative or og 1 1933 pa.a emngs re e, aa e er 1 gra r 

angaa.r, da er den for Haderslev, Styre~ ::a l'ige Fod ~ed Landtltfolk- Rigsdagen at lade ned·srette et UdvaJg, Ira Sjellerup paa Als, vreret de to mest 

nraa. og s~nderborg Arot~rs Land- s~ae . det ;vrige Land. som kunde unde~ge den ~onomlske benyttede tyske Agitatorer under Valg

lkter i Tiden 1921-22 t11 1933- n~: 
1
Hensyn t~l Formueforholdene i Cdvikling i Grrenselandet. :.\1en saavel kampen. Alene disse Navne viser, bvor

;aaet tilbage med 63-64 Proc~n.t, Landdistrikteme er Billedet endnu mere Regeringen som &! andre Partier for- ledes den ~onomisk uheldige Udvikling 

'!lder Amt endog med gennemsnttl~ 1 
S!6nderborg Amt, som er det holdt sig afvisende. Nuvel, saa skete der bar draget nationaJt uheldige F~ge

Procent. TH Sammenli~ing tjener, ~relt. vel- ill de er Formuenedgangen det, som f~r er sket i vor Historie, at vi!ilminger efter sig. Om. Dr. Christen-

d f d gam1e mest ::.t e ' · 6 
·1 h · ·dl. ddel h 

to af de Amrer Nor or en 
1 21

_ 22 
til 1933_ 34 beregnet tll 4l naa.r vi ikke ka.n samle os samme t1 at sen a<r )eg tl tgere me t, at an 

ense Odense og Aalborg Amter, hvor 9 . Haderslev Amt -til 72 Pro· foretage det fornSSdne, saa ~kommer for nog1e AM tilbage opholdt sig lren-

' dd. t ikterne er Procent, 1 • d D T . .t • K"""' h f ded 

·b ager.tallet i Lan lS r · . T&nd Amt til 76 Procent Of Tysken og hJrelper os derme c:. et ,srere lu 1 "'""'n' avn, rer es meget 

' Yo . h I cent l "'" er - . 
. . • 

:renlunde lige saa stort som 1 e e . a Amt til 77 Procent. . siger sig selv, at det vtlde have Yreret 1 danske mlellektuelle Kredse 011: ,·ar 

" · samme l Aabenra · 
h · d 1· l ·11· . ds ·11 f 

>rdslesvig, er Indkomsten 1 . Amt er Nedgangen denm•q en Styrke og Fordel .noa.tionalt set, VIS overor ent 1g ve v1 1g lll !1 et over or 

dsrum gaaet tUbage med henboldsviS Odense d Procent j Vej1e Ant det var 05 der havde foretaget disse Be- Danmark. Gaardejer Deioh~riiber, der 

A kun go t 47 • ' . 

Procent og 51 Procent. I de to m- t . Ribe Amt 59 ProcenU>g regninger hvis Regeringen og R1gs- er en yngre. velbegavet ~land, hoar gaaet 

, 
nser S7 Procen , 1 .1 

' ., . L I . 

r Nord for Kongeaa.en, som grre . . .. t som er det ringest :1 - dacen havde vovet at se Sandheden 1 paa. dans.k a.ndhrugssko e, er gift med 

V .1 1 Aalbong _...m ' ·t> 

middelbart til Nordslesvig, • e) e og d fire Amter Nord for en l{)jnene og handlet derefter i Stedet for, en dansk Dame fra det gamle Land og 

~ibe Amter, er Tilbagegangen i samme lede a.~ ~ 70 Procent. at ma:n nu forelregger MateriaJet fra regnede sig for ikke altfor lrenge sidt'n 

;-
1
·dsrum 42 Procent og 4 7 Procent. . gamle rt '·"·l hrevde at )Endrien tysk Side finansieret med tyske Penge, som h~rende til den dansksindede Del 

. 
Ch Forfat eren .. ' ' . 

Der ka:n gaas ud fra, mener Dr. · n- a[ Indkomst- og Formuesk~ttelov~~f t~rettelagt og udnyttet ~m tysk Agtta- af Befolkningen. Ved Amtsraadsvalgene 

;tensen, at den sarolede Indkomst .gen-t taget med i Betraglnmg, de-1"1- uonsstof med den Vuknmg, som Amts- var ban opstillet som Spidskandidat paa 

I dbygger bar hgge 1 92 7 Sk t•.at ds a1 d · d l""ke LIS. te · S-"'nderborg Amt og 

nem.gaaende pr. n . 
1
. ·ndre Formuer for ·a •>o • raa v gene u VJSer. en J- 1 "' 

ds1 d ta~rer 011 il · Ch · · aad d 

ca. 100 Kr. lavere i Nor esvtg ~n· 
1 

"'de for hele Nordslesvig i def - Ttbi det er givet, at Dr. Lorenz n- rykker nu tnd i Amtsr et som et 

Provinsen indenfor det sWrige L~n 1 a ~red r Periode sket en Forringtj af stensens Bog har sin store Andel i det f~rste tyske Medlem efter Genforenin

den Tid, Nordslesvig ha.r b~rt ttl Dan~ ; e -Standarden paa. 335 )1.ifr., Resultat, Tyskerne kunde notere ved gen. 

\mark. Tages Landdistri.kterne alene 1 orafmuef Landdistrikterne ale{ed ;\mtsraadsvalgene. 1 en Artikel i det Beg.ge er de efterhaanden blevet den 

d t den der or . . T 
• k h 

I 
Betragtning, saa betyder e.t' a . '\1

.11 Kr Det maa ttlf at jlyske 'Mtndretals-Organ ,Nordschl. tysk-nazlsti..c; ·e Agitations aandgangne 

~ l h 1 g ca. 307 - I . . 

be. 

aarl~e Jndkomst i ~ordS'esvlg ar 1 - _·d en var~rer ikke saa lfra Zeittmgc paa selve Valgdagen k.und- Mamd, og gge er de optraadt paa ty-

6 '1,·11 rr under den gennem- )ie gang 
-

· get ca. 1 -' · fi • 

ske VaJgm~er med de voldsomste An- Voldsstyre og dansk Finanssvindel , i Haderslev Amt· u:dmrerket, i 

g.reb paa. Danma.rk og dansk Styre i Nordslesvig fra 1918 til I935·« Bogens Aabenraa Amt !ll:et"mest stm~lende, i 

Nordslesvig. Forud for et MfS<ie i Ha- Indhold er yderst grumset. Den er ud- T~der Amt, hvor vi er uden Presse, 

derslev rek.lameredes der saaledes med, kommet paa et tysk Forlag i Haderslev, mindre godt. I Ssm<ferborg A•mt var der 

at Dr. Christensen vMe behandle Em- er iormodentHg ligesom 'Dr. Ollrist.en- dansk-1:lorgerlig Frellesliste, saa der kan 

net: :.Var cJ.en, !6konomiske Elendighed i sens :.Nordslesvig venterc fi!na.nsieret vi inret vide om, hvorledes specielt de 

Nordslesv~ tilsigtet?c I Anno~en hed med tyske Penge, og dens Formaal er I{enservative har kJaret sig. 

det Vlidere: :.Dr. Lor. Christensen be- efter Forfallte.rens Angivelse at klar- F.ra et nationailt Synspu.nk.t set er 

svarer dette Swrgsmw med Ja og rej- lregge, at Danmark :.bar tabt den sid- Udfaldet absolut utilfredsstillende. I 

ser denred en frygtelig AnkJaJge mod de ste Gnist af mora.lsk Ret til Nordsles,;g, Aabenraa og Sj6nderborg Amter naaede 

ansnrlige Politikere i vor Hjemstavn.c hvis det nogen Sinde bar haft nogen<. det tyske Stemmetal op over Stemme

r et Indl-reg af Gaardejer Deichgrliber i Ogsa.a Kyning er optraadt ved tyske tallene tfra sidste Folketingsvalg, i T~n

;)1\ord.schl. Zeitungc: fra sidst i Februar, :\.fjXler. Dette har dog ~jell5yn.Lif;t vre- der Amt nrer op til, og kun i Ha&!rslev 

det brerer Overskriften :.Et historisk ret adsJdllige Tysksindede for meget, og Arnt baw<k Tyskerne et betyxieligt 

Vendepunkl?c:, taler sidstnrevnte om >en en Indsender i :.Nordschl. Zej.Lungc fra- Stemmelab. De danske Nationalsocial

usredelig Udplyndring af Nordslesvig«, bad sig fornylig at blh·e bragt i Selskab ister f.iredoblede deres Stemmetal, sam

sam skal vrere FSSlgen af en :t\'illet bru- med Overlf)'bere. menlignet med Fo)ketingsvalget, gik 

tal P lan«, og om, at ))navnl~ Lidelser Del er i denne Atroosfrere, Amts- frem fra 750 til over .3ooo.'Tilsammen 

skriger fra Dybet af den slesvi~e raadsvalgene !bar fundet Sted i de s~n- siger disse Stemm~regelsei os, a.l der 

Folkesjrel om Ret og Retfrerdigbed«. derjydske Amter. Paa den ene Side et er noget aJvorligt i Vejen med dd sf)n-

Og da vi nu er ved den tyske Agita- udlbredt dRnsk Mismod (manglende derjydske Samfund, og jeg har i det 

ti!ons Udl~'bere, kan vi lige saa godt tage Valgdeltagelse) eller dansk Despemtion foregaaende redegjort for, hvor jeg sk~n

et tredje Navr. med, fhv. Ga.ardejer (danske :\Tazisters Fremgang), paa den ner, at Hovedfejlen Jigger. 

Kylli.ng fra Fr¢rup. Han, der er ud- anden tyske Storml~b med den pj{ono- Den s~nderjydske Bondcllefolkning 

gaaet fra et 00\Tidst dansk Hjem og alle miske Xedgangslinje som Udgangs- maa have ~onomisk Bund under FS'ki

Dage bar vreret og virket som Dansk, punkt, der ikke kan bortforklares, og derne igen. Dens Rankbed og Rejsning, 

bar af delvis selvforskyldt ~on.omisk som vi maa og skal have sat en Stower dens st91tte Ro og sunde Ligevregt maa 

Modgang Iadet sig bevrege til at udsende for, hvis der ikke skal ske stor national belt og fuldt vindes tilbage. Deter den 

et natio~alt Skandskrift med den smag-~ Skade ved det. vigtigste OpgaYe, der forelj.gger paa 

ful~e ~fltel: ::.I Danmarks Kl¢er, en Fra et konservativt Synspunkt forl~ s~nderjydsk Grund i l{)jeblikket. 

Skildrmg af dansk Vanstyre, dansk under et tilfredsstil- A. SVENSSON 



ST. RE6NEGADE 2. KIJBENHAVN It 
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Bladet: ,.. 

I ... ......... • 
j( 

I 
I lam ing omkring 

Grmnse-Opgaverne 
.. -+--

Flensborg-Samtundets Aarsmede 
Fl cu,-uorg·.:-)amt'uu•lct og' l''ol- i !\ton lltll' ful tbtu•Htlig~ lukkel M•m
. 1' 1 •· ll Ill · ·' f dtill prw d<'l dnnRl<c l\'l llld rPtnl. O<• ll 

e llill•~t• ll )-1 '1 n II <' •ron· :t Ill • I u. • . Fl r- •• ' . ,>=- , • -:- ll"l nt'"l'ldalioll, IJans.kct"ne 1 • ens-
lt>s Aan:auu1l t• 1 Sl.\lrh·nlcdo~cn~u- hor~ ltnt· j llYI':lndl'l, er in tet Frem

g-cJt. D cu s lor" Sal ''u f~· loll, Ill :ml · c>kridl, og cl<m lu.m ikl;e sammenlig
~t c l'L

11
1,; . Fll'u~hnrg-· Santl'uut1Ph; n\.'S m('c\ Forbcoltlenc i No1·dslet>vlrt. 

11
ye Ftn·nw 1111. lit·tH•ralnta.ior Hom- II VI maa kl'fi'\C>. at D•mskcrnc i Sy,l-
: 1 1 _ II· 

1 
l•' lc•ll htlt·••- :>IP ... vig fna1· en Hepr:c::>cntanl vpd HP-

Slll .fJ HH \ (' ")1\111 I'll. ' 0 j . ' Sl . . . . . • . grrmgeu 1 cr:>\ 1g . 

Samfnu~et ktrN . 1 Di.l~ l ·l .\:n: 1 non Ty;;ldi P!I, der i Oa!! er vor 
.J ubi\;Pulll. r'on•ulltg'l' ll slnrt('tll'~ 'I i\J Od~la nckr j C1t·:~nsclandc\. er sna 
w~o af aft1011C Quveruor llelwrg-1 shrl~ ;:;om a ldrlg for. Oel beast!' i 
L ars<>u ( Fon;amliugcn minclrcle:; dt•u den tr11ke Hc}•ning _hnr udkrystalise-

. 1 · · ret si"' i idcnfi&me udentc)'fLiiii'Je-
• . . grtem;erne. Vt staar O\ e1 ot en "'ag , aftlor1c l' ormaml Yec alr<>.J:iO s lg. q --:- · - ·f • .. , l \ 

\ ore ua.honale Opgavl' r bor .n og 11 , -:HI !{.an \'i byde den? Bortsct 

ikke glemutL', utltalte G f' n t• ralmaJo- fl'(l nil del. dr.r cr gjort bidlil ft•a I 
rcu. Jeg :;,yue:;, ::~l vi har fa:-.cl. en dam;k Ridr, saa er stl1lingen snale- t 

alvol'lig .\ thar~t·l \'etl clt•l siclstc clet>, 11!. den belydet· en Flugl rra I 

A mts rna<hrvalg. 
Cira'usen, naar den fortsmttes. Vor I 
Stre•gt slnnr ovcJ·for de eamme Pro- , 

Tyskerne arbejder paa 
langt Slgt 

!Mme1· s-om for W-30 Aar siden, og 
~p01'g'SlnHalcl cr, om vi kan t•ej8e 

Ungdornrnon. 

Ti eLla l<f~>l' A.ndr. Grau, Son l" l'· 
hnl'" \'illlc reUe en Auldagc imo<l \'01' 

1\ll)rl~a •·t og o~saa rpl\c c11 l\ln ~ZC' 
0 \ rr de F01·bolcl, ller l1avdf' f~rt til, 
a t tlPl dan.;ke l\l illlll'elal i Sydslesvig 
var l~ngl d<i:Hligere stillct f'nd del 
lvskc :\t indrelHI i )lonlsles,·i~. Del 
c.r Forltold. !'om vi ikke e1· ll erre 
n,·er. De c•r ;;kabt af en hcnsynslna 
:\lodsl.a n•ler. Dc-1 er allid sa acta n, at 
1len e:lrerkerc sejrcr; men man maa 
huske, al Danskcrne i Sydslcsvig b;)r 
i dcres F:cd reland. Oc er ertet·hann
rlen trmngt lilhage og cr blc\'et bc
handlcl Mtn ~lin<lrcvrerrl;; -Mcnnc· 

sker. 
1'vo-kerne (l rhejder paa lnngl Sigt. 

De ·ty·s.kc 1-Jindretal et· ikkl' bare til 
rot· Tys·khedcns Skyld; de skal bJ:U· 
•res til Krav om Grronsenytnlng en 
''!---.-.--· - - - -· ·- ._ . 

lngen Gllmmertid 
Gnunlc'jer P. G r a. u, Pol, udtalte, at\ 

:\fst cn111 i ugcn i f'lensborg i G~ ar for 
15 Au shlen ikke var en Ghmmer
dag, og den Tid, der var gaaet, var 
ingen Glimmerlid; men vi har gjort. \ 
vorc Erfaringer. J og mindes ogsaa 15 
\ a 1·s Dagen for Afslemningen i Nord

<.lesv ig. Den var en Glimmerdag. Men 
etc danske Blaoe heropppe bragte 
ikl<e en Linie om Dagens Betydning. 
Ocn dans ke Radio bavde h eller intet 
\linut ti\OYC'l' for en Mindeudsendelsc. 
Den 10. F ebruar k0-rle jeg i Toget 
c;ammcn med en Mand, de1·, da han 
'!aa Flagcne i Senderjylland, spurgte, 
hvnd dct bei.IHI. Se, saaledes er Slil· 
1 i np;en i Dag. , 

Taleren fremhccvede Redal<l0\· ·r..ta-
rotts Indsats i Grrensekampen og de Gang i Fremliflcn. Men Danskhedcn s 

Stabilitet kan- godt sammenligncl'! 
med oct ty1;1kc :0.1indrel.als Styrke. Til 
Trod<> for at dcr er blevet lagl Dan
skcrne mange Hindringer i Vejen, er 
det kullurelle Arbejdc syd for Grron
seu i Udvikling. Paa d:.t nsl< Slclc 
kender man kun tiel nationalP, me
dens Tyskerne o-gsaa har draget dct 
ekonomiske in<l i Kompen. Delte e1· 
beklagcligt. Det lyske Antal T jene
stomrend i •ordslesvig er voksct. Det 
er vor Skyld. Oengang troPde vi. at 
del var rigtigt. Men vi b.ar tagct fpjl. 

Forholdet b0r derfor rette6. 

(H1·e, han bavde ydet. Redakt0r Ma- VI bar lkke lukke B]nene 
rolt vn.r l.ilstede, og Forsamlingen Landstingsm.and ;refs en C h r ,_ 
rorcde ham vcd nt rejsc sig.Jt~<, . 5 tense n: Det er dcsvmrre saaledes, 

Talcren fol'lsatte derefter med Ar- at lkke alene Oanskerne syd for 
slemningsmi.nder. Han skildrede For- Grrensen er oatlooalt underlegne 
bercdelsernc til Afstemningen, Rej- overfor Tyskerne, men baade syd og 
scrne til K0benhavn og Paris, !\Uoi- nord for Groonsen er det danske Ele
.sleriet Neet·ga.ards Dann~ls~. selve rnent det tyske ekonomisk underle
i\fstemninge~ og Genfore~m~en . ... ~r- gent.. Det er den stortyske Tanke, der 
dol Q_euforc_p!JlS cr c_genthg_lkke ng- ger Tyskernc saa strerke. For dem 
ligl De scmderjydske La£1_~ele har gmlder det ikke kuo om verne Min
aldt·ig vrorct fOTenet._n~.e.<JJ\lo-«1er~n- drctallet, de trenker i ferste Rmklte 
det som for Eksemp~\ JrH!Ul.d-ell paa. Tilslulning til Staten. Men 
fiyn. F01'St nu i de ~idste Aa.r. er .der Spergsmaalet er, om vi af den Grund 
fot·cgaaet en Forem.ng. .Men d~e skal betragte os som Mindrevmrds
i\ar hat· lkke vreret fuldtud en G!Hll- mennesker. Vi bar hidtil vreret slror
mel'tid. , . '

1
: .') .5¥ ke nok, vi bar ikke vmret underleg-

Hvad har man syd for Grrensen? 
[ Flensborg er kun en encste OJn· 
sket ausat paa Byens Raadbuf'. 

Talcren paa-slod, at k0benhavno.kc 
Firmaer lod dercs Forretningcr I 
Senderjylland adtninislrcre af ty~kc 
Oirekt0rcr og overvcjende tysk Per
oonalc. (T ilt'l[t,ab: Fyl} Oct cr For-

.-, __ _ _ ..,. ,. ,... T...,n uotaann nnt.\n.-

I<oller-Tiden, Kl'igen og Kr1sen .hal' ne· men derfor b ehever vi ikke at 
~jort sit Todhug i Hjem~ene. Knsen lukke 0jnene for den Fare, der lig
har· vmret det vrerste. Vt J!ar ) . Gan: ger i de tyske Magtmidlers Anven
gc saa mange Tva.E-~u~er. I delse. Vi maa vrere pa.a. Vagt. Men 
s~mdcrjylland som i J}~. evrtgo ligesom det koster at have en Vrerne
r ·" ,.,,, Fm>E~'kelli~~:e Steder aer det . . 1wster det at have en 
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W?O 
lmrse u 

n·ruu..; tultur t· 1 !ft·l-e n .'<c> l u n rll~ f. et· sna 
il t' :lfdodu G u V(;' l ' t i!J l' II (.! hn·g-' S(~rk f<O trl ulil r;ig Trw. ocr T\ecrstr;- i 

( L•'Msa ndiuge n minrlC'cl<•R deul den IYRke ){ (·)s nf~~~ha r· ud l\ r~sta~se- .A. {13 o, -: . /!8 ~ 
afdoclt• Vonu a nd >ed al. rejsc s ig . 

\ ron• nal ioua le OpgaYer hor vi 

i kko g-lrmtut•, urhalle Genern luwjo

t·e u. -Tf'g s.nrt·s. at >i l1at· fa:-rrt en 
nlnnlig- .\ rh-;~r,el \ ' l'tl dPt s.irls te 
Am tsraads>alg. 

rct s ig i Trlcnlfo;.mr. ndcnTor ~ 
gra•user·ne. Vi t;Laar ovet·for en Magt, I 
og-fii·~:iill<"n \'i hyde den? Bor t,ct I 
rm nit riel, dl'r er· gjort hidti l f r·a I 
dan_-; k ~irll'. ~M er· Slil lingen s aale
dl'l5, a t den IJelyLirr en Flugt fra ' 
(ir·~u~:~cn, nn:~r· den fo r lsrettes. Vor I 
Slrogt slan r o,·cl'for de snmme Pro
blrmer· som for· W-30 Aar siden, og 
Spor~!'rnaalrt cr·, om ,.i knn I'ej<>e 
Ung dommeo. 

Tyskerne arbejder paa 
Jangt Sigt 

flr•da f..ltll' Andt·. Grau, S011 J <>r
hcwg, \ild e •·efle en :\uklagc imod \'01' 

\Jorlpal'l og ng,;an n ile <'11 1\lnul' 
O l'<'t' (!e FOt'hold, Uc>r ha vdP ft~rt lil, 
at dt>t clnu;o;kc ~lilltfretnl i Sydsleovig 
va1• l<Jrtgl c.Jaarfigern sli llct end dot 
fyskc l\t intl rc fa l i i-lo r·dslcsvi~. Det 
PI' F·orll old, sont Yi ikkc or !Jene 
over'. Do r r Hka·bt a f en hen;;ynsh.s 
1\lods!.antler. Dr t er aHid saactan, nl. 
den 6ta! r·kcrc r;(' jr·er; men ma n fl!:ta 
h uskc, at O.a ns kcr ne i Sydslc::;v ig bor· 
i dct·cs F:cclrcland. Oe ct· eflerha:m
rlen tr·tcngt I i l ba~e og er hleYet IJe
hu.ncl lct s.om ~1inclrcvrerd" ·l\'l ennc
s kcr. 

Jngen Glimmertid 
r. aur·1lrje r· P. GJ'au, Pol, utltalte, at 

.\f:,ll'llJIIingen i Flcn~borg i Gaar fo t· 
15 Aa•· s idC'n il<l<:c var· en Gli mmer
dug, o~ dcm Tid, de1· va r· gaa et, va r 
iugen Glirn n•crticf; men vi bat· gJor· t 
\'Ore J~rfu ringc r·. J cg mindos ogsaa 15 
'\a r·!; Dagon fo•· A fs l.emningen i Nord
»lcsvit(. Den vnr· ~n Glimmerclag. Men 
de dn u;;ko Bln.rlc Jl et·opppe br·agte 
ikl<e en I.in ir om Dagcns Belydni ng. 
Den dnnskc Rnrl io h avde holl er inte t 
\'l inut lilovPr' for en MinrlPud~endelse. 
Den 10. Februar kertc jog i Toget 

c;arnmcn mcd en Mand, der, da han 
'!aa Flagcnc i S0ncterjylla nd, spurgte, 
ll\·ad dct belo<l. Se, saalt>dcs er Slil-

Tyskt-rnc arbcjclet· pa.a langt Sigt. 
De ln>f\C ~ l indrelal cr· ikkP b;ue til 
fo•· Tyskheden,:; Skyld; de l>l\.aLb..tu
~cs til [{t·av om _Cr·a=mscflytn!ng en 
Gar~ F'remtiden. ~len Danskhedeus 
S tabililctkan godt sammenligueA 
med det tyske }.liodretafs Slyrkc. Til 
Trod<~ for at de1· er blevet lagt Oa n
s·kernc mange Hindringer i Vejeo, er 
det kulturelle Ar·bejde syd for Gram
sen i Udvikliog. P na dansk Side 
kender man kun det nal.iona!P, me
dens Tysker ne o.gsaa bar dt'aget det 
okonomiskc ind i Ka mpen. Detto er 
bc.kla.g·eli.gt. DeL l.yske An tal 1'jene
alemmn d i No t·dslesvig er vokset. Oct 
et• vor Skyltl. Oenga ng troflcle vi. at 
det var ri.gtigl. Men vi har· t.agol fr jl. 
li'orboldet oor· tlel'!ot· rettet>. 

lin~en i Oag. , 
Talerl'n fr·emhrovede Redaktoi• i\~ a

rotls rnrlsats i Crn>nsekampen og de 
Ofre, han havcle ydet. Redaktor Ma
rolt va r ti ls tcd(', og Forsa m lingen 
R't'ede ham vcrl nt rejsc sig. J, I'' 

Taleren forlsattc dercfter med Af
s temningsminder. Han skild1·ede F or
bercdelsemc li l Afstcmningen, Rej
scrne til K0beobavu og Paris, 1\Hni
.;teriet Ncer·g~ards Da nn else, s elve 
i\ fs temuing('n og Ge nforen iogen. 

Yf bsr lkke lukke BJnene 
Landstiogsmand 1 e f s c n C 11 r I

s tens e n: Det er desvrerre saaledes, 
at ikke alene Dansk erne syd for 
Grrensen er na tional t underlegn e 
overfor Tyskerne, men baade syd og 

H v·ad bar man syd for · Grrensen? 
r Fl·on.sbot·g er l<Un en ene«>te DJ n
sket ansat paa Byens Raadhul". 

Ta leren pa.astod, at kebenha vmke 
Fir·maer lod deres F1orretninger i 
Son der·jyl!and administr erc af ty~ke 
Direklorer og overvejende tysk PPr

EtOnale. (Tilt-aa.b: Fy!) Det cr For 
hold, vi k.an rettc. En vangen natio
nal Samvittighed sk-al til paa allo 
Omraa.der . 

Hvad Skol<'t'nc angaar. saa onsker 
vi ikke, nt noget Barn skal tvinges 
til at gaa i dansk Skole. Syd for 
Gr·llmsen ba r man en Ordning, der 
langt fra kan staa Maal med :len 
danc>kc Ord•ning. H vis m an v ilde by
de del tyake Mindrelal i Sanderborg 
ellcr , •. nd r·o Steder en Skolc som •IPn 
Ko m m uncskole, men byder Oa ns ker
ne i Flenstbor g, sae vilde dct· blive 
kt·a.f ti.gt protoster·et. 

Vi Yil lkk c dct tysko MintrcLal til 
Livs; men vi maa vrerc utrrette l i~ i 
Kravet om Ligestilling for vor o 
Lundsmroud syd for Grrensen. 

Fordel ved at vcere tysk 
I Sydslcsvig maa dcr ikke vrer e 

Forde! Ycd at trlhel'c det rlanske 
i\ltndretal, og der for a.fskreeet' m<tn 
ll jrelpon hcroppe fra . Den, der h~r 
rundet 1>-lk'l. dette, bar Rendskab tJl, 
lworlcucs det et' i Nordsloovig. Her 
er det nemlig B(taledes, at det er en 
Forde! at tilhore det tyske 
Min d r' eta. 1. llj<eJpen fra tysk Si
do er· ubegt·moscl. Det et· en Kends

Og det kaldet· man Ligest.il-

det Ccnfor·eni ng cr cgentlig ikke rig
tigj, Do-soodcrjyds l'c La_!lrl&.dele her 
Hld rig vawct forcn ct mcd Mp(leda.n
tle t s-om for El<sempel .Tylln.D!l -el.l 
Fyn. F'arst n u i do s ids tc Aar er der 
roregaact ('n fi'orc n ing. Men disee 
i \ <H' hM lkke vc.cret fu ldtucl eo G!im -
mer·lid. S¥ 

Kollcr-Tidcn, Kt·igen og Krisen b ar 
g jort sit Iodbug i Hjemmene. Krisen 
har vreret det vrerete. Vi ~a1· 7 Gan
ge saa mange T'·angsau~t!!>tl!r_ i 
Soncler jyllaud l'lOm i det_ 0Vrige 
Laud. F'ot'Skelligo Stcder ser det 
haablest ud. 

Vi maatte lade de svageste blive 
tilbago syd for Crrensen. Det cr den 
danske Nalions Pligt a t sl0!te dem. 
Vi ger· det; men Spargsmaalet er, om 
vi got· dct nok. Gar vi det samme som 
Tyskernet Nej, dot gar vi ikke. Men 
vi bat· gar·e dct. 

For h vor dans!< Sydslcsv iget· fiodes 
tier· l.OOO Danskorc. Nu sp ar ger j eg, 
om disse if<kc ka.n paa t.age s ig den 
Opgave at ydo don dansk Syds lesvi
get• den Stotto og den fTj re~p, hans 
k ulturcllo og nationulc A1·bc]de krre-
ver. 

Diskussionen 
ll cdaktar F r an z v. J ess e n 

ralgles t i l D irigeu t og udtalt~, at 
der jo ik.ke var meget at opponere 

mod i de fremsattc Udtalelser: m en 
nu var Ordct frit . 

Redakto1· B. Ma r· ott takkcdo Pe
ter G1·au fot· bans veoligo Udtalelser 
og Fot·samlingens Ilyldest. Den lEre 
var nrosten for· nteget. Dot, jeg bar· 
gjort., skyldcs, at j eg lwndo ikko an
net, jeg maattc falge mi ne Felelser. 

n ord for Grrensen er d et da nske Ele
ment det tyske akonomisk underle
gent. Det er den stortyske Tanke, der 
gcr Tyskerno saa strerke. For dem 
grelder det ikke kun om vrerne Min
dt·e t!!.lle t, de tronker l f0rste Rookie 
paa Tilslutning til Staten. Men 
Spergsmaalet er, om vi af den Grund 
skal b etragte os som MlndrevEerds
mennesker. Vi har hidtil vreret strer
ke nok, vi har ikke vreret underleg
n e; men derfor bebaver vi ikke at 
lukke 0jo ene for den Fare, der l l.g
ger i de tyske Magtmidlers Anven 
delse. Vi maa vmr e paa Vagt. Men 
liges.om det koster at have en V~Crne
magt, saaledes koster det at have en 
Grmnsevagt. 

Der maa ogsaa skaffes Midler t il 
at vi kan holde de unge dernede, saa
ledes at d e k·an bo og bygge der; el
lers bliver det Hjemmetyskerne, der 
gaar af med Mag ten. 

Landstingsmanden var ikko glad 
tor den Tale, der i den sidstc T id 
llavde Jydt mod Tjenestemmndene. 
Vi er en Retssla t, og vi bar ogsaa 
vmre varsom med, hvad vi s tader fra 
os. Vi ansker ikke Magt, men Styrke. 

Tyskernes Brobygnlng 
Redakter Bog e n s e, Flensborg, 

tal l.e om Tyskeroes Bcstrrobelser for 
et nrermero dansk-tysk Samarbejde. 
Oer tales meget om Brobygning, men 
4er er en ejendommelig Dobbeltbed 
over T yskernes Bestrmbelser. Medens 
Oigteren Friedrich Blunck taler om, 
at han bar forsvar et de Broboveder, 
som man nu sager aL brmnde, saa ta
ler , Scbleswigholsteiniscbe La ndes
Zeibmg" om Brobygniog og Bestrro
belser for i Fred at erobre eo n y tysk 
Provins. 

.T eg h:w a ldt· ig s vigtet det soeia ldomo
kt·atiske Progt·am ; men jeg bavde 
som 8 Aat·s Drcng oplevet Krigcn 
1864, og j eg !rat.· a ldl'ig kuonet glem
me den blof.!ige Ut·ct, det• blev Bvet 
rnod vor·t Fredt·ela nd. Ligesom jeg al
lid har s tattet de socia llundertrykte, 
var jcg ogsna r ed e til a t hj refpe de 
rmtionalt-under h·yktc. 

Der er vresen tlig Forsk el mellern 
Mindretalskaar syd og nord for 
Grrensen. Men vi bar lkke b eklagel 
os saa meget som Tyskernc I Nol'd
slesvig. Danskerne syd for Grmnsen 
har ikke haft Andel i Udstykningen i 
Syds!esvig. Til Trods for, at man bar 
Lov til at have sit Iillo Dannebrogs
flag i Stuen, saa bar man en Flal{
"lang udenfor rruset, paa h vilken Il(l 
gekorsflaget hejses paa de lovbera 
lede Flagdage. 

Der er megen Lunkenhed og Lig~
gyldighcd i det danske Fol k; men jeg 
tl'or at den da nske Folkeaaod ka n 
vrek'kc,s, naar det grelder: SBnderj:l
land IH' vor na tiooale Ktlde, og Jeg 
tror, a t Oanmark staar og !alder med 
San4 er jylland. 

Ind mellem Talerue va r der M u

sik og Lurblmsning af K a pelmester 
Hjalmar Koefoed s Tivoliorkester. 

Medet sluttede med Kaffcbord, ve(] 
hvilket bl. a. Pastor R. F. P 
t. e r s e n, Flensbor~, talte. 
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ST. REGNE6ADE 2. KBBEHHAVN IC. 
Tflf. CENTRAL 11,895 

Skriver den 

En FadderskC.bs-Forenl!_,g 
' i Odense. -; ' 
Mede IJaa Tirsaag i Klostersalen. -

• 
Tit ;-;r.ot'' fur rlans/,; Ku!.tur og· dal(s/,· national! .1rbajde i Suu

dc t"j.) JJ:nHl opfordrcr undcrtt-gncdu 'ore .\It•diJurgcro j Otlcnsc (il at 
kommu Iii i)trdc Yell et ~Iudc p:1a 

Klostersaleo Tlrsdag den 19. ds. KJ. 20 

for at 1lanne en F:tdderska hsforcHi ng for 'ring lev So~n. 
GrOJ.•scrcr Chr .• ln•lcrsrn. 

Ba_!:"ermestf>r Rasmus Audersrn. 
~pareka~tsedirektor lla11s Appel. 

Direktor Cllr. Brutor:rl. 
Tiedaktor Cl!r. Brixtoflc. 

'>i.-tttciuspektor Emit C:orlsrn. 

Landiu~JJCktor Cltr. L11rs( 11. 

:-:kolrbc:.tyrc:>r C. J. Lcltn. 
1\J:I. J:.n:•nin~o;~in.'lpcktor Lclm Pctr;rsrn. 

UroF~Crl'r rou c/l'r Lit?t/1. 

Konsul .J.ug. C/irislgrm. 
T:aukdin•ktor Christensen. 

fup-f'oior Jorgen Christensen. 
Rndaktor .!olis. Cltristcnscn. 

(irosserer A. S. Christiansen. 
In~Pnior L. Damgnartf. 
Redaktor J. C. Dreyer. 

~tif!SJ)COvst Johs. Fog-Petersen. 
1Jogbinucr Otto Fuhrmann. 

Direkter Gruuslund. 
Uver133rer Bernhard F/anscn. 
Enlrcprener B. V. J . IlansC'n. 

Oirektor N. I. Haustmp. 
!'rokurist K11Ucl Ilat·emann. 
~agforer A. P. Henriksen. 
Bankdirektar Jacobsen. 
(;rosscrcr Einar John. 
Direkter L. C. Jrnscn. 

-I 

• • 

• • 

Il1•ktor liclga Luflll . 
Bo~hamllrr Jolt.~. L!jii(J. 

I; ru~t;t•rrr 1\r, ii!OSillltftlfard. 

tlrco~scrcr U. JIJO;znrt-Ba!ls'"· 
nitwc~tor a . .llallrr. 

Vircktor Ville. Niehen. 
Uircktor C. N!J{'OJI.I'f. 

~fllrt•rnH'IIIN N. Nurrcgrurrd. 
Borgmcstcr H. C. Pct,.r.~en. 

/-(Hrtlkt•rrnc!\Lor !tlf1[flltt,~ Pedersen. 
Diroktor J>. M. l'fdcrsen. 
c: ro8~;rror II. !-. Prmlsen. 
HrygmeK r.r '1'/i. 'Poulsen. 

TIPdt•ktor S. P. Q1•rst. 
Trafikiu&pokt.or Rasmussen. 

Biskop li11r!. 
:-,tadsingcnitlr B. V. Rugncr. 

F:~hrikaot J. V. Saksa. 
Dirr.ktor 0. Scltiotz . 
KOJI!>nl JC'I!S Sk,'Jum. 

fhv. f:\koleio~pckt9r Toft. 
Forrt>tningsfort>r Wrrucr. 

Fru Sop/tic Jprgeusen. 
··,rretniogsforer ll'iels Jargensc1 . 2 

Kon~ul P. A. Kruusc. 
Bankdirektar N. la Cour • • Pastor Ponlt:~ppitlnn ThJfSSC'II. Jli Fmd. for Sondcrjyu~k Foreniog. 

• .,~ 

c I '9 · C 



• 

ST. REBNEOADE 2. KSBENHAVI K. 
TElf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

En Fadderskabs· 
forening i10dense 1 -

Hvatl l •' r C'n fadtlcrt'll,ab:-fnr
cniug? DrL rr hrr i Danmark 1"11 

Sanuncnslutuing int.len for 11!1 lw

stemt By, dt'r overtagcr den l)p. 

gave at lljrl'lpc og slottc det ll:t· 

lionalc },rlJejdc i ct ~ogn i J-\on
llerjyllanu. 

Der fintlrs ad:,ki!Jige ~aadanno 

Fadder~kab::fornningcr i Danmark. 

I ,\.alhorg rr·dcr rn for l.lge ~ogn, 
i Ring,.trd en for Burkal, i ~,·end

borg en for vkt.nok Lojt - nwa~kc 

cr der mange flerc, vi hu!.iker i Ojc
JJlikket ikke T:-~llrt. 

Men nu ::<kal tier og:,aa oprcftcs1 

en Fadderskabsforening i Odcn~P . 

En Krc(ls af Borgrrc indbycler <'~m

~taaeude til et llrotle i Klostcr::.akn 
forstkommcmle Tirsdag, Klokken 8, 
for ;If, <lannc en Fadderskah;-'for
eniug for Tinglcv :::\ogu. 

Vi robcr ikko nogen SltW Hem
rueiiglletl ved at t"igr, at Ptuhlrr

skabsforeniugen i Virkclighcdcu t•r 

sikreL i)[odet paa. Tirsdag lih:iglcr 

;1t gi>c alle tle m:tngr, m:tn 

ikl\c ltar kunnet faa rt>tlrt lien' <'11· 

I delsc til, Lejlighed til at n~re metl. 

Foreningen skulue heist v~rc sa:t 

stor og saa okonomisk sta:rk som 
muligt. 

Yi anhefaler Sagen paa det ,·:.r

mestc. Kan man ikkc komruo me<l 

paa Tirsdag, vil der allid 'I"J:>ro 

Lejlighed til at mclde sig hos den 

Best.yrel;.;c, som Motlct udpegcr. 

DeL AJ·I.tejlle, dcr Iter cr paa

bcgyntlt, furtjencr at fores igcn

uem med slorst mullg Kraft .. Ikke 

mindst de seneste Dage bar vis!, 

at dct danske Arbcjdc i Son<lN

jylland maa paakaldt> aile Dan:-kcs 

OHen-illighcd og Stolte. Og <lcr 

ka11 gores en m:rgtig Intlsats, na:tr 

en Kred~:~ :U i\I~ud og K' inder gcn

nt:>m <lissc 'Faddcrskab8foreniugt'r 

s<etter ind paa et hcstcmt ~teti. 
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ST. REGNEGADE 2. KSBEHHAYN It 
Tfl f. CEIITRAL 11,9115 

Bladet: 

Ber lingske 1iiO~nee 

skriver dJ 5 MRTS. 1935 

Respekten for ,det no:r:diske1 

Me neske" her bringe os paa 
T alefod med T yskerne. 
Borgmester Kaper taler i Haderslev om Forholdet 

meUem Dansk og Tysk i Grt2nselandet. 

Fra r>Or K orre.•pon.dent. 
HADERSLEV, TORSDAG 

Etter I.ndbydelse a! Radersle'V jlk!tre 

Ambs GI1!etl3eforen.tng, holdtes 1 A.ften 1 
Anleclndng a! 15-Aa.rsaagen for A!stem
n lneen 1 2. Zone at nakdonslt MS!Ide pea 

H~jskolehjemmet 1 Had.erslev. En Rrekke 
dansk.e Sydslesvigere. blandt hvilk~ P. 

Bo<fach, Homskov, deltog 1 MS!Idet. Borg
mester, Dr. phil. Kaper, Ktlbenhavn, var 
AftenelliS Hovedtaler, og sklldrede 1 et 
med l!tor Opnuerk:.somhed fulgt Foredrag 
Ud\'lldlngen mellem Dansk og Tysk efter 
Gen!oren1ngen, 

V1 Danske er a! Naturen fredellg.e og 
godmod1ge. Det er vor lndre Styrke, melT 
kan vl, naar den Foru<lsretning, ud !ra 
hvUken V'l. har ¢vet det tyske MillClretal 
den udstrakte F'rlhed, er brudt, fortsrette 
med vor Godatdenhed? 

Kja.n vi lade Jorden k~be under FI'Sdd.er
nG paa os? Hvor er vore Jordlocls.opkpbe
re? Lad det b11ve da;n.ske Smaa!olk fra 
selve Nordslesvig, der .,t11ger Land" her
nede. Kan v1 :fremdele.s lade de Tjene
atemamd., der blev her, vise statsl1g n
loyalltet? Kan v1 !. Eks. la.de dem bruge 
tysk Sprog 1ndbyrdes paa. ~nt da.oske In
a1,1tut1ooer og ttl dansk Publ1kuni? Vi har 
glvet dem ~ tyske Instltutlooer nok, el
ler, som det ha.r vlst sig 1 Skolevresenet, 
mere end nok. 

Hvad Tyskerne vil respektere. 
Jeg kender og beundrer tyslc Sprog og 

Lltteratur, Jeg kender Tyskerne fra deres 
bedste Sider, og jeg skylder dem menne-
-------------------------~~-

skeUgt set overmaade ~t. ~ jeg ken
der dem sa.a. godt, at Jeg ved, at de vii 
respektere feste og bestemte Xnv og P.n 
fast og bestemt AfV&el'ien at Overilreb 
langt bedre end e.n nok n.a velment d e
mok:ratl!k Uberal1tet overfor Udtryksfor
mer og Hand1611l&&<ier, aom d~ Tilde t al
de dem selv uendellgt fremmed at tole
rere. 

Denne Respekt for .,det nordbk.e Men
n«Ske", som ogsaa Grrensevsernet _by~r 

paa., ford! ogsaa de ken.der Tyslterne af 
Erfarlng. J?.t!:....Y1 sely 1ndade dem. Sam
taler Qg Attaler v11 I Fremblden fa.a bedre 
Vllkaar, naar begge Parter forsta.ar o« 
rcs~~rer hinanden. 

f! ,736,., 5~., 
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ST. RE6NE6ADE 2. KllBENHAYII K. 
TELl'. CENTRAL 11,8116 

Bladet: 

Js ~ 

skriver def 5 t~~RTS. 1935 

G rrenseforeningens 
f,"• M~de i Aftes. 
Borgmesler Kaper: Tyslterne re!pekterer faste og bestemte 

Krav bedre end velment demokratisk Liberalitet. 

Vi har Brug for Dansk Sam ling ud over aile Partilinjer. 

Da Klrkeklokken for !cmlcn Allr sidcn Kan vi lade J orden kl)'be under Fpd-

rlngcde den tyske Afslemlllngssejr u:i derne paa o.s, vl ~om ved Genforeningen 

over Flensborg, var drr mange, dcr gav Rentegnardene !rl? Hvor er vore 
Jordlovsopkpbere? Lad det bllve danske 

mente, at den danske Sag for stedsc var Smaafolk !ra selve NordslesVig, der ,.ta-

Dr. Kaper. 

ger Land" hernede. Kan Vi fremdeles 
lade de Tjenestema::nd, der blev her, vise 
statllg Illoyalltet ? Kan vi f. Eks. lade 
dem brUge tysk Sprog indbyedes paa rent 
danske Institutloner og tU dansk Publl
kum ? Vi ha r glvet dem egne tyske In
stltutloner nok, eller som det har vlst slg 
1 Skolevmsenet , mere end nok. 

BEGGE PARTER ~IAA FORSTAA OG 
RESPEKTERE BINANDEN 

Naar det under Amtsraadsvalg-Kam
pagnen 1 Aabenraa Amt er blevet sagt : 
.,I,.ad Kampraabet gjalde over Slesvigs 
Land r Lad os gl')re den nationa.le Fare 
ef!ektlv. Det er det eneste, Kpbenhavn 1 
frygter" - saa har jeg d.en Tillid til 

mine polltiske Modstandere, der har 
Magten 1 vort Land, at et saadan Gal af 

en Hanekylllng, der trods alt dog har 
Iundet Genklang paa. Valgdagcn, ikkc 

sluo.et ud i Slcs\ig, sagde Pastor s 1111 t h, skal fa a. et Svar fra Ks>ben.ha.vn som for

Osby, da han 1 Aftes aabnede a rmnsetor- V"ntet , men at Regering og Rlgsdag ikke 
- loongere vll slaa s!g til Taals med at be-

cningens store aarli,ge natlonale M~~ tragte aabenlyse Frondl)'rer som .. et lo-
paa Hpjskolehjemmet i Hadcrslcv, 

Men, fortsatte han, man tog fcjl. Fern-
kalt Fa:nomen". 

ten Aar eltcr, at Grrenseprelene ror Lltteratur. og jeg kender ogsaa. Tyskerne 

Statsgramsen blcv sat vcd Skelbrekkc:l, !ra deres bedste Sider, og jeg skylder 
dem menneskellg set overmaade meget. 

kan ,.1 s!gc: Gra:nsen cr flyttet lrengere or jeg kender dem saa godt, at 1tg ved, 

Jcg kendcr og beundrer tysk Sprog og 

OS la:ngerc mod Syd, Grrensen for det at de vll r espektere Jaste og bestemte 

frie danske Falkellv pan dansk Kulturs Krav og en last og best emt A/vrergen at 
Grundlag. DeL danske Skolc- og !"or- Ovcrgreb, langt bedre end en noksaa vel

mcnt demokratisk Ltberalftet over for 
cningsliv taler tydellgt h erom. Aldrlg h.,r Udtryksfonner og flandlemaade, som det 
danske Skolebern sWlget mere smukt og 

mere dansk, end Elever !ra Duborgsko· 

len gjol'de det 1 Fjor I den ·danske Radio. 

Sydslcsvigs Danskhed rummedc a ltsaa 

alligevcl Kra::f ter, VUjc og ukucllgt Mod 

i L~e af en lOOO-aarlg Historic. og med 

vlldc !alae ctem sclv uenclelig /remmed at 
tolerere. 

Den Respekt !or .. det nordisk.e Menne
ske", som ogsaa Gramsevmrnet 
paa, Cordi ogsaa de kendte Tyskerne 
Erfarlng, ~r vi selv indgyde dem. Sam· 
taler og Aftaler vll i Fremtlden 

Henbllk herpaa vll jeg gerne fprst byde bedrc Vllkaar. naar begge Parter 

vore ka::re Grester syd!ra et hjer tellgt staar og respckterer hinanden. 

Velkommen med Tak for tro·rast Vat:t Borgmester Kapcr sluttede sin Tale, 

for den danske Sag. der paabl)rtcs med den sWr$te Interesse, 

som Led i Arbejdet rw at oplldne os og som hUstes med et st&rkt og hjerte

!or Gramsens Sag, har vi lndbudt til llgt Blfald, med et Leve for de sydsle<>

deLte MCde i A!ten. I Forblndelse her- vlgske Gmster, der deltog I M<Jdet. 

med bpd Taleren et srerllgt Vel!tommen 

t.!l Borgmester Dr. Kaper og udtalte. dPr

crtcr, at dansk Samling ud over a ile 

Pa rtillnier, er det. vi har Brug for I Oag. 

NAZISMENS BEUNDRING 
FOR ,DET NORDISKE 

MENNESKE". 
Saa LalLe A!tencns Hovedtaler. :Rma. 
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cffektlv. Det er det eueste, Kpb~nha-~; 1 
frygter" - sa a ha r jeg den Til lid tll 
mine p<illtiske Modstandere, der bar 
Magten I vort Land, at et saadan Gal af 
en Hanekylllng, der trods alt dog llar 
fundet Genklang paa Valgdagen, lkke 

slaaet ud i Slcsvig, sagde Pastor s ml L h, skal faa ct Svar fra Kpbenhavn som for· 

0 b d l f v••ntet, men at Regertng og Rlgsdag ikke . s y, a 1an l ~aabnede Grrensetor-
lrengere vll slaa slg til Taals med at be· 

eningeus store aarlige nationale Mjjd-:; tragte aabenJyse FrondS~rer som ,.et Jo
paa IlSljskoJehjemmet i Hadetslev. 

Men, fortsatte han, man tog fejl. Fern

ten Aar cfter, at Grrenseprelene for 

Statsgramsen blcv sat ved Skelbrekkc:l, 

kan vi sigc: Grrenscn cr flyttct lrengere 

ot; lrengere mod Syd, Grronsen for det 

frle danske Folkeliv paa dansk Kulturs 

Grundlag. Det danske SkoJc- og I"or

cn:ingsllv taler tydellgt 11erom. Aldrlg h ..<' 

danske Skole~rn sunget mere smukt og 

mere dansk, end Elever !ra Duborg~;l>:o

len gjol'de det i Fjor 1 den Clanske Radio. 

kalt Frenomen". 
Jcg kendcr og beundrer tysk Spr~ og 

Lltteratur. og jeg kender ogsaa Tyskeme 
fra deres bedste Sider, og jeg skylder 
d'.'m mcnneskelig set overmaade meget. 
og jeg kender dem saa. godt, at itg ved, 
at de vil respektere taste og bestemte 
Krav og e1t /(lst or; bestemt Afva:rgen a! 
Overgreb. langt bcdre end en noksaa vel
ment demokratfsk Liberalitet over for 
Udtrykstorm~r og Elandlemaade, som dtt 
vllcle !alde dent selv ueltdelig tre1nmed. at 
toler ere. 

Den Respekt for .,det nordiske Menne-

Syd.!ilesvlgs Dansklled rurnmedc altsaa ske", som ogsaa Grensevsernet 
paa, ford! ogsaa de kendte TYskeme 

a.lligevcl Krre!ter, Viljc og ukucllgt Mod Erfar!ng, Jx;r vi selv lndgyde dem. 

l Lre ar en 1000-aarig Historic, og mcd taler og Aftaler vil i Fremtiden 

Henb1ik herpaa vii jeg gernc fprst byde bedre Vllkaar, naar begge Parter 

vore krere Grester sydfra et hJertellgt staar og respekterer hina.nden. 

Velkommen med Tak !or t rofast Vant Borgmester Kaper sluttede sin Tale, 

for den danske Sag. 

Som Led i Arbejdet fQ&' at opUdne os 

der paahSSrtes med den ster§te Interesse, 

og som hil!tes med et strerkt og hjerte· 

for vrrensens sag, har vi indbudt til llgt Blfald, med et Leve for de sydsles

det.te Mcde i Aft-en. I Forblndelse her- vlgske Gsestcr, der deltog 1 MP<tet. 

med bsX1 Taleren et srerligt Vel!<ommen 

til Borgmester Dr. Kaper og udtalte, der

efter, at dansk Samling ud over allc 

Partlllnler, er det, vi har Brug for I Dag. 

NAZISMENS BEUNDRING 
FOR , DET NORDISKE 

MENNESKE11
• 

Saa. talte Aitenens Hovedtaler, Borg-

Or. K ape r, Kf)benhavn, dcr 

toges med et stort Blfald: 

Vi Danske er. sagde Borgmester Kaper, 
patetlskc at Gemyt tll dagllg. Men 

blandt ait, hvad de nulevcnde Voksnc 
llar oplevet. er Afstemningen og Gen!or
eningens Opleve!Ser de storsle, og det 
kan der!or ikkc ~'ll:re en Frase for en 
cneste af de tilstedevrorende, og bjjr lkkc 
kunne vrere det for nogen Dansk, trods 
Vanskellgheder, 1Ergrelscr og Modgang, 
naar jeg her taler om helllg Jord. 

Borgmester Kaper sklldredc dereftcr 
Udvlkllngen mellem Dansk ot; TYsk efter 
Gen!oreningen. Ud !ra. de demokrat!sl:c 
Ideer, der dengaug som en StormOod br.
hcrskede Verden, ogsaa Tyskland. mens 
de alleredc i LObet af nresten cet Aar
hundrcdc havde frestnet slg 1 Danmark, 
pn~krr vi i det t.ilbagevencttc Sdnder Jyl
land .at yde absolut Liberalitet, f. Eks. l 

Skolc.V~senet og for de tysk-uddannedc 
Lrerere. Vi opfatter det. som en demokra

Gentlemen-Overenskomst ct gensldigt 
Loyalitetsforhold mellem de to folkeUge 
Stater. og vi opfyldte det til Punkt og 

. Det er den Slags Gcrn!nger, som 
aldrig personltg saa lidt som stat· 

behpver at blues ved. Repubhken 
fra sin Side fulgte kun trevent 

Slesvlg Holsten med 
Opfattelse af TYskeme som en 

spedelt et Herrefolk 

Det nuvrerendc Centralsystem ha-t1dler 
selvom de tillader Yildledende Be· 

i deres officlelle FremsWlinger 

Opfattelse af Dansk og Dan
sam en tysk Raudstat, en Nation 

sekundrer Rang, er aO~st af Naz.ls· 
Beundring !or ,.det nordiske Men• 

KAN VI LADE JORDEN K0BE 

UNDER FODDERNE PAA OS? 

Vi Danske er af Naturen fredeUge og 
g~im.odJ!ge. Det er et Adelsmrerke netop 
for vort Folk, Det er vor indre Styrke. 
Men kan vi, naar den Forudsretning, ud 
fra hvllken vi har ydet det tyske Mlndre
tal den ud...~rakte Ftihed, er brudt, fort
:;aette med vor Godlidenhcd? 

,f. ~ 
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ST. REGNEOADE 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CEIITRAL 11 ,995 

Bladet: 

Uagul~ .~.,J'.llt;UeJ 

Af Dr. phil. Gudmund Schutte. 

I , Dagens Nyheder" 13. ds. omta· 
les Knanrs ,,'Weltgeschichte", som 

udgives af K. A. 1J. llfiillcr og P. R. 
Rohdcn, og Vrerkets smukke Billed
udslyr og store Pl'isbilligbcd nrevnes., 

Del bor dog ikke lades upaatalt, 
at samme Vrerk indebolder en aldelt>s 
tdtlberlig Fremstilliug af Nationali· 
tttsforhofdenc i Sonderjylland (Kar· 
lenlafel 47, S. 782-3) . Efler et 
Lommebogsnotal, der ganske vist 
ikke er fotografisk, tag<'r Kortet sig 
saalcdcs ud: 

D~uhrh~r 

\)Jl~~~Cl--- Ill \ olk~boden • 
£f Ueut~cbor 

Kulturboden 
bezlehun!l'•· 
welse
Y.ln1Ju86. 

Det vil ses, at Nord.slesvig her 
fre.m,ti!Jes som tysk Kulturomraade, 
der mod Sydvcst ( i den lruede Fir
kant) tillige er tysk Sprogomraade 
og belt igeiUlem er gennemhullet af 
tyske Sprog.rer; de sidste forestiller 
tydelig nok Aabenraa, Toftlund, 
Skrerbrek og Hvidcling. Det danske 
Folkeomraado tegner sig altsaa som 
et Stykke Ved, der er underhulet og 
ormstukket, saa det vil synke sam
men for det f0rste Vindpust. 

I Teksten 1mses cndvidere (S. 815), 
at ,Nordslesvig under Skin af en 
Folkeafstemning afstodes til Dan
mark". 

Det · er overflfildigt at oplyse en 
Dansker om, at clisse Prsver at tysk 
Videnskabelighed fra Anno 1934 er 
mildest talt uoverensstemmende med 
Sandheden. 

Derimod er det i lwj Grad ned· 
vencligt at oplyse dansk Almenhed 
og Regering om, at det samme Felt
tog udfolder sig ugenert og syste· 
matisk i saa at eige alle Oplysnings
ltilder, hvoraf Tyskerne eser deres 
Viden om S0nderjylland. Et Kultur· 
kort af samme Surdejg som Knaurs 
bar jeg set i den liUe Udgave af 
Meyers Konversationslekeikon, fra. 
1933 eller 1934. 

Ved et M0de i Haderslev omtalte 
Redaktlllr Svensson nylig et Kort, 
som fremstiller Udlan&-Ty8kheden, 
og som efter Sigende bruges i man· 
ge tyske Skoler. Her er det n u for 
en Fejls Skyld 0e.n Als, der inkas· 
seres som ,tysk Folkegrund", me
dens det 0Vrige Nordslesvlg ntaa 
nllljes med at vrere ,tysk Kultur· 
grund". 

Paa den tyske Land:brugsutUtining 



men for det f01-ste V1n<1pust. 
I Teksten lreses endvidere (S. 815) , 

at .,Nordslesvig under Skin af en 
Folkeafstemning afstodes til Dan

mark". 
Det · er overfl0digt at oplyse en 

Dansker om, at disse Pr0Ver af tysk 
Videnskabelighed fra Anno 1934 er 
mildest talt uoverensstemmende med 
Sandheden. 

Derimod er det i h0j Grad n0d
vendigt at oplyse dansk Almenhed 
og Regering om, at det samme Felt
tog udfolder sig ugenert og syste
matisk i saa at slge arle Oplysnings
kilder , hvoraf Tyskerne eser deres 
Viden om Senderjylland. Et Kultur· 
kort af samme Surdejg som Knaurs 
bar jeg set i den lille Udgave a.f 
Meyers Konverea.tionsleksikon, fra 

1933 eller 1934. 
Ved et Mede i Haderslev omtalte 

Redakt0r Svensson nylig et Kort, 
som fremstiller Udlands-Tyskhede-n, 
og som efter Sigende bruges i man
ge tyske Skoler. Her er det nu for 
en FeJ1s Skyld 0en Als, der inkas
seres som .,tysk Folkegrund", me
dens det evrige Nordslesvig maa 
n0jes med at vrere , tysk Kultur

grund". 
Paa den tyske LandbrugsudstiUing 

i Berlin for nylig var der ogsaa Korl 
over Udlands-Tyskheden, se .,Fle.ns
borg Avis" 6. ds. Naar man tryk
kede paa en Knap, oplystes Nord
slesvig, og herved ,oplystes" de god
troende Kortlresere om Tyskhedene 
Styrke. Medens det af Red. Svens~ 
son omtatte Kort end.nu kun gav 
Tyskheden en Trediedel af Nordsles• 
vig, var de Tysksindedes Omraade 

op til Aabenraa, saa hele Sundeved dens geografiske .::.eJ:sKlll.DE~r 
og Als afskreres f ra det 0vrige dan· utilb0rlige Handlemaade. 
ske Omraade. Det er den tredie omgaaende Svar. Mr. Ba·rtholomew 
:Maade a t lrese Klassikerne paa. takkede for Oplysningen og 

Endelig skal jeg t ilf0je, at i Kon- at nu skulde Fejlen virkelig blive 
versationsleksikon'et , Der grosse rettet. Og i .den nyc Udgave holdt 
Brockhaus{( af 1929, Bd. 4, S. 624- han Ord. Saaledes handler en br• 

svulmet op til at drekke Halv-

delen af Landet. 

625, under Artiklerne paa. ,Deutsch", tisk Gentleman. ~ 
findes der et Kor t over Hustyper, Min dokumenterede Fretrtstill g 

l~vori hcle Nordslesvlg uden l~ng ~iser, hvorledes der i tyske uans r· 
Snak annekt.ercs f or den sachs1ske hge Kredse over hele Linien ar ej
Husform (med Hovedindgang fra des' syst.ematisk med Propagan • 
Gavlenden). E nhver stedkendt Dansk paastande, hvis indbyrdes Modsigel· 
vt"d, at det danske Sprogomraade ser skriger til Himlene, men som 
har regte danske Husformer, og at ikke desto mindi·e slugcs raat og g0r 
den sacbsiske Form absolut ikke fin· Sindene stemte for en Tilbageerob· 
des ud over det allersydligste Syd- ring af Nordslesvig . 

Hertil kan Wfejes, at den tyske 
K&tOliCUIIDE!S Hovedorgan i Berlin 

, pa.a Afstemnlngsdagen 
Februar i A.ar) forkyndte, at 

kun ved Zonernes 
... ,.~>"'''1U~~u·1 forblndredes i at give 

, Saaledes g1k det til, 
et tysk Land, hvis tyske Karak· 
havde vreret uomstridt, kom un· 
dansk Styre". 

For at denne Sandhedstrompet ik
skal savne kartografisk Ekko, 

jeg end.nu citere et stort ty&k 
IKr>1'hra>t•lr nemlig Diercke, .,Schul

fUr hl:>bere Lebranstalten, 
Grosse Ausga.be", Forlag Georg We
stermann, Braunschweig, Berlin, 
Hamburg, 70de Udgave, 1930. Paa 
Sprogkortet her S. 140 fremstilles 
N ordslesvlg som tysktalende! 

Efter at jeg var kommen under 
Vejr med dette, skrev jeg fra Prag 
paa Papir med den danske Legations 
Stempel et Brev til Hr. Diercke, 
hvori jeg h111flig gjorde ham opmrerk· 
som paa Fejltagelsen. Han svarede 
meget h111flig, indr0mmede Fejltagel· 
sen og tilfejede, at den allerede var 
rettet, ea.a jeg kunde vrere tilfredll. 
Han vedlagde et Pr0vetryk med det 
,.rettede" Kort. Det tager sig saale· 
des ud : 

slt"svig. De ansvarlige tyske Regerings-

Vi bar altsaa fire Oplysningstyper kredse er ganske vist ikke med; de 
- J{Jlau1· 1934, det af Red. Svensson har ved flere Lejligheder tilkende
orutalte Kort, Diercke 1930 og Dier- givet deres Loya.litet mod os og aner 
eke 1933, hvoraf hvert eneste slaar maaske nreppe, hvad Prlvatagitato
alle de andre i Synet, saa det dun- rerne tager sig for. Men saa er det 
llrer. da. sandelig i kke for tidligt, at de 

Foreteelsen cr ikke a.f ny Dato. faar det at vide! 
J Berghatts, ,.Phys ikallscher Atlas", Hvad forelager vore Regerings
Afdeling for , VOlkerkunde", findes myndigheder slg? Svaret paa dette 
fra 184.8 til 1892 en R rekke Sprog- Sp0rgsmaal vil den vaagne Dansk· 
ltor t over S0nderjylla.nd, der slaar bed afvente med Opmrerksomhed. 
hlnanden i Synet lige saa eftertryk- Gudmund Bchfltte. 

keligt som de ovenurevnte fire. I Ud· 
gaven af 1892, ved Prof. Gerland 
vcd Universitetet i Strassburg, er 
hele Nordslesvig a:mekteret ligesom 
hos Hr. Diercke anno 1930. Og dette 
Kort sl ugt<'s raat i en R rekke Atlan
ler, ::~om udga.ves af Mr. Bart1wlo· 
meta alene eller i Forening med Pro· 
fessor Robcrtsolt ved Oxford Univer

!<ilet indtit Aar 1924. 

Det vil ses, at Tyskheden her sk:r
en fonvarlig Arm fra J'nJaleY 

Paa delle Tidspunkt greb Under
trgnede ind. Jcg fi k roobiliseret 
Lord Robert Cecil og den danske 
Legation i London, og Mr. Bartholo
mew lovede Bod og Bedring. Men 
hvem sklld rer min Overraskelse, da 
jeg i 1928 opdag(' t" en ny Udgave 
mcd uet Cerlandsko Produkt i ufor
n.ndret Opkog! Heref ter satte jeg 
nlig pa.a ny i Gang, gik strengt i Ret· 
te med Mr. Bar tholomew og lovede 
ham, al jeg s lmlde skrive til Alver-
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ST. RE&IE&lDE 2. K8BEIIHAVII It 
TW. CEITUL 11,815 

Bladet: 

l)agen.s r yhed.er 

skriver den 8 MRTS. 1935 

HVO EJ VIL DIGE. MAA VIGE 
illtUIIIIIU.tlU--II~UIUUUtllllJR:lUttnlttUIIIUIUIUttl!: 

~' D. N. 8. Marta 1935. ~ 
! ~z v. Jessen fortreller her ~ 
~ onL de Former, den tu.!tind~ ~ 
~ aarige Kamp ved dansk og ~ 
i tyJk Fofkegrre-n.$e i vore Dage ~ 
~ har antaget: Tyskhedens sy- ~ . : i stemat~ke Udnytttelse af det : 
! i sin Liberalisme vidtgaaende 
~ danske Demokrati til i en 
~ 0kono-m~k Krisetid at 0ge 
i Tallet paa tyske SkoZer og 
~ faa Laan til tysksindede 
§ Landbrugeres ErhverveZse af 
~ Grrenseegnens Jord- alt med 
~ en ny statspolitisk Afg0relse 
~ for fOje. 
~UitiUIIIIIIIIUUUIIUUIUUUUtunntiiiiUUJUI1U1tt'IUUIIIIUitfl7 

PAA TO FRONTER foretager 
det tysksindede Mindretal i 

Nordslesvig et omhyggelig planlagt 
og med rige Midler understottet, na
tiona lpolitisk Fremst0d: Gennem Ud
bygningen af sit Skolevresen, navnlig 
de private Mellem- og Realskoler, 
forberedes Ungdommen til Gramse
landets nationale Kamp, og ved Op
kob af Jord, forel0big fortrinsvis i 
Egnene umiddelbart Nord for Gram
sen, forberedes lEndringer i den 
s tatspolitiske Afg0relse, som pa<1 
Grundlag af Versailles-Traktaten 28. 
Juni 1919 hidfertes ved Folkeaf
stemningerne 10. Februar og 14. 
Marts 1920. 

Ejendommeligt nok lader denne 
Hjemmetyskernes dobbelte Offensiv 
aig ikke begrunde i talmressige For· 

Kortet, som er laant fra ,.Det unge Gn2l1Sevrem"s Aarsskrift 193~. viser, dels 
d.: tyske Prlvatskolers Placcring 1 Nordslesvlg, dels Bellggenhedeo at de Gaar
de, som cr erbvervet af det tyske Kreditinstitut Vogelgesang. Baade det her 
Viste Antal Prlvatskoler (54 ) og Gaarde (73) er siden 0get, de sldstn&!vnte 
saaJedes W 86. Desuden har det tyske Kreditinstltut ydet Laan I ca. 1000 an. 
dre E jendomme. - Som det vii ses, samler det dobbelte tyske Angreb stg l 
.. den truede Flrkant", Syd og Vest for A.abenraa over mod Tonder-L0gum
kloster. og Indentor dette Omraadc attcr fortrinsvis i et &elte langs Grmnsen. 

skydninger indenfor Befolkningen., ser). Bev::egelserne er ikke aldeles 
Det natlonalpolit.iske Mindretal bar ensartede paa bele Omraadet, men 
nu omtrent sammc Omfang som 1 deres Ud.slag er ubetydelige. He!· 
1920; dct udgor 14. a 15 pCt. af hele hedsbilledet er Stagnation; den ringe 
Landsdclens lndbyggertat, eller 25 a Fremgaug, som hist og her kan paa-
30,000 MClUlesker (i alle Aldersklas- vises, opvej es at Tilbagegang andre 

!" """';~:::" ~-f ·;:::::""""1 
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Steder. Saaledes ber det noteres, at 
i de 32 Sogne umiddelbart Nord for 
Grrensen, ligger Tallet paa tysksin
dede Stemmer ved Folketingsvalget 
i 1932 gcnnemgaaende Iavere end i 
1920. 

Et nationalt Mindretal i s::edvanlig 
Forstand findes ikke i Nordslesvig, 
idet den hjemmetyske Befolkning til· 
h0rer samme Race, dyrker samme 
Religion og taler samme Sprog som 
Folkeflertallet i Danmark. Kun 3-4 
pCt. af ,Tyskheden" i Grrenselandet, 
altsaa nogle faa Tusinde Mennesker 
har Tysk til Omgangs- og Hjemmc
sprog; i et Flertal af Tilfrelde vil 
tysktalende Familiers Bern blivc 
tvesprogede. Under clisse Omstren
digheder faar ofte den Fortyskrung, 
i bvis Tjeneste Skolerne og t;ng
doms-Foreningerne arbejder, Udse
ende af at vrere en kunstig Proces, 
og hvor den gennemferes, bliver den 
i Virkeligheden ogsaa et Nationali
tetskifte, fra Dansk til Tysk.. Med 
andre Ord: det his to risk begrundede 
Sindelags-Mindretal udvikles - un
der dans}c 8tyre - ad kunst.ig Vej 
til tillige at blive et natiottalt Min
dretal. 

En tilsvarendc Proces fuldbyrde
des i Angel i Perioden mellem de to 
sle.svigske Krige, altsaa ligeledea un· 

der dansk sh.re. Dengang skiftedenaZsocia1i8tisk, som det overhovedel 
Befolkningen imidlertid ikke, som nu er muligt, naar dansk Lovgivning ik
dc nordslesvigske Hjemmetyskere, ke skal aabenlyst krrenkes. Tysk
fra dansk Folkemaal til Hejtysk, lands ,.nationalsocialistiske Lrerer
men anvendte Plattysken som Mel- forbund" bar paa et Mede i Potsdam 
lemled. 1 ~ i Januar 1935 - hvori flere frem-

~ I 

Vore Dages tyske Privatskoler. trredende tyske Lrerere og Skolefor
somi et Antal rrl henimod 60-er standere fra Nordslesvig deltog -
spredte over hele Landetmefiem vedtaget en Beslutning om, at der 
Kongeaaen og Fl~sborg F[or~ -;r skal tilvejebringes neje Samarbt>jde 
virksomme Fortysknings·Anstalter, mellem Rigets og Udlands~Tyskht>
der st0ttes med danske Stat{;mi.!!ier. dens Skoler; disse sidste faar t.ildelt 
Fra Tyskland stilles meget store den Opgave at bringe det nye Tysk
Summer til Raadigbed for dette Sko· land, dets Kultur, Aandsliv og Strre· 
learbejde, dels paa Rigets Budget, ben in<L i Elevernes Ideverden. Gan· 
dels fra Inst.itutioner (Kommuner, ske vist bar der Fuhrer, Rigskansler 
Foroninger o. a. 1.), dels fra Ind- Hitler, udtrykkelig adva.ret imcxl 
samlinger i de forskelligste Kred.se Propaganlia for Nazismcn i Udlan
samt hos Skoleb0rnene; alene ad det; men herved forstaaa aabenbart 
denne sidste Vej er der i 1934 til det nazistiske PaM.i og dets tyske 
tysk Arbejde i Nordslesvig indkom- lndenrigspolitik, saa der ikke kan si
met ca. 80,000 Mark. ges at bestaa nogen Modsigelsc mel-r -: 12 

Som hosstaaende Kort viser, har lem Lrererforbundets Program og 
den hjemmetyske Ledelse lagt srerlig Hitlers Ordre. 

Vregt paa Oprettelsen af Privatsk<r Under aile Omstamctigheder er den 
ler i .,den truede Firkant", Egnen i det tyske Ungdomsarbejde gennem· 
!'\ord for Grrensen af 1920. Det har f0rte Fortysknings-Proces udprreget 
nogle Steder kunne fal~e Hjemmc- na.zistisk farvet. Det nazistiske Cerr
tyskerne vanskeligt at samle det Mi- moniel med tilherende Fyndsprog. 
nimum af Elever, der krreves for at Edsformularer, Troesbekendt>lser, 
opnaa Tilladelse til Oprettelse af en Sange og Hymner anvendes over· 
Privatskole; derimod harman aldrig alt ved de Fester, som fejres _ og 
h.ert, at der savnedes ~engemidler 'fejres, vel at moorke, i Tilknylning til 
til at fere Foretagendet Igennt!m, og Begivenheder Syd for Gr::enscn. Saa
sredvanlig tilfre~~~ler disse Skolo:: Jedes ogsaa forleden (l. Marts) i An
fuldt ud aile hygieJruske og p;cdago- ledning a.f Saar's Genforening mcd 
giske Krav, der med Rimelighcd kan Tyskland: En Del tysksindet Ung
stilles til dem. dom samledes da i R0dekro tll March 
De tyske Privatskolers Undervisning og Parade, og de ungc MenneAker, der 

og Opdragelses-Metoder er efterhaan· vel aile som en har Dansk t.i1 Mo
den blevet saa udprreget tyBk·natio· deramaal, blev taget 1 E d af Kred,.. 



foreren, idet de hver isrer gav ham 
Haanden og udtalte: 

- Ich will ein deutschcr Junge 

bejdsfront", hvis Medlemmer er for
pligtede til kun at beskreftige tysk
sindede Arbejdere. 

seiu! 
F0rercn svaredc med snmme Haj

tideligbed: 

Ligesom det tyske Skolevresen ar
bejder Kreditanstalterne Vogel
gesang med meget betydelige Kapi· 

- Ein deutscher Junge bricht taler af rigstysk Oprindelse. I Pe-
nicht seincn Schwur! rioden 1927-1934 har disse Institu-

Det nyttcr ikke at lukke 0jnene ter ydet 1007 Laan til et sa.mlet Be
for den Kendsgerning, ~t de tyske leb af over 51,6 Million Kroner i 
Privatskoler og det Ungdoms-Arbej- nordslesvigske Landbrug, hvoraf at-
de, som er deres Paavirknings og 
hele Uddannelscs l<~orts~eltelse, uddy
ber og fren1skyndcr det planlagte 
Nationalitetsskifle og felgelig eftcr
baanden vii tilvejebtinge et skarpt 
Skel mell~>rp ~olkeflertal og M.indre-c;r } { 1 !Iff!:(; 
tal. Den uOpsugmng' af Hjemme-
t.ysl~O, S'Onl fl'tt noglu m aer hlev 
stillet I ~Jdf!lgJ: i 1920, ks:m nu kun 
omtales som et blslorisk Knriosum. 

Dl't er bi.Pvet over enhver Tvl vl, 
at d!:'r bestaar en noje Sanunenl1mng 
mellem Ungdommcns nazisliskc l<'or
tyskning og den tyske Jordpolilik i 
Xordslesvig. Den Jord - navnlig i 
Egnene umiddelbart ved Gramsen -
som de tyske Kreilitanstalter, ledede 
af en tysk Advokat ved Navn Vo
gelgesang, bar faaet Raailighed over, 
skal efterhaanden kunne overdrages 
til en i nazistisk Forstand national
be\'idst Ungdom, betroet med den 
Opga\'e at trrenge den danske Be
folkning lilbage og give Landet et 
tysk frreg og de1·ved muliggere Re
·\'ision af J\ fg0relsen f1·a 1920. I dcn
ne F'orhindelse lUIUl ogsarL frem bre
ves, at de nazislislu:! Hjemmetyskcre 
har opretlet en saakaldt .,Lysk Ar
lovl'·11ov»lg-:; lnds;.\ts ikkc vreret fyl-

ter de fleste i ,.den truede Firkant". 
Ultimo 1934 ejede deVogelgesang
ske Selskaber 86 nordslesvigske 
Landejendomme; i Aarets Leb hav
de de k0bt 20 og solgt 6 Ejendom
me; af Nyerbvervelserne laa kun 4 
i Haderslev, 16 derimod i T~mder og 
Aabenraa Amter. benne nordsles
vigske Jord er saa at sige opmaga· 
sineret til Anvendelse i nationalpoli
tisk 0jemed, som ovenfor omtalt. 
Desuden udover Vogelgesang-Insti
tuterne som L aangiver afg0rende 
Indflydelse ved alle Ejerskifter og 
benytter den i Overensstemmelse 
med det givne Formaal. 

Efter a lie. stedkendte Sagkyndiges 
Udsagn vil det nu vrere n0dvendigt 
til Forebyggelse af nationale Tab at 
made den her skildrede tyske Offen
siv med en dansk Modoffensiv. Saa
ledes bar H. P. Hanssen ved de sen
derjydske Husmandsforeningers Mo
de i Aabenraa d. 5. Februar d. A. ud
talt, at de af Vogelgesang i Grrense
egnene · hidf0rte Forskydninger er 
egnede til at vrekke alvorlige Belaln
keligheder, og netop her, paa det 
meat udsatte Sted, har Stat.ens Jord
destg0rende. Baade af ~ociale og 
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Elterbpraen 
nationale Grunde - hrevdede H. P . Paa E!terbersen I Ga.ar konl!tateredl!s 
Hanssen - ber Staten her lade Jor- folgende uotflolelle Kurser: a Hurtig den grundforbedre og derefter ud
st-ykke den til Husmandsbrug. 

I Overensstemmelse hermed udtal
te ogsaa Grev Bent Holstein i Folke
tingets Mede d. 9. Novbr. 1934, at 
det levende maatte beklages, at Sta
tens Jordudvalg indtil den allersene
ste Tid havde forsemt Jordopkeb og 
Jordudstykning i de truede Egne, 
hvor de tysksindede kun udger en 
Fjerdedel af Befolkningen, men ejer 
Halvdelen af Jorden, og han tilfeje
de: .,Dansk Jordpolitik i Nordslesvig 
bar vmret de forspildte Chancers 
PoliUk". 

Hejst interessant er ligeledes en 
Udtalelse af Lrerer Spandet (i iyn
devad) paa Landevmrnets General
forsa.mling I Aabenraa d. 5. ds.; han 
omtalte en Unders0gelse af Stillin
gen indenfor et enkelt Gramseom
raade, hvor af 15 Ejendomme, som 
siden 1923 bavde skiftet Ejer, de 12 
var gaaet fra danske til tyske, og 
kun 3 fra tyske til danske H~ender. 
Landevrernets Kasserer , Gaardejer 
Aage Schmidt, kunde da ogsaa 
uimodsagt hrevde, at ,Vogelgesang 
er i Offensiven. vi i Defensiven". 

Dette er Baggrunden for Nord
slesvigernes Krav om Statsstette til 
Forsvaret for Rigets Grrense. Hun· 
dredaarenes Erfaring fra L andet 
mellem 0sterse og Vesterhav ind· 
p~enter, at hvo som ej vil dige, maa 
v1ge. 

Franz t'. Jessen. 

• , 
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Lan~evcern. 

D
ET V:\A alvorlige Toner, der l~d 

fra t.. Landev~ernclcs Generalfor· 

s~& 1 .\abcnraa, Toner, :.om vil.lc, 

at Tyskcrne cr pua Treernc for at :.ikre 

sig det me~l muligc a£ dan:.k Grren:.e· 

jord, og at der staar :.tore }lcngcmid· 

lt>r til deres Raadighcd til delle For

ronal. Del cr den enc ahorligt· $ide a£ 

Sagen . 
Den andcn Side er den, at vi Dan· 

!>ke bidlil paa delle Omraade en ten , 

ikke har l1afl V)jc [or Faren ellcr bar 

v::eret for :-.1\lic og magclige til at 

d::emmc op imocl den. • I 

Tyskcrnl' arhdrler :.la:rl-1 o~ maal---bevidst paa al faa t.lcn nu,•:crende 1 

Grren~c flyllet mod Nord, uS del cr ' ' 

d elle, dt•r Jigger bag ucrcs Jonlkl)b os 
deres anu"7:t nalionalc .\rbcjde. )lan 

kan :-.ig~:, al tie bag sig har prakti:.k 

tall helc del ty:.kc Rigc, et Land, der 

siges at v::crc {attigt, naar den uden· 

landskc Ga~ll\ skal bclalc:., mcu sam 

synes al ,xre l'igt. naar del drejcr sig 

om ~\konomhh ~1!\ltc til Lanusmtcn-

tlcnc mod Nord, ~~:,l og Syd. 
Yi andre k:m here mcget tlf ucnne 

lJeslu\s0!11111C orrcrdljc, og vi Uf)l" );.en: 

at' den, C~>r llcl cr for :>en.!. Kun ull for 
lit har vi ladct bctydni ngsfuldc nu.

lion:tk Opg:I\'C'l' li~gc saa lccngc, at 

clc ulc\' v:m~l;cliJ,\1.' cllcr umuligc nl 

l~se. Latl del nu ikl;c gun pa:.1 dcnne 

:\l:wdc mcd den nord!>lcsvigskc Jord1 
Vi mau ikkc• o\ crh\ll'c Nlldraubcl der

ncdc fra. l.)ct llrdet· sis ikkc h\ol om 

S!indcrjydcrnc, dcr :.om F1tl!:!C ur Paa

gaaenlled og Pcngcinlhah :-.taar i Fare 

for at blivc drcvcl [ra 1hus og Hjem 

og Fredrcncjord. Del drcjcr sig i Vir

keligheden om, om dct damkc Folk 
I•D r:i:\Hl\}'S't , og daadllhl vil dub:kc H O\' C· 

dct under c.lellc Slol'lulpb mod del 

sen' undnc Land og udlcvcre tlet til 

vorc ~lod:.l:.111dcrc. 
' 'i l>laar her o,·er for en Opgave, 

der er helc del dan~kc Folks, den 

d;m~l;c Sl::~ts. Man maa haube, at vi 

ndnu har :JUa n)egcn Livsviljc og san 
F;.-edrclanu~sind. nt aile Slren
alle Parlier \;au cncs o1n del 

, ""''"'""gc: Vorl Land :.kal va:rncs! 

(I 
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1 Grrensens Tale 
,ilr.voJUtrd, Tale bar atter engang 

4.p-a Land61Jcernet:t Generalfor-
eatnlfng l Aabenraa lydt ud over 
Danmark. I dette Stmvnc deltog 
nordslesvigske Mrend fra aile danske 
Partier, fra aile Egne og fra · flere 
SlregUeci. De forener landbrugskyn
dig Indsigt med naUonalpolltfsk Er-' 
faring, og deres Ord falder da med 
afg0rende V regt. 

Hvad havde de nu at .sige derea 
Landsmrend i Regering, paa Tinge og 
1 de tusinde Hjem? 

De Viilde advare mod Lfgegyldig
hed for Dagnets Hamdelser ved 
Danmarks Sydgrrense. Thi her, paa 
en srnal Jordstrimmel mellem to Ha
ve, staar den danske Forsvarslinle 

strerke og rigelige Pengemidler sager 

de tyske Kreditanstalter at udnytte , I /~ 
de V anskeligheder, den 0konomiske 

f Fare for at lide Tab. Stettet til 

Krise bereder NordslesViigs Landbru-
gere, til at erstatte danske med tyak-
sindede Famllier som Jordens Ejere 
i Egnene langs Grrensen. Denne ty-
:ske Jordpolitik, som allerede kan 
opvise mrerkbare Resultater, har alt-
saa til Fonnaal at trrenge den natlo
nalbevidste danske Befolknlng mod 
Nord for paa det indvundne Land at 
kunne raade over et Antal Stemmer, 
11V•is Tilstedevrerelse er i Stand til 
at begrunde Kravet om Revision af 
Afg0relsen i 1920. 

At denne tyske JordpoliLik paa 
langt Sigt staar i indre Modsretnings
forhold til den nationalsocialistiske 
Regerings af 0jeblikkets Tarv be
stemte Planer, er en Kendsgerning, ' 
som aile interesserede Parter maa 
affinde sig med, som de kan bedst. 
For Danmark som Stat og Folk grel
der det i ferste Rrekke at vinde fuld 
l{larbed over Stillingen ved Gramsen 
og de Foranstaltninger, som maa vi-
se s:ig nedvendige for at afbede, at 
den udvikler sig i en for vitalc dan, 
ske Interesser farlig Retning.IJ l , ~~ 

Karakteristisk for denne Vir.kelig
hed er nu, at j:I!vnsides med Tysk
hedens systemat:ieke Udnyttelse af 
Krisens Hrergen paa nordslesvJgsk 
J ord, gaar de forskellige hjenunety
ske F0reres uopholdelige Agitation 
for Grcenseflytnfug. Medens de tyske 
Reprresentanter i Polens Par!ament 
vel - som det er deres Ret og Pligt 
- strider for at vrerne de tyeke Min-
drctals kulturelle og nationale Inter
esser, men i0Vrlgt overbyder hveran
dre i Loyalitets-Erklreringer til den 
polske Statsoverh0jhed, saa fol'S0m
mer Folketingsmand, Pastor Johs. 
Schmidt og de forskellige, nazistisk 
tilskaarne Ftn·ere og Ledere, der er 
dukket op ved hanR ~irl"' in .... A- T - 4 
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ske Jordpolitik, som allerede kan 
opvise m!llrkbare Resultaler, bar alt
saa ii1 F'onnaal at trrenge den natio· 
nalbevidste danske Befolkning mod 
Nord for paa det indvundne Land at 
kunne raade over et Antal Stemmer, 
hvis Tilstedevrerelse er i Stand til 
at begrunde Kravet om Revie\on af 
Afg0relsen i 1920. 

At denne tyske Jordpolitik paa 
Jangt Sigt staar i indre Modsrotnings
forhold til den nationalsocialistiske 
Regerings af 0jeblikkets Tarv be· 
st.emte Planer, er en Kendsgerning, 
som alle interesserede Parler ma.a 

1 

affinde sig med, som de kan bedst. 
For Danmark som Slait og Folk grel
der det i f0rste Rrekke at vinde fuld 
Klarhed over Stillingen vcd Grrensen 
og de Foranstaltninger, som maa vi
se sig n0dvendige for at afb0de, at 
den udvikler sig i en for vitale dan, 
ske Interesser fa.rlig Retning.l! ~ '' 

Karakterislisk for denne Vir)telig
hed er nu, at jrevnsides med Tysk
hedens systemati11ke Udnyttelse af 
Krisens Hrorgen paa. nordslesvlgsk 
Jord, gaar de forskellige bjemmety-
s~ F0reres uopboldelige Agitation 
for Grrenseflytni'ng. Medens de tyske 
Reprresentanler i Polens Pa.rlament 
vel - som det er deres Ret og Pligt 
- strider for at vrerne de tyske Min
dretals kulturelle og nationale Inter
esser, men i0vrigt overbyder hveran
dre i Loyalltets-Erklreringer til den 
polske Statsoverh0jhed, sa.a. forsem· 
mer Folketingsmand, Pastor Jobs. 
Schmidt og de forskellige, nazistisk 
tllskaatne F0rere og Ledere, der er 
dukket op ved bans Side, ingen Lej

til at g0re gmldendc, at stats
befinder netop det nordsles
Sp0rgsmaal sig i svrevende 

og at Race- og Blods-Fml-

' '""''"A'"u~a. mellem de to Nabostater 
krrever en Nyordning af 

Grrensen. { ''-~, { , I J 

af dens Arbejde vil Nordslesvigeren, 
Dr. Scba.cbt, altid have Penge Iedige 
og Udfersels-Tilladelse rede. 

Denne indre og ydre Styrke, der 
tjener vore nationale Modstandere 
ved Grrensen til saa star .lEre, krre
ver, ja, udresker til Modsta.nd. Op· 
gaven er saa betydningsfuld og saa 
omfattende, at dens L0sning ikke 
hverken kan eller b0r afbrenge af det 
private Initiativ, men ma.a. dr0ftes, 
forberedes og gennemf0res af Rege
ring og Rigsdag. Om nogen Sinde 
saa grelder det ber, hvor Maalet er 
La.ndevrern ved Rigets Grrense, at 
Partiernea Splid ikke maa kunne 
sinke, end sige bindre Statsmagtens 
Ja til Grrensefolkets K.rav. 

Under disse Omstrendigbeder rrek
ker den paagaaende tyske J ordpoli
tik langt videre end til de territoria
le og 0konomiske Forskydninger, 
den indtil nu bar kunnet fora.a.rsagc. 
Det drejer sig ikke blot om en Kap· 
pestrid mellem de Kreditanstalter -
de hjemlige og de fremmede - som 
finansierer nordslesvigsk Jordbrug, 
men Talen bliver om L0sningen af 
dans.k Statsopgave, vmsentlig 
samme Karaltter som det diplomatf:. 

i sidste In-

sammen Jlled bele vor 
politik, der saa ofte her i Bladet 
blevet betegnet som dct, den er: en 
kostbar Drivbuskultur, en af 
Skatteborgere beta.lt Opklrekning 
Tyskbed i Tale og Tanke. Siden 1920 

I er der i Nordslesvig opvokset et 
Slregtled, som med dansk Statsst0tte 
er blevet omnationaliseret, nemlig 
f ra Hjemmenes tuslndaarige Dansk· 
bed til Skolcns h0jmoderne, nazistl
ske Tyskbed. Denne Ungdom, der 
~d. at den i Danmark kan regne 
med alle et demokratisk Folkestyres 
Virkemidler, og som daglig ad mang
foldige aabenlyse og hemmelige 
h·~des underrettel om, at ""'·"'''~"""! 
Grrensen f0lger et stolt og •u~t:li•·•li • 
Folk aarvaagent dens Frerd i 
og Nativnens Tjeneste -
Ungdom trrenger nu frem for 
Fredrenes Jord at srette Fod 
eget Bord, og den tager ikke 
naar den IY!gner med, at til 
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ST. REGNE6ADE 2. KllBENHAVII K. 
' TELF. CENTI!Al11 ,995 

Bladet: 

DngerlS .Nyh~der 

jer Mads Gl·am, K0benhoved, 
sig hertll og toreslog, a.t. man 
en ny Kampa.gne tor at ska.ffe 
r Landevll!lrnet, saa.ledes at det 
~ta;ge sit Arbejde. VI maa eelv 

hvor van.skel!gt det end kan 
Tlden, skaffe Grundlaget tor 
a.pltaJ, ana ska.I V'i oglll&a n ok 

lp Nord fra. 

~n kan ikke f$6res af e? 
· der kun har ttl pmg, 
det t;rre Br~d 

Pden tor F mlleslandbo!orenin
~>rd.slesvlog. Gaardejer BaM 
Kollund, foreslog at eege For

med Unge pa& Hojskolerne og 
•askolerne I det gamle Land, 
J ordlavsudlva];get satte 1nd og 
'd W Udstylmln.g, hvor det var 
rt. 
egtig 1 s ,mderjydsk Bypotek· 
1 Johan Poztl8en, Tonder, un
de a.t en Na.tlonalltetska.mp 
1;~~ mea Ud.$igt til Betr at 

'ning, aom. kun h4r ta d6t ter-

Tyskernes sejrrige 
lordkampen • 

Fremtrmngen under 
Sonderjylland 

Ru atningap roblemer· 
" ' t den den faate Tro, a 
" •td eegle 

Et Nadraah Ira Landevrut·uets Generalfot·saD;IIing i 
H. P. Hanssen paakalder Staiens Hjrelp Gaar - -

Regering VI e m 

k e Og det f r a n ak e .401t t.va 
de •vaagne danalce Beboere en llkatr~f:l 
Amvarsbettd.sthed. Man afvlser de 

· $ke Foraog paa Slndelagsko-b, eller 
tomoo.gter d$lll, der Iader slg k0be. D1 
gmlder Lsmr, hvor Tal&n er om tyal 
Be8tret>elser tor paa en eUer &Ddt 
Ma.ade at skabe og opretbolde Gnm1 
lag t'or priva.te Skoler. 

A a.bcatrau, Tirsdag. DAN MARKS Folkegrrense mod Syd ~r i Fal'e- Tyskerne er i Gang 

, med et storsWet Forseg_paa ved en bensynslos Kamp at skubbe 

den mod Nord, saa de senere rued strerkere Vregt kan krreve Stats

gramsen revideret. Endnu en Gang kaldes derfor lil Landevre17l. 

Saaledes led Ordene paa Landcvrernets General!orsamling i Dag. 

Stem Betamkellgbed Ved Stilllnge 
llgger 1 den Otttt.tlmldJg'hed, at 1:i m4 

gore 1:ort Arbejde C national TjtJtteai 
i £Um P'elel8e, at 1:f ~ttaar rlngere nuts 
end 1:ore MO<l.!tandere. A.1t tyder P&.l 
at der w enhver Ti<1 staar tllstrsekkc 
Uge MidJer til Tyakernes Raadigthed t 
Udnyttelse at de MU!lgbeder, der !rem 
byder slg. Det tyske Folk staar me 
vaagEII!'l Forst.aaebe ba.g Grii!IZU~e!and!! 
opga.veme. P'or rin oge •• qkyld ntlltl1:or 

/l'olk bekc!Jmpe Bangrm til at lfkytl 
'l:a~kel•oe 8perg8maalll Lo8ning ft-. 
afg. Vi m<uJ. hand~ C B111;U/ttheckn om 

Der maa skaffes nye Midler, og der maa skabes Mulighedcr for, a t 
dansk t:ngdom kan t~ge Opgave111e i Grccnselandet 011. 

Ty kernes 
domme, 

Sporsans for Ejen
der er til Salg 

, Vi maa g f!)r e vort Arbejde i F ~lelsen af, at vi er r ingere 

I at det ty8ke Mlndretal bi1!;Ulat og ,;U 
l lfgt gere TJtmeste ~tom Springbrret /01 
! Ek3panlttorutrangm& 4 Ty~tkl4nd.. Dettl Gt>uera.lioJ"Sa.rullngen var usrectvanJigJ grundsfig<u·ei'llt! I d~l nataouaJu ArbCJ· I er Baggnmden og Perspektlvet for del: 

ot~<kt """"'· F<a WI• Sid"' af don M hernoue. v.,. "" Enl•h<d om, at d<T li'hv. Min;.,t., H. P. Hn .. •en. n&tlonaln Komp . 
.to,. Fn"'""'"''· doc Wte '"' Th<· 'nu PMny /'0 dao~k Bid• •<uoalto .OO'C. Bo"-'>mm'""' Co< H .. veru1n:....m. om V.,_ ""ogjonle l"o- I<>< d< 

rustet end vore Modstandere" 

en 1:igtig I nd.wu., for Bt"Wttrc/.•rn af den L..'U:I.n el:' ik.ke blot en For0.,.ellse a;f Dko- meget store Tab, aoan Landevll!lrnet ha1 

l sonderjyd.~"ke Jo1·d ptta d.a.t~.Skcr Hrc1Uler. nollliske Vanskellgheder, 0 men tl.llige lidt 1 de sidste tre Regnska.beaar pa.a 

Eftet· at fll\' . . Mlnl:oler H. P. Han,s- deu Aktlvitet, der udvi.ses fra. ModpaJ". , Akkorder og Tvangsa.uktloner. Det 
~en var •·a.Jgt. Ul Dlrfg'l!llt, :ti'lagde For- ten3 Side. Der h<lr t·an·et en m<Brkbar drejer sig om et Be!Cib paa 1 Mmtoo 
manden. Gaa.rdejer /Jan, .thtllc1·o!ct~, B'Ort1ger.,e i Helt t:ende~crne t1l. Lamk ... I Kroner. 
Kongsbjerg, s!n Berolning: t·amwt i det forleb:te Aar. En Fjerde-

- Gennem fem Aar hat· K.rhlen in- del a.t A.a.rets nye Laan er gaaet til Kl?lb 
denfor Lan<!bruget. ~l.aaet. llOlll lieu 1UQt·- af Ejendomme. Danskerne i 

De£ensiven 
ke Baggnmd i Landovmrnt-t.s Aars~>e. Det er isrer blandt <k! tysksindede 
retni:ng, udtaJte han. All.r for Aar· hm· Kobere, a.t Eftersp0t'gslen synes at vm
\"i ruaattet. beretto o.m, hvorle<.h.'l; rc • Uvugere, og det merkes specielt t 
Tvat~;g::>auktionet· og Akkordl.lr !!log dt•n Grre.lll.!;eegne.ne. Enkelte llif de tyske Til
Basi:'! i Slykkt:>t·, :.ouun bi<W Ja~,"t for· lld;•mamd, der antag$[ig handier efter 

G"'idm•·dn•••"'"' Cca JU" 30, Hon-: Db'Oktl""' fn< Vog,,.,._ e)lo; !Ued.. .....,.,,.....,, ~. Goa<dojo, 

voo 000 .r •• U mdoJ•nOn•nmn, '"'" c.,., J ep Nt.,,., """"'at...,,"'.,.. .tag, Bch....,, .....,., ho"'""' ...... 

I4 ndevrorno>t """""" LAAn loa. """'t get "'""•iklot Sp"''""' Joe Ejenlbm- - do< ...,., .., ""'""" poa 
intercsserct i, Jwr t'(UI'et it~tld·m!let ' :mo, der e1· til Fals. j s:so,

405 
Kroner. Der va.r f Aarets ~ 

Akkocd ell" T<au1J.'«"kl#m. Do '"'"" Do, '"' ' "-" nogen NeNesJ!et, ""' 1 ar-., paa u._ og ........... 

TnJ '""'" p•a Aa-.l 1982. ''"' 198<, dot "'"""'Penn, i .U.ndnlng of den W- ......,, 827,000 K<, Statuo """'"""' 
nu "'''" ""'' &.,, ... ,.,.,, lillll" Tal- logeod, t,.... Aktivlt.t i ' """'......,;. _, l,362,248 Krnpnr. """ Kapttal, d• 

Tyakerne forbereder en aam· 
let Bebygrelae i Graenae

oinraadet 

let"'"' P04 det hak, at del. dot ..,w I .It,, hcldlg<b " """"" d ng''"' ...... """'"'""' tu nl...,itkm kontrurt. • 
t9se.IIIIIIIIIIIIIIII ........ .J11111111111111111111 .......... ~ 
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at tastsaa, at Tyekernc og v~~= 
er 1 Offenslven, medell8 

er 1 DefenslveD. 

rd j - 1 B Schmidt, Vojen.tga.a.rd, Gaa e .... · · fra 
ga.mle Veteran I Jordkampen 
tyake Tid, fandt, a.t Vi netoP, OX: 

til et stall kt La.n~ Unfe 
et som I f0rrte 

La.ndevsern • elJgt at v1 
hjl9lpes. Det er beklag • d6r 

.~ ... ~ Ka.plta.l, men &aa mtJc:~ 
saa. • .._,. Landet er ' Fa.rt~, 

mere. Na.a.r re $in 
d t F Olk tkr t:fl fUBg jegse e . ' 

Hja!lp. Kobelllli:7vcd 
Ga.a.rdejer Mads Gra.m, , 

. rtiJ og foreslog, a.t. man 
sluttede szg he e !or at slullfe 

start.ede en ny Ka.m~ saa.ledee at det 
~ tor La.ndevmrn~jde Vi maa selv 

.....,,....tage sit Ar · ,.ft_ 
ka.n g~., va.nskellgt det end _... 
hernede, hvor aft Grundlaget for 
vsere tor Tlden, sk ~aJ. V'1 ogsae. nok 
deD. nye Ka.pltal, sa.a 8 

faa. Hj!Blp Nord fra. 

ka .kk ff$rea af en Kampen n 1 e bar tit 
Befollming, der kun 

det tf$rre Brf$d 
1!or FreUeslandboforenm-

Fol"'llanden Gaa.rdejer Ha.n.s 
gen 1 Nordslesvtg. at scge For-

Kollund, fo.reslog 
Schmidt, Hejskolerne og 
btndelse med Unge pas. &m.le Land, 

brogsskolerne t det g 
La.nd avs\ld.va.l:get satte ind og 
sa.mt at J ordl "'"'" .. hvor det var kobte Jord W Udsty~. 

paak:rmvet. R tek 
legt1g 1 Senderjydsk ypo -

ll'uldm Johan Poulsen, Tonder, un
l~n.d en Natlonalltetska.mp 
derstregede, at d Ud.!igt ttl Bejr af 
ikke kan /~s me k har tiZ det ter
en BeJolkning, som un 

• rrtge 
pen • 

l 
Fremtrmngen under 
S£Jnderjylland 

re Brod. d fremkom 
Laerer 8pan4et, Jynd&vlean:eget inter-

\ d ·ng med nog 
aa Opfor r1 StiW ...... en l Kroner. Der va.r l det OplySIIlinger om -

Laa.n, ssa.nte hvor den tyslro tabne Aa.r glvet ()7 ny:OO kwnnet ved Grmn.sen, AJ. en Statt!Jtlk 

Vogelge.'tang hat:; :;r:;eleb a.f 18B,056 lndsa.ts m!J!.I'kes ~e.s~. be.stemt Omra.a
t:e 9~ nye Laan de Sklb&reder JBp· over Udvlkllngent a,; ere 16 Ga.a.rde, d~ 
K''OtiBr. DeEIUden ha.'\Tt ke Prlvatskoler de fremgik det, a 'Cere Bkiftet IiJjer, 'l:a1' 
sen, A8ibenraa, til Y8 a.f Hlife· her 8iden 19tS ha k Eje m~-evreruets Generalforsarnling i 

paakalder Statens Hjrelp -------·---------
A a ben rau, Tirlirutg. 

.r i Fare - Ty~:~kerne er i Gru1~ 
hens.rnsl0s KantlJ at skubbe 

Vregt kan hEevc Stats· 
derfor lil Laudevmm . 

Generalforsnmling i Dag. 

ska bos .Muli~h ed<.'r for, at 

for Ejen
tii SaJg· 

plelsen af, at vi er ringere 
Modsta ndere " 

Gaar. udla.aint 62,000 Kr. Der va~rtaget 9 de lB gaaet Jra da;:-'~ :::: 'l:<!lre; TU-~:erwaltungsgeselt.scha.ft ov _ 
0

..._ delt! det modsatte u 

CUll £ie.'t at 1Mn tm ""' ,.- ldet med tre Ejendomme. de l'fU.I!J >U d<rn,?ke Beboere en Ejendomme, 11 6 S --enhseng mel· /re p HanMen oon, 

. d 81 Der er en a....... Ttl Slut m!ndede H. . .....,._ An:tmr3bct:id.sthed. Man a.t'Vlser e pe paa • tU Skolerne og hele dette • l det 19 . .Aarhund."""'~> '"" '""'< paa Slndol""""'b, e!le< lem La&n vii ., at.,.,.,... eo at Donmara ,. Folk'"''"""'' .... 

'' "''"gt" dem, de< lad" elg kebe. Mbejdo. ';:, ":: vti •• ,. 1 Stood 01 glemte at ·~•Syd '"' • ., nuv,.rendo 
..,ld"' "'""· bvor Tal"" " om tYBk Ung ' """'"'"' op. 1,.., at LaD e VI """' ., "'"'" 

BestrmbeLser for paa en ine- Vf ata.ar altaa.a 01:ttrfor mt _._ Situation, hvor der fra y eller at overtage den Jord, man Grl!lllse g1k ta.bt. t alt 

Maado at Akabe og opretboldo .,.... ·- · ·<4 '"'" on Ugnon~ at skubbe vor 
lag '" priva te Sko.'eT. • ~ Sldo ••'- mod Nont. M"" 

8"m'-t ty:rk Bcbyggetlte nede t: ... FOl'll0g pa.a 

""""' """"'kollghod Vecf ............. ede at "-t!<!enA F«kogT..,,. ~;;'!"e;:..oe ot '"'"'"'• llgge, 1 d"' - teruUghod, ot <I Ta!eren h-em!uov 'et """'" 1 at Jig.._ det <let 

00

..,. Pen· 
' ·••'• mt A'b<fde I ""'ional Opgave '"' Landevoern d ., - - .. BtaQg,.,.,., k08t.,. • - "' 

I .... ~'•icl&e, at <I .... ,........ gri ~ ""' v .... ,llghodoT, ot du •• • .... .. St4t ..... , .,., ... be "'" naa.r en Landman t /OTttt:are en Folkegram& • I""' ,.,.. MOdatttnd<Te. Aft tyde' met I "" "' bane Jont ... , ...,. ... •ea<le OpfOi'-

1 ~--- •··· bllvo Ta>o - at VI retter derfor en indtramg at d" tu ow.,,.,. Tid - -· n&tlonalo MO<btand.,.. Laodev"'""'' • .,.,..,.,.., ""' 
II .. Midi..- tll ,.,.......,., Raadlll'bod ""' paa vono driug lll ~ h,.d de< kan ge-ed d H 

der al rti.,.. at overve,.,, Udnytte .... at de MWI81> "· 
6

' am · en'""'........,.., vo 
0

" L dev,.met DY Ka· 
by<ler slg Det ty.!lke Folk s taar med Dette ka.n jo vsere! t skulle stette>s rea for at tllf0re a.n 

· """'""''·~-"'- staar over or a vaagetl Forstaae1se bag Gr-~- naar man B Han sluttede plta.l, 
•· '"' ·ort ed Kone og 0rn, 

opgaverne. For sin ege ... ~ ... y,.... m@ t; ud m 
F'olk bekc~mpo Han..'J6?t t!l a!.... 
t:CMI-Bkelige Sporgsrr~a!.lls Lo.mf11g 

• ~rfg. Vi 1rl<ta handle ( Bet:i!Utheclen: omJ 

lat ckJt tyskc Mim.dnJta! bet:id.st og 'tU· 
1 <le.~ ruttlona /o ArbcJ

hernede, var dt'J' E n igb('d om, <It den· 
P/J<tll.!f fra dun~J. Sidr ?IW(Iftr: !JflrC8 

11 I iyt1g 11/d~at,, /Or BN·rtrl'/.«<•11 aj dr/L 

rjyd.''kt Jora J>aa du11.skc 1/~ulcr. 

I 
lfgt gore T}6ttestc som 8prlngbrret' tor 
Ek.!pat!M.OII:ttrangen ' Tyskkltld. Dette 
er Baggrun.den og PerspektJvet 1!or den Fh v. ,lfini,.,ter H. P. HaMsen / ca.tlonale K&mp. 

Bestonunende for H enveru:Ielserne om Videre redegjorde ~rma.nden f-or d~ 
Ll~a.n er lkke blot en Foroget,e a.! cko- meget store Tab, som La.ndevrernet har Etter at fiH'. ~1inl~ter H . P. H «IUJ-

va.t· \'a.lgl li1 l>irlgent, .1.f1agde F'nr nomiske V~eligheder men till®~ lidt l de stdste tre ~gnskab.saa.r paa 

· kk rd Tvangsa.Ukuoner. Do...t 
d<o Akth1t•~ d., Udvl.., f Ni >fodps~ A ' " og -Ga.nrd,•j~r Han.~ All(k'r,,el!, 

•··~u1,uuJerg, s!n B~tnlnj:': 

- Gt.-n:ne:u fem Aar ha1· Kt~n in

L&ndbrugct staact. l;Oru den lllOr
&gg"rtmd i Land.:vEernei.S Aa.f'Sbe

• . .. , ... ~..... udta.Jte han. Attr for Aat· hnr 

tell.;j Side. Der 'lw.r t'tBret en ma:rJr.bet' dre~r 8lg om f!t Be!o;b paa 
1 00 Forouel.<Je i Bell ~;e,tdel.,cmc t il La1u11J Kl't>ner. 

l'ct>rnet i det jorkJbne Aar. En FJe~Uc 
tlei at Aa.rets nye L3an er g&.aet til K!'fb 
:l.f EJendomme. 

mnatt('t berette run, hvorlcdt:s 
Liont•r og Akkonler slog 1/en 

i StykkPl'. <~'>m l>lf'\' Iagt tor 
''-"'>nlningl'rn,• fra J 927- 30. .H:e.u-
500 tu ell' Llm dt.>jl.:'udomme, sam 

Landeva•rnet gtmnt•m La~u1 li fl.L· vawet 
nter"S-"<'t·et i, 1!01· •ra.,·et i ndd1·flgct i 
4klcord dler Tt'WilfiWuktitnl. De sto.t•::Jtc 
~al t'a.!der paa. Aaret 1932. For 193~. del 
.u tt.fsluttedc Ftegn..,kab.saar , litt!ler T rt.l
~~ J.:un pa-cz <let lwlL'c a.J det. dc r L'C/1· ( 

Det er il;a!r blandt <k tYsktlitl.dedt
lwbere, at Eftel1Sp0rg$Jen sy.ues at va--. 
t•e • lh•ligere, og det mrerkes specleJt f 

Gra-n.seeg nenc. Enkelte af de t ys ke TiJ
llrlHm~<-nd, der antag el.!8' handler after 
DlrekLl\'er fra. VogeigeSIUlg eller :Kteds. 
ff>re~; Jep Nf.s:~en , synes lit ha;ve e~ 111~ • 
get 1'el udt·iklet 8 poi·sa11s for Ejendom 
,me, der er til Fals. 

Danskerne i 
Defensiven 

T yak erne forbereder en sam
let Bebyggelse i Grsenae

omraad et 
La.nde vromets Ka.sseter, Gaardejer 

Aage Schmidt, a.t'lagde heretter Regu
skabet, der udiV'llslte en Balla.uoo 
31SO.~OIS I~er. Der var I Aaret8 11cr her•Sket· :nogen Nervo~;~itet, ism.t- ,!, 

Gra?nseegn e.ne, i Anledning a.f den 11Jl. 
t.ageccte tY'S]<e Akti\·itet i J"or9Jk811llpen, 
M en llcldi.q,:~ 7JIA.erk<8,· 1.:i r>.fJStUJ. bJan4e 

1 

atskrevet pa.a Udta.an og u. ..... ""'''"""'" ... ' •v 

I Renter 327,000 Kr. Status 
rned 1,362,248 KrotJer. Den Ka,pital, 

' cndnu staa.1· t11 Disposition kontant, 
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ST. REGNE&ADE 2. KBBENHAV11 K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

~lansborg Avit 

skriver den 
1Gl"r' __,jb 

----~---__; .. 
Landevcernets Aarsmsde 

StUIIngen lnden for dordkampen tllspldser slg Krav om mere Kapltal 

A a b e n r a a, Tirsd.ag Aften. 
Landevrernet afholdt i Dag sin 

aarlige Generalforsamling paa ~.rolke
hjeJD«. Den l.tavt.le vundet. betydelig 
sterre Tilslutning end i de foregaa~n
de Aar, hvad man kan betragte son.t 
et Tegn paa, at Bevidstheden om Jord
kampens Betydoing stadig er stigende 
i danske Kredse. 

Der blev paa Genoralforsamlingen 
gjort Rede ik.ke alene for Landevmr
nets Arbejde og Stilling, men for hele 
Jordkampen, hvor Forholdene er ved 
at tilspidse sig. Dette skyldes navn
lig, at Vogelgooang stadig i Kraft af 
sine Pengemidler ga.a.r angrebvis til 
Vrerks, medens Landevrernet mangl\tr 
Kapital. Vogelgesang bar ligesom 
Landevrernet tabt store Mldler paa 
Udlaan til Landbruget nu under Kri
sen, men han fik i Fjor ny Kapital 
pa.a. 7'2 Million Kroner, medens La.nde
vrern,et ikke bar faaet nye Midler til 
Raadighed. Det blev bUerkt frembro
vet paa M.edet, at dette nu var noo
vendigt, hvis man f'kulde bindre Ejen
domme i stigende Tal i at gaa over pa:t 
tyskri Hmnder. Det er sket i manga 
Tillrelde i de sidste Par Aar. 

E.fter at Formanden, Hans An
d e r sen, Kongsbjerg, bavde bu1t 
VeUwmmen. blev H. P. Hanssen 
valgt til OJ'(lstyrer. Han indledede 
!)eneralforsamlingeu med nogle dybt
f0lte ~lindeord om Redaktor S k: o v • 
r 0 y, der netop, medens Generalfor-

1 ~amlinge.n ..boldtes, hlev baaret til Gra-
1 ven i Logumkloster. Herefter aflagdc 

Formanden 

Aarsberetnlngen 
Han ndtalte blandt andet: 

Gennem 5 Aar bar Krisen for Landbrug 
cg Samiund staaet som den merke Bag
grund for Landevroroets i;\ars.~J etning-er. 
Aai for Aar bar vi maattet berette om, 
bvorled~s Tvan~avktioner og Akkorder 
elc.g det Grundlag i Stykker, der blev lagt 
for Gaa!ds-Ordn1ngerne fra. Ul:-!7 og indtil 
1930. Benved 500 at doe Landejeodomme, 
eom l.an<levmrnet genm~m Laan bar vmret 
in.teHll!eeret i, b:).r vmrllt. innth,.,..,... : • ,_ 

Men ellers er det begr~nsede Slutnin· 
ger, der kan dra:;es a.f tall!l.mSOige Sammen
l:gninger med foregaa.enc.le Opgerelse for 
Landev:nrnet. De foregaa.ende Aars Tab 
hor jo borttaget den da.1rligste Ende &f 
vcre Udla.an, og alene 1erYed bliver vor 
Andel i Greldsalviklingen lettere, bvad ~r 
paa anrlen Maad~ siger os noget om .den 
almindelige Stilling ved Benvendelserne 
em Laan og om Bi:~taod paa anden Ma.ade. 
der er indgaaede til Lamlevmroet. 

Bestem.mende for disoe Henven~lset 
er ikke alene en For0gelse af de ekooomiske 
Vanskeligheder, men tillige den Aktivitet, 
der vises fra Modparten.s Side. Der bar 
v~eret eo mrerkbar For 0 g e Is e i Hen· 
v en de Is e r n e til Laodevrer~t i ®t 
forl0bne Au, bvad der i nogen Maade sky~ 
dtM Tvangsavktioner, som truede eller va.r 
a.fholdte. En Del af Aarets nye Laan er 
gaaet til Genoverdragelser til Fa.milieo ef. 
ter Tvangsavktionen og til Foreby.ggelser 
af Tvangsavktion for Folk, der lkke hidtil 
l:av<le draget a\g oogen offenllig Hja~lp til 
gode. En rjerdedel aJ Aa.reto nye LaAn er 
guet til K4Jb ai Ejeudom. Det e r cy-de· 
ligt, at den ekonomiske Bedring har eget 
Efterspergslen efter Ejeudomme. Isrer 
blandt tyek~indede Kebere siges dar n1. 
vmre livUg EfterSp0rgsei. &erlig i G rlense· 
Egnene mmrk66 dette. Enkelte af de tysko 
T:llidsm~nnd, der a.ntageUg handler e!ter 
Direktiver fra Vogelgesang eller tra Land!l
ferer Jep Nissen l Jyndevad, eynes at eje 
en udviklet Sporsans fQr, hvor Ejendotame
ne er til Salgs. 

Der h e r s k e r n o g e n N e r v e $ i
t e t, isalr i Grrense-Egnene, over den tilta· 
gerde tyske Refigbed i Jordk.ampen, men 
g.redellgvis m:erker vl og&aa blandt de me
re vaa.gne daMko Beboere Qn skmrp&t Aar 
vaagenhed og Ansvar:;bevid,;thM. Man foj: 
a~er d-e tysk-e Foi'S0g J)aa SLndel&o"$kab. 
o~ man foragl-er dem, der l~der sig ~0be. 
Det gml<ler i.>:nr ved de tyske Destrlebelser 
for paa kunst.ig · l\fa.ade at skabe og opretr 
bolde et Grundlag for Privat.efoler. Ti(l.. 
ligere Tid.s Erfaringer giver os dog Oru""'t 
tli at tro, at simple Kampmetoder giver 
~"Slag for den Part, der bruger dem. · 

Den st0rste 13etronkelighed ved Stillin
gen Ugger i, at vi ma.l g0re vort Arbe~e i 
natknaJ Tjene~te under Folelsen af at ~taa. 
ringer e rna ted e e.n d v ore Mod · 
s t 11. n de r e. A It tyder paa, at der paa. 
t)'sk Sido til enbver Tid .st::tar tUstra?kk&
lige ?.fidler til Raadighed liJ Udnyttelec. a:f 
de Mulil!'he-der, som Forboldeoe byder. De1; 
tyske Folk staa.r med vaagen Forstaae\S(+ 
bag sine Grrenseland&-Op~aver. For sin 
egen Skyld maa. vort Folk bekrempe H~
gen til at sky de va nskelige Spergsm.a.a13 
UIEnlng fra sig. 

Vort G rmosela.nds Opgave er 
ikke blot at buse og beban<I.Ie et tysk :&lin
d Petal efter menneskelig Ligeberettigelse, 
men <>gs;1a at handle i ~vid-stheden om, at 
dette tyske Mindretal bevi~at og villet 
ever Tjeneste som Springbr:edt og Storm· 
buk for Udvidelses-Trangen i det. national
S<. ci.al irstiske Tyskland. Dette er Baggrund 
og Pen;pektiv for rlen nati()nale Kam-p og 
fQr Jordkampen i Danmarks OrmnselD;nd. 

Endvlde1e rooegjorde FormMden for 
de meget store T a b, s o m La n d e v 1e r · 
net bar I i d t i dfl Riflqt ....... "P:..N• ·'-~'--



Aarsber etnlngen 

Han udtalte blandt andet; 

e; t a n a e r e. A It tyfler paa, at der paa 
tys.k Side til enbver Tid Btnar tilstra>kk&
Jige Midler til RAAdighed til Udnyttelec af 
de Muligheder, som Forbold_ene hyder. OCt 
tyske Folk staar med vaagon Forsta.te!~ 
bag sine Grrenseland&-Opgaver. For 6ln 
egen Skyld maa vort Folk bek:empe Han
gen til at s.kyde vanskelige Spergsm.a.a.J.; 
wening fra sig. 

Gennem 5 Aar bar Kri6611 for Landbrug 
~g Sam!u11d staaet som don morke Bag
grund lor Landevroroets (\ars~;etninger. 
Aar for Aar bar vi ma.attet berette om, 
hvorloo~ Tvangsavktioner og Akkorder 
slc.a det Grun<lJag i Stykker, der blev Jagt 
for"" Grelds-Ordningerne fra. 1927 og iDdtil 
1980. Henved 500 af doe Landejendomme, 
som Landevrernet. gennem Laan bar v:eret 
in.tete&set~et i, bar va>rot inddraget i Ak
kord eller Tvan£1Savktlon, meat under Ak
kord. De storsLe Tal Calder paa. 1082 og 
lfo3S. For 1034, dot sid.st a.fslutt&de Regn. 
akabsa.ar, e r Tallet kun lidt over Balvde
ten af den for 1!)32. Det sidcto Aars Ned. 
gang i Tallet paa M34nnne Gce!ds-Ordnin
ger bcktrefter, at der bar v:eret en Be
dring i L andbruget6 0konoml. 
De bedre Tal giver Gd demrest en Antyd
ning af, at de Krise-Foran,~taltninger, der 
hidtil bar virket henboidende paa en Afvik
ling ai mange aboldbaro Gre~ds-Forhold, er 
ved ·at ebbe nd. Det e r noovendigt, at vi 
ger os kJart, at der Iremdcle.;; er et betyde
ligt Antal, en ikke ringe Procentdel ar vore 
Landejendom.me, der er saa hojt prioriterede, 

at det ikke med nogen Rimelighod kan ven-
tes, at en Booring i E:onjuokturerne kan 
skabe Rentabilitet. og Forrentnings-Mu.lig
hed for en saadan Gmlds.-Belastning. 

V o r t G r re n s e I a n d s 0 p g a v e er 
ikke blot at huse og behan<lle et tysk AHn
dtelal efter menneskelig Ligebcrettigelse, 
men O!rsaa at handle i Bevfd.stheden om, at 

0 . 
dette tvske Mindretal hevidst og Vlllet 
ever TJeneste &om Springbrredt og Storm
buk for Udvidelses-Trangen i det nationaJ. 
scciali~tiske Tysldand. Dette er Baggruod 
og Peffipektiv for den n.lti<Jnale Kamp og 
f{)r Jordkampen i Danmarks Grrenseland. 

Endvldere redegjorde Form&nden for. 
de mege~ sliore T a b, s o m L a n _d e v re r • 
net h a r I i d t i de sidste tre Regnskabs. 
aar paa Akkorrler og Tvang.savktloner. Det 
drejer sig om he D v e d 1, 4 M i J J.l o no r 
Kroner. 

Derefter afiagde Ka.ssereren, Aage 
S c h m i d t, Faarkrog, 

Regnskahet, 

der balancerer med S50,405 Kr. Der 
var i Aarets L Ab af.>krevet for Udlaan 
og udrstaaende Renter 327,000 Kr. 
Status balancerede rued 1,3G2 :?48 Kr. 
Den Kapital, der endnn stod ti1 Raa
digbed kontant, ,.u hem·eJ 140,000 
Kroner. 

Der v:tr i det forlebne Aa.r givet 57 
nye Laan, medens Vogelgrsang bar 
kuunet give ~~3 nve La.:tn til et Beleb 
paa 28'-2,000 Kr. DesudC'o bavde s :dbs
reder Jebssn i Aabenraa til tyske Pri
vatsi{O!Pr udiaa.nt 62.000 Kr. Drr var ~tte Forhold vii ogsaa i do lr;ommende 

Aar give Stof til Uro. Det maa vrer-e ind
lvsende, at man ikke i L<~ngden kan holde 
et st0rre Antal Lan<l·hrug gaaende med ben
holdend-e Krise-Foranataltnlnger. Det er 
muligt. at Forb-aldene endnu e r SM uover
skuelige, at der lkke k11n tages Maal af, 
bvor et boldbart Fremtlde-Grunillag Jigger 
for LRndbrug~ts Vmrdier og Afka;~tning$-
3"t"ne, men vi er il4;ke tjeote med, at der 
3mttes kunstige Skranker over en naturl ig 
!':lpa~ning og Udvikling af Forholdene. 
:>ette grelder til aile Sider, hnr For6taael
~en for en naturli,jr Udviklings Ret aynes at 
nangle. 

af hHefeverwaltuugs . Gesellschaft« 
overtaget 9 Ejendomme, saa dette Sel
skab nu bar 81. 

Der er en Sammenba>ng- mt>llE'm 
Laanene til Skolerne og bele Atbejdet 
paa. Jordkampens Omraade. Det, man 
vii, er a t opdrage en tysk Ungd·orn, 
der vil vrore i Stand til at overt age 
den Jor)i, man opmagaslnerer. 1\fan 
tilstrreber at faa en samlet tysk Be
byggelse i visse Egne nede ved selve 
Gr~nsf'n. · 

Aage Schmidt. gav en Ovt>rsigt 
OYB.r L a n d e v re r n e t s A r b e j d e 

g e D~ m de 0 0 n e 8 "A a 'r 51-
den Stiftelsen. Han frem.hrevede, bvor. 
ledcs Arbejdct med Gmlds-Ordningerne 
nu i de senere Aa..r var overta,get ho
vedsagelig af Akkord-Udva.lgene og 
Udstyknings-Arbt'jdet a! Jordlovs-Ud
valget. Det var Land~vrernets Ind
eats for Udstvkningen og de tilgram
sende Omraader, der vilde faa den 
starste Betydning ud i Fremtiden. 
Man kunde-gaa fra &>go til $ogn og 
rmde Sporene af denne Indsats. En 
1\Ue~~e unge er komne i Gang vf)d 

'1)6t. 
la.nd ·vi] sege at gere Erobrlnger paa denne 
Maade i vor Landsdel. Fer knnde v i 
st<.mp/e aile, der solgte til Tyskerne, m.ed 

Lll:ndevrernets Rjrelp. Fremtideus Ar
be~de _for Landevrernet ligger i at 
gTJbe. lDd, na.ar en Landmand er korn
men 1 ~aa store Vanskeligbeder, at der 
kan bl1ve Tale om, at Ejeu-dommen 
gaar over til vore nationale ~fodstan
dere. Penge kan jo vrere eo stor Fri· 
st~lse, naar man staar over for at 
blive sat ud med Kone 0!!" B0rn 

Taleren s1uttede med
0 

at f~tslaa 
at d.et var Vogelgesang, der var i Of: 
fPnsJven, og vi Danske i Df>fensivfm. 
Dr ettelsen 

den aorta Kokarde som Forr~e.e; m-en det 
er i.kke aaa let un mere, fordi mange • r 
ko~ne i Vanskeligheder u4en egen 8li:yld. 

Lands tingema.nd H. J e f s e n C h r i -
6 t e n s e n opJyste. at Bestyretseo havde 
Oven·ejelser f Gang for at skaffe ny Kapi. 
t.'!.l til Aroojdet i den k>ommende Tid. 

Der fartos bagefter en Dreft.el.se om 
•len IndflydeiE>e. som de 0konom.i.ske Van. 
skeligbedar i AlmindeJighed bereder del. 
natlona:le Arbejde. lndlederne var FuJd. 
mregtig J. P a u I s e n fra Hypotek-Laane 
iondet og Formanden for F~aUes-Landbo 
foten.ngen Bans S c h mid t, Ko!Jnnd. Den 
ferste udtalte, at en nat.li>nal Ka.mp tun 
kan f frres lllt>d Held, naar GrrensebeioJknfu.. 
gen har mere end Uge til det daglige Br9d. 

Hans Schmidt furesJog, at man tra 
dansk Side centraU~>erede Jordkampen, s.u 

. Der ~dspand.t sig en Dl'eft.el$e i 
Tilknytmngen til Beretniog oo- Ree-o
ska~, som yderligere uddybede v:n. 
skehghederne og satte Stroo- undt'r de 
Opgave~, som var at lese for Lande
va:~rnet 1 rlen kornmende Tid. 

~an var i Stand til at foretage Reb og &II· 

VII>(, Jord til kvalilicered-e unge. De liati
0

• 

nale ForeningCT maatte srette sterre Kraft 
ind i A1·bejcl<1t nord for den gamle Grrense 
og paa Ongdoms-Skolerne sege at faa eg
nede tmge herned, bvis de ik.ke selv havoc nok. 

Gaan:lejer Andre.1s C h r i s te n sen. 
AarEb}erg, E~kildrede de va.n.skeli..,.e Vilk~ 
sanderjyske Landm~end maa ar~Jde und~r· 
og navnJig Ungdommens Stilling, ' 

G:tard-ejer .J. H. S a h m 
1
· d 1 " • 

. /") •<>J6Ufi. g"~1J'd, udt.a.Jte, at dst. ikk.e var nogot lyst, 
Bll1ede, der var opruUat af Jordkampen· 
n.en det fast.slog, at vi netop Oil tr~ngt.e t.iJ 
et s~rkt Land-eva;,rn. 'ryskeroa &:~ger at 
udnytte de ekonomi;;ke VanskeJi,.,.l.teder a 

al!e Maa~er til deres Forde/; men" trods ~e: 
store n;_mJp. der ydes fra dansk Side, er 
d-er . st.·h.JJg mange. der sidder i store Van
SkeiJgherJer. Sku/de Danmark ikt._ k 

., . "'() unne 

Lmrer S p a .n d e t, Jyndevad, fremkom 
paa .Opfordt·ing med nogle interessante Op· 
lysnmger om Jordkampen f Sogne,ne 

11
mjd. 

dalhart ned til lir:P-n.<~en. 

. En lang Ra:\kke Talere havde end 
VIdere Ordet, inden Dr0fteL~n slut · t&de. 

l"fiJSe <ffl for~oldsvi;; smaa &lob, der Vi/ vm-
re nodvendJge for og!!all pa,a dflnne :\f~tade lgte::; Gaardejer P eter F u g J 
at botryggf' nlr Grmu,6? sa g, Magstrup, T~Ivrerksejer Kr. 

Forhem ·'"'rende Folketing.,muud M K /1!? 1 ens f' n, Kathrinesminde. Johan 
G r a Ill, Kubenhoved udtalt · . · · .N l s P n, Tin.zb;"erg"""rd, Han. s A 

0 
~ · e i!lg I SlUlllllo d e ~ o~ 
fer, men ..n.., t,l·~ ~r- ~;e~er at ke~ r. s e n, Kongsbjerg, og Carsten 

. m. nq, \'r g e r ~ P. o. Fr0Slev. Som dall.-;JL St-. fe>r dflt I 
¥JCe f&les d& I va gtea statsavtoriseret 

s e n, IIaderslev. 
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Bladet: 

Poiitik.eu 

skriver den 
.£:: • ' ·v 1 ... 

Kampen om Jorden 
i Grrense-Egnen 

:qen alvorlige Baggrund for , Landevoornet"s Virksomhed 
Lande,•~ernet afholdt. i Gaar Generair,-.r,amling paa ,. F'olke-h,em" i Aabenraa. H. P. H aMUli, der 1algt~ til Ord~t~· ~er, futslog, at de tyske Angreu IJil.a dansk .l ord f'r ble' et !orst:t>rkl:'t, og <let er derfor noKivendi~tt, at Krreft~Jrnc l1·n dau~k Side samle.-. ul et ~ l oda ngreb. ~·o rmnndl'n, Bans ,1/iqeotll, K ongs· bJerg, 11flagde de refter Beretnmg. Hen' I'd .500 af de LandeJeOdonune, 1.0m LantleHern<'t gen n<'rn Laan har •·ll'ret interes'f'ret i, bar ':eret tnddrngl'l under Akkortl ellt>r T,·augsa' ktion, de fleste untlcr A kkord. De !>idsw Aa 1·s ~t>dgang i 'Pti.'fiene for O~lclsafv•J.hnger bckr~tter, IH der h!l r v~e ret eu Redring 1 L&ndbru~f'h 0 konomi. De bedre Tal fra sidAt.e Ht!gn~kal>l'aar gi,er os derna!.>t en Ant~·dning af, at d t> Kriseforan!>i..altninger, d~>r h1dtil har nrket henllilldende pa:t AJ,.iJ.lingPn af mange uhnldbare G~elclsforholcl, nu er ved at ~>hbe ud. IJet er U0d,·enrligt. at ,.i gM oo klart, at d<'r frt>mclole.~ er ct hetydehgl Antal, en ikkp lille Pn><·"nulcl, af vore Lantlckndomme, der er sea he1t prior iterede, at det ikke nted nogen Rimelij!bed kao vente.;, at (>D Bedr ing i Kon)unkturerne kao skabe Rentabilitet og 1-'orrenloingsnmlighed for en ~1tadan G~t>ldsbelutuing, J dl'ttc •Forhold v1J der og,aa. i kommende .\.ar ligge Swt t il Ut o. 

Der hcr&ker no~n .Nervesitet, is11er i Grronsee~-tncne, over deu tiltagende tyske .\ ktivit.(>t i J ordkampcn. men ghedeligri~ m~erker vi ogsaa bla ndt de mere vaag.n11 dan'kt> Beboere en sk~rpet Aarvaagt'nhed 

• 

og Ansvarsbevidstbed. St~Ji.tBeuenKenghed t-ed Stilungeo liggar deri, at .-i maa gere .-ort Arbe1de i nat ional T jeoeste u u- . der Felelsen a.f a t staa ringere rw.t~de end \'Ore .\lodstaodere. AJt tyder J>aa. at der paa den tyske Side t il enlH•<'r 'l'id staar tilstn ekkel ige :\1idler til Haadt~bed ti l Udnyttelse af de .\lu liglJedor, <~~m For)toldeoe byder . Det tyt.ke r olk ~taar med ' aagen Por~taael~e bag sine GrronaelandsOtiJt&ver . For sin egen Skyld mu ' ort Folk bek~empe Ha ng ti l at ~k~dc ' ankelige !;pllrgsmaals r.esning fra "ig. \ ort Gr[('n~>elauds Op~ave t>r 1kke blot at buse og hebondle t>t t ysk ~~ 111drt•tnl cfter menneskelig LigeberettigeJ,e. nten og~aa at ha ndle i Bovidstbed 0 01. at rl.et-te f y.~ke .If 111dretal bcntlat og rrlll(lt yder [Jwt,,fe $0''' S!' " " (Jbtttf ou SlfJrrnlnth jnr ~o;l:,,pa.twon .. ltranrf~n ' d(t nationa13orirrli.sli. /; , Tt1•/;la1rd . Dctte er Baggrun•l og Pl'f~pektiv for den na t1onale Kamp og J ordkampen 1 Danma rks Grreol:leland. 
Hvad Vogelgesang har udrettet! Kosseret·eo gav rieretter Oplysning om det tyske J ordkamp•nstitut Vogel~esliJlgs Virksonl.he() i 1934. \'ogolg~ang havdo ydct i alt 9!3 Lnan t il 282,000 Kr. , for laogt den sterste Dels Vedkommende i Gr[('nSE'otnrlla.det. Desudcn bar Skihs.reder J elwm i A~lxmra.a ydet La.a..n til 62,000 Kc. i ty~ke Pri vttt.~koler, og V~ gel~e~allll:~> Datter;;(>l:oknb HOfe Verwa1-i. unJ.("geodl,<·haft har n u i alt overtaget 81 J<;jeodonuue, llerai 73 i Grrenseqmraa-det. 
Der blev fra aile S ider st~rlct fr4'mh• n•t, at dot maatte VIOI'e en pa.a.tramgende Opga\e for Landev~ernet &t 1kafje n11 Kapital til Vtie, saa det paa, v.irkning'lfuld l.\taade kau t.age K a.mpen op og afv tse de lyske Angreb paa Norosl~vip .Jorrl, Oi denne Opga.ve e r hele det d anI-ke Folks. ·Fra. t~·sk S ide bar man store Pcng~dler til Randip;hc<l, d4'r stillee til Disposition fra oHentlige Kllder i 'f;\'skland. 
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Bladet: 

d.~t~.~a~- ~- - -Aabenr~ 
6 MRTS. 1S35 

skriver den 

De krceves ny Kapifal fil 
~ LANDEVJERNET· 

. 
Landevcernets Generalforsamling i Gaar krmvede enstem-

migt Midler til foreget Virksomhed. 

De vanskelige Opgaver i Grcenseomraadet 
maa leses 0.g tlet tyske Angreb tilbagevises. 

Aabenr aa, Onsdag. 

U NDER ST~RK TILSLUT
NING holdt L an d e v ~ ~ 

n e t i Gaar sin aarlige Genera.l
forsarn ling paa. F o lke h jem. 

For mand en, Gdr. Hans An
d e r s e n, Kongsbjerg, bed vel
kommen og udtalte sin Gl~de 
over den gode Tils lu t ning, bvori 
han !'\aa et Vidnesbyr d om For
staaelsep af, at Opgaver ne tr~ng
te sig strerkt paa.. 

Skovrmy m indes. 
Ef(eratH. P. Ha n ssen varvalgt 

til Dirlgent ,lndledede ban med a t 
min des Heda ktor S k o v r e y. 

- Mens vi samles her, ringer 
I<lokkerne ude mod Ves t over en af 
von• bedste M&od. der nu fel ge<s til 
sit s id'ste Hvil ested. 

H. P. AanssPn mindedes Skovrl'ly;o 
be lyc1elige lndsats for den danske 
Sag »paa Hundevagten« og udtaltt! 
Forvisningen om. at hans Arbejde til 
Gavn for den danske Sag vilde !eve 
vldere Janitt ind i Fr emtid en. !<'or 
sarplingen rejste s ig). 

Beretning. 
E fter kort at h ave om talt Jord 

kam pens Aktualitet i An l£'dning af 
Tyskernes Fremsted for 0jeblikket. 
gav han Ordet til Formanden , Gdr. 
Hans A n d e r se n, Kongsbjerg: 

- Gennem 5 Aar bar Krisen for 
La.ndbrug og Samfund staaet som 
den merke Baggrund ved La ndl!vmr 
nets Aarsberetninger. Aar for Aar 
bar vi maattet berette om. bvorledes 
Tvangsauktioner og Akkorder s log 
den Bas is i S ty kker, der blev lagt for 
Gmldsordninger fra 1927 og indtil 
1930. 

af ekonom lske Va nskellgbeder m en 
till ige den Akllvitet, der vises fra 
Mod pa rtens Side. 

Oer har vaJret en mmrkbar For 
egelse a f l-len vendelser til La ndi!· 
vrernet i det forlebne Aar. Oette 
~ky ldes i nosen Gra d Tvang~:~auktio
u er , der truede e ller a llerede var a r
bolrlte. En OPI af Aarets nye Laan 
er gaaede til Gnnoverdragelse ti l Fa
millen efter Tvang~:~au ktion qg til 
P"orebyggelse nf Tvangsauktion h<>s 
Folk. der ikke hidti l havde draget 
sig nogen offen tl ig Hjrelp tilgode. 

En odvlklet tysk Spon aua. 

En F jerdedel a f Aarets Udlaan er 
gaaet til l<ebere a f F.jenrlomme 
Det e r tydel igt. st den ekonomisk .. 
Bedring har eget Efterspergshm ef· 
ter Ejendomme. ISfl>r bla ndt tysk· 
smdede Kebere synes d £' r at va>r" 
livlig Efters pergsel. srer lig i G1·a-n 
~~goene mterkes dette. l£nke lte a f 
de tyske Till ic!Smlllnd, drr antageli!lt 
handler eftpr Dlrek tiver fra Vogel 
gesang eller Cra »L:mrlesfuhrf'r« Jep 
Nissa LiiiP J yndevad. sync~:~ at eJP 
en udviklet Sporsans for Ejendom 
me. der er tfl Pals. 

f>er h ersker nogen Ner ves itet, isrer 
1 Grll!nsesognene. over rten tilta~Zt>nde 
tyskt- Aklivitflt i Jo rtfkompen MPn 
g lredcllgvis mfl' r·ker vf Ofl!'!11 8 blnnrtt 
riP mere vaagne danske Beboerl' en 
skmrpet AarvaagenhPd og Ansvars· 
bevidsthed. 

Man roragtc•· de tyske For!l0(l paa 
Sindelagskeb, og man foragler dr m 
der Iader sig kAbe. lll'll£' (UP1rl£'r 
isrer d£' tyskt> Bestr lrhl'lser fo r pa'i 
kuns tfg Maad P at skabr nfl opr l'thol 
d£' Grundlng fo r Pri vnlotkoh•r. Tirl 
ligere Tids Erfnrinf{rr JCiVl'r Of doll 
Grund til at lro, a t !'!llnpiP Kamp 
rnl'todH g ivl' r Bags l n ~-t tor den Pa rt 
der bruger dPm . 

-
Bans A.Ddersell. 

ningsfulde Ops:,ave. L igeledes hnr 
Landevmrnet vreret medvirkend £' 
ved Udstykningsar beJdet. Vor d p 
Rave i Fremtiden maa vmre med dt• 
Midler vi bar og eventuelt endn u 
kan Caa, at stettP de Ejere. der ar 
kommen saa langt ud. a t de ikke 
kan klare sig og der fo r er fristerl!l 
til at sege Hjmlp bos Vogelgesang 
Men vi feler. at Vogelgesang er i Of 
fPn s iven. og det er os, som e r i De· 
rensivPn. 

Der maa skaHes ny 
Kapitall 

Gdr . J. H. s c h m i d t, v o;en R· 
gaard. beklagedP det mer ke Billedt
af Jordkampen og fastslng. at ll isto 
rien nu gentog s ig. Tyskerne Rl:l£"•'r 
at udnvltt> de ekonom iske Van<~ke 
liflbec1e~. vi Pr kommet ind L til at 
fremme deres ei(Ile nationalpoHti
skt> JntPrf'i'ller. Der er ydet mPgen 
I-IJ!(>Ip fr;~ den dansk£' ~ t at~; Side til 
det senriPrjydskl' Landbrug. men der 
Pr c1Ps ua ,:rtel mange. som ikke h r 
kunnet klarl' Vansk£'1iRh~>derne, Ofl 

overfor diss£>,. smtter Vogelgesang nu 
ind. nett! Angreb maa s tnnd.,es. o~ ...._. -"'· - ' - -~- ..... . -· 

vi bar Vagtposter rundt om i Sog· 
neoe, der atraks kan tage A ffrere. 

Vogelgesang Skerm
brmdt for den tyske 

Regering. 
Gdr. Mads G r am, Kebenboved, 

gav Schmidt s in T i ls lu tning. Vi 
kan ikke rolig t find e os i, a t Ty· 
skerne med deres Mark seger at keb•• 
danske Sjmle, og Spergsmaalet er, 
om vi igen maa ti l at holrle national 
Jus tits . sclv om de t unrler de nu· 
vll!ronde uhel rllge e konomiske For 
bold vii vmre vanskeli$rt. Lande· 
vmrnet staar overfor nye. store Op 
1(8 ver. Oe r maa rljjscs ny Kapltal, 
og kan vi. selv om det er svlPrt for 
Tiden. SPiv skabe et bf'skerl f' Ut 
r. r undlag saa kan vi f{Ra videre og 
Ina HJtelp nor rl fra . o~ san bar ogsa:'l 
!lel{rr lnfli'D en ~l ulighed for at lrred .. 
Ill. Skulcfe vi ikke have Lov at ~aa 
rlennP Vej indentor vort egel Land~ 
Grwnsor ? Vo~:n• ll{esanl{ r r jo kun '!t 
SklPrmbrmdt for IHHI'bnnk i KiP!. 
~om den ty!lk£' Re~tPrin~ er Stora k 
tiona>r I. Oet its n;oke Polk kan vel 
!!all nok tilln tlr sig a t vlrke i~ for 
l.a ntiPts Gr l'l'n!!Pr OJl v I k!!f ·opnaa 
mrrzPt met1 Rmna BPieb 

Ha n unr!Pr!!trellerle v'rere N0dvPn 
rlfl,rhrrlen of, nt rfor SRt tes Sy~tr>m t 
Arbejdl' t fro da nsk Si1e 1 Jordkam 
pen . 

Lnn rl!'l lin!lRmnnd R 

_Tallene biP~er Vidne om, a t Land· t•r, idet de ikke bar den n Brl vemli e 
br ugsprodu klJOnen. i Dag hviler pa:1 f<o.piUI I til Moderniserfng a f Dy!
en. belt a nde? BaSH! end I 1920. So· niu!(e r·ne, For bt!dring a f Bes&tr:mg 
drJftsoml<l!gn•nsen bar vreret k06t· 011 Jordrll. 

.Jr fsPn r. h r I· 
<~t e n~!' n op lyste. a t a nriPv!'l' rnPt 
Arh£'JI1f'rll' mPrl nyP FnnPr m. H. t. 
sin fr<'mtidigP Virkt>Cnhet1 . • 

Valg 

bar . Greldsbyrdeq e r b leven t~ n Man faa r uvilkaarligt det Indtryk 
gende og for mange Egne, navnl ig at den tyske Ungdom er Jangt !'tmr~ 
de magrestt>, Podog umulig at ba•rP. ker(' reprrescnteret i Grmnse

0011
.
1
u

1
-

Ingen Steder har Kr isen bcer·l(el dPt end den danske. og at den tyE>ke 
baardere end i vore magreste Gra·n Ung(lom bar mere YiiJe til at bi•ve 
sesogne, navnlig Burkal og T mg· PBa sin Hjem egn end den danske. 
IPv Sogne. og ingen Steder er \ l od Dette, er forstaaPiigt, fordj den UDDC 01' efter Tur fratr?rfPn le 5 n 1 D c rpi~P~mNiiPmml'r G . "" standskra ften ring£'re Enrlufl 1 ansk"' vii tlnde sig vel overait i FuniMng Mnua~iruparrf~>trr Petrr Dag, b\·or den veldr evne 0stk\st l .andet medens Tyskeren feler sig ,.. • • • <'' T rj:tluvrk;eJ•' r D d k r . - j ll oll ,.nc;ou C:athrine" .,aar an o!'l'cnte SID betyrleligt! r~oest h emme. I Nl'l'rbedeo af GrlPn-·' • • · 1inde Gan rd G Jd d · d " E It ejer Joh ' h•sPn ·, · IE • er er 1 1sse gne na>ppl' no l!t·n. n ~aa Dll'r det Land, ban to~ ,.. ___ ..,._ :-~ ,. ~ ·. n(lbJPrJrgstard Pt\n s:t't\ .... ,.. ... , ..... :- ---· · •: , , - ---- -• • •· 

i::r P ongeno sao. end tabt saa er ~ 
ve& dog reddet, c,- IEren, ~r Jeg ovt 
bevts& or.n, reddeJ vf ogsaa f NaUoc 
lftotskampena la lge LBb. 

Hvordan er StJJiingen her i Da, 
Tr ods det ekono~aiske Ufe re vt 
ude i, tror j eg nke a• de • ' • • r Pr gaa• mere tabt, end at vi stadl k 
da vid g an vh M ere frer.n, bvis vi passer par 

en vi mas ha,., HJealp nordfra o 
'llegen H jmlp. 

F oUt vU .tUe \ d paa U.fderyaaea. 
Der er, g rur,det paa de daKrJrsr, T n•~Ah•••- • --



- Gen nem 5 Aar ba r Krisen for 

Landbrug og Sa m fund staae~ 
som 

den merke Baggr und ved Landevrer 

nets Aarsberetninger. Aar for Aar 

bar vi maatte t berette om. hvorledes 

Tvangsauktioner og Akkordcr s log 

den Basjs l Stykker, der blev lagt for 

~relds
ordnjn

ger tra 1927 og indtil 

' 
nved 500 a f de Landejendomme 

m LD.odevreroet gennem Laao bar 

.eret interesseret i, bar vreret lnd

under Akkord eller Tvangs

ktlon. flest under Akkord. 

De sterste Tal !alder paa Regn. 

skabsaarene 1932 og 33. For 193* er 

Tallet kun lidt over Hlllvdeleo a f 

det tor 1932. 

Det sidste Aars Nedgang i Tal!'lt 

r,j saadanne Greldsa
fvikr~g

er l>t!· 

krmfter, at der bar vreret er Redrin
~ 

i Landbru((ets 0konomi. En Lys

ning. som vi lreng e bar spejdet ef· 

fer, bar vis si.g i Graabeden '"3 m in · 

det os om, at Himlen stadig er blaa 

over Skyerne. 

Men indtil videre nedes vi vel til 

at sige som Meteorologerne om Vej 

ret, •Forbolden e bar fremdeles en 

us tadig Karakter«. 

De bedre Tal fra s ldste Regnskilbs. 

aar giver os dernrest en Antydnlng t. f , 

at de Kr iseforanstaltninger, der hld 

til bar vir ket denholdsvis paa AfviJ> 

tingen af mange uboldbare Gre:ds 

forbold, n u er ved at cbbe ud. Ust 

I'T nedvendigt. at vi ger os klart, a t 

der frP • t>lf·, e>l hPtyd • t A r · •I, 

en ikke lille Procen tdel, at vore 

LandeJendomme. der er aaa hej t lJri 

oriterede. at det ikke med nogen Rl

melighed kan ven tes. at en Bedrlng 

1 KnnJLIDklUrernr kan skabe RentJt· 

bHite t og Forrentningsmulighed fllr 

en saad.m Gl'eldsbelastning. r dette 

For bold vii der ogsaa J kom!IHlnde 

Aar ligge Stof til Uro. 

Det "Tiaa vmr e inrllysen P. -+ vi ik· 

ke i Lrengden kan bolde et s terre 

Antal Landbr
u~t gaaende med ben 

boldende Krisefo
ranstal

tnin~er
. 

Uet er muligt. at Forboldene endnu 

er saa uoverskuelige. at dar lkke kau 

tages Maa l al, bvor det boldba"' 

Fremtidsgrundlag Jigger for Land 

brugetl! Vrerdier og Afkastningsevne. 

Men v1 er ikkP. tjent mt>d, at der 

sre ttes kunstigr Sluanker for en na· 

turlig Tilpasning og Udvikling af 

Forholdene. Uette grelder til aile 

Sider, b vor Forstaaelsen for natur 

lig Udvi klings Ret synes ~ ~ mangle 

\len ellers er det begrrensede Slut· 

ninger , der kan drages al talmres

s lge Sammenlignlnger mod foregaa

ende Aars Opgerelse for Landevmr 

net.. 
Ue foregaaende Aars Tab bar jo 

borttaget den daarligste Ende at vo

re Udlaan og alen,. derved bliver vor 

Andel i ·Greldsafviklingerne Iavere. 

H vad der paa an den Maade siger 

os noget om den almindelige Situ

ation. Pl' HenvendelsrrnP om Laan llg 

om Bi stand paa anden Maade, der 

ar til Landevl'ernet. 

Men bestemmende for disse Hen· 

~eJndll
l~!r er ikke blot en Foregelae 

og ma n 

s ig kebe. l>r ttr 

ismr de tyske Bestrwbl'ls£>r for pa 'i 

kuns till :.t aadr a t s ka bt> og ovrrthol 

de Grundlng for Pri vatskolPr. T h1 

ligere Tids Er far ingcr giver oe doll 

Grund til at tro. a t simpiP Kamp 

m£>toder ~tiYer 
Bngs lng for den Pa rt 

der bruger dem. 

Rlngere tl15tet end vore Mod. 

stand ere. 

Sterst Betrenkeligbed ved Stillin· 

gen Jigger der i, at vi maa · gere vort 

Arbejde i national Tjenesle unrl~r 

F'elelsen af a t staa ringere rus tede 

end vor Modstander. Alt tyder pan. 

a t dar paa tysk Side, ti l enbver T i tJ . 

s taar t ilstrrekkelige Midler ti l Raa

di{lbed til Udnyttt'l&e at de ~1ullghP
 

der, som F orboldene byder. Oet ty· 

ske Folk staar med vaagan Forstaa· 

else bag sine Grrensel
andsopg

av~>r. 

For sin egen Skyld maa vort Folk 

bek~em
pe Hang t il at skydo vanske 

llge Spergsmaals Lesning fra osi(r. 

Vor GrrenselandsopFave er ikkE' blot 

a t buse og bebandle et tys k Mindre· 

ta l erter m enneskelitr LigeberPttip:el· 

se, m en ogsaa at bandle i Beviclst· 

hed om, a t dette tyske Mindreta l be· 

vidst og vill igt ever Tjeneste som 

Springbrret og Stor mbuk for E:ks 

pansionstrangeo i det nationalsocia · 

llst iske Tyskland. n ette er Bag· 

!lrund og PerspPk tiv for den natio· 

nate Kamp og tor Jor dkampen I 

Oanm ar ks Grl'ensela nd. 

I Tilsl utnlng bertil gav Forman· 

den nogle ta lmressige Oplysninger 

om Landever oets Vlrksombed 011 

fremhrevede Iii Slut, a t en Oel a f de 

ydede Laan vilde ku nne boldes og 

blive renteba!rende igen. 

Regnskabet. 

Kasser er en Gdr. A a g e S c b m i d t 

a flagde dererter Regnskabet, der I 

lndt.regt og Udgift balaocerer med 

3511.405 Kr. Dar er a fskrevet ialt ca 

34{).000 Kr. Akti ver og Passiver ba 

lancerer med 1,362.248 Kr. Landt>

va>rnets Kapital beleber stg til godt 

14{),000 Kr. 

Vogelgesang i OHen

siven, vi i Defensiven. 

Kassereren gav derefter Oplysnin 

gar om det tyske Jordkampinstitut 

VogPigrsangs Virksomhed i 1934. Vo

gelgesang bar, som Udligere omtalt 

her i Bladet, ydet ialt 93 Laan til 

ZS?.OOO Kr .• for langt den s terste n et 

I Grl'enseomraadel Oesuden bar 

Skibsreder Jebsen, Aabenraa. ydet 

Laan til 62.000 Kr. i tyske Privat· 

skoler, og VogE'lgesangs Dattt>
~l 

skab H6fevPrwaltungsgesel 

har nu fait overtagPt 81 F.jendo
mm~. 

deraf 73 I Graonseomraadel 

Landevl'ernets Opgave var oprin· 

delig Gteldsordnlngsspergsmaalet. 

&enere bar Landevl'ernPt vreret vlrk· 

s11mt som Ejendomshandler og Ejen 

domsm~t
>gler 

for at bolde Ejen 

domme paa danllke Hrender. og det 

bar ikke va~ret 
dets mindst betyd. 

frc•m me r1 C?res eP:nP nationalpoliti 

llkl' fn tc>r....n11er. Der er yd e.L mt>~en 

HJIPip fra den rlans ke Stat~ Sine Lil 

del senrtPr jrdske Land rug. men der 

r r desua~
ttef m

an~e. som ikke b~tr 

kunnet kla re Va nskelighederne. og 

overfor disse sretter Vogelgesang nu 

ind. n ette Angreb maa c;tandReS. o~ 

rlet maa standsrs m~>d net samme! 

net er Lanrle\tPrnPts Pligt i fers tl' 

Li nje a t JZBrP det! H a.r LandPvmrnet 

for taa Midler i "'JP.blikket. maa dot 

~k11 ffp sl.IZ fl ere. ~aar 
Lanrlet er i 

Fare. llad jeg se det Folk. der vi i 

nregte at bjmlpe. Landev
~ernat

 

maa srett£> alt ind paa at s ka ffe den 

fornedne Kapital, og vi maa have de 

gamle Sognevrern oprettet igen. saa 

haardere end i vore mag res te Gra-n IJngdom bar mere ViiJO Ul at bit"e • 

V I 
se .. o~ne 1 navnlig Burkel og Ttng· paa sin HJemegn end lien danskr. 

a g 
!PV ~ogne. og in({en Steder er Moll Delle er forstaaPt (gt. fordt den tm g o 

0£> efter Tur fratrS\ipn le 5 BP"t~ stanclsktaflen ri ngere Endllg i Oaoske vii flnd e s ig vel overait i 

rels s mNHI"mmer. G arrlPjer Pct.·r Dag, b vor den veldrevoe 0 stkySI · Landet. medens Tysk eren feler sig 

Fuglsang. ~Jaugstrup.
 Te~ha>rk'leJ" r !laard ka o forrente sin betyneligl! mest bjemme l Nrerbeden af Gra>n-

1-lollenseu , Ca tbr ines~inde. Gaard G<eld, er der i d isse Egne nll'ppe no altsaa n~er det Land, han for· 

ejer Job. Ni"sen. 1·~uzbJer!llll!
a rd grn Forrentningsmulighed. Krisrn meuer at tilbere. Jeg. retP.r m ig i 

C.aa rdejer Hans Anrl•rsen. Kon!ll'· l\ar la~t sin kla mme Haand den Henseende overbev1sl om. at der 

bJ .. ,.E! . Gaa rdejE'r Carstep Gr~'l:l .. r&en 1,._se F.gne og slipper den nreppc fo- b Pr maa geres en £odsat.s. bv.tll S u l -

f'reslev. gen va hztes. 

ig 

lingen skal holdes. Jeg vll 1kke 

LigeledP.!I gen,·a t~rte.s ~tat
sauL Re Vi bar her en For pligtelse til a t for lange, at den danske . ~n~tlom 

visor Olsen HartPrslev. 
tr:ede hjrelpende til, ikke a lene fra Gr<Pnsergnene &kal blh e 

1 !!.tl 

DereftPr indlertede Fulcfmre~rtill rd' G 
d • ~ . db sn~evre Hjems lav-n. men saafreDit 

J 

fn 1 r ll:!nseomraa eo.o t..an ru. 
. 

oh. P au I s t' n. Tender. og Gri r 
b K 

t d Vilk mine Formodnmger bekrmftes a t 

Hans S c b m id t, Kollund, en Dr0f sereb adr dra\ paa, ba .d e d aar. den danske Unlldom i Grrenseegne

t 1 

• der y es em at ar CJ e un er, !!r 

• 

t' se om den ekonoml .. ke l)g naho· 
f d t . L d " " spredes mere end den tysk£>. hit· 

Dale Stilling i 0 jeblikket. 
!le samme som or e e vrlgre dan 

8 ver det n9dvendtgt a t gribe ind og 

Der: maa skabes taaleli
ge~ 

oltonomiske Forhold· i 

GrcenseomfLaadet. 

O g Muligheder for, at den danske Vngdom 

kan blive der. 

L:~odbrug
ere, men ogsaa or I IN s ikrP Tiltlytnincr af aodcn dan~ 

dans ke Folk alen e er tjent med at Ungdom. Den ferslr BetlngelsD ror 

bave en 

at en saadan Politik kan falde bel-

dig! ud. er at Samfundet vii v<Pre 

Grrensevagt, der I ane B enseender d . k d .1 
t d k b t• a 

me v1r en e u . a er s 1 es ... · 

staar paa Bejde m ed den evrtge Be· 
k . k F h ld 1· 

Om 

1 Ut In 
If Jige e onom1s ·e or o 

• 

0 D g. 
raa.det, og at man navnlig foruden 

Gra!nseomraadels Befolkning skal 

1 

a 1 kebe den overtledige Jord er r~ · 

vrere dansk Grmnsevagt; og lryl>! d~ til at yde Hj~lp 
til en Modertti · 

Gre nsevagl dannes k un af Rtout~ sering a f By!Zningerne, da der i de 

~l a!nd og K vinder, der feler ;~ig fri- f!t!sle ar Gra>nseegnens Landb
rucr~-

Fuldm~gti
g .... p 

0 
u 1 s 

8 
n frem- suarere bleven strerkere, bvor det ~aaroe, f~i for ekonomis_k Tryk 

1
08 ~)goingcr

 Lkke kan produceres Kva· 

k . .t F ed.r d R k- fer s tod svagest. Nrevnes knn her : Ja>\•nbyrdJge med den evn ge Bofo.k- llletsvarer. 
. 

om 1 SI or ag me e n re 

nJOg. 

Kun ved en bevidst akhv La nli· 

ke inl.eressante Oplysninger om 
1920 

l9:l2 Del vii der for vrere nodvenrl igt a t brugspolitik kan der efter min Me· 

nation ale og ekonomiske For- Kv~ers Sogn S.5 pCt. 16.5 pCL 
den med oye Krrefter og n yt ning skabes en stout. for okonom 

b old i Gramseomr aadet, de 32 1\l iplev Sogn 10.6 ,. 14,3 ,. Blod. Her melder sig imidlerud Tryk frigjort Landbrugsbefolknmg 

Sogne ned mod Gr~nsen,
 h vor Rnsted Sogn 8,2 ,. 11.2 ,. pru.k tiske Vanskeligheder. idet tid der kan optage den fulde Opg:n 

T yskerne ganske vist kun r aader HJordkrer Sogn 10.1 ,. 19.1 ,. er va nskeligt a t faa gode Folk an- som Gnensevagt og bryde de Bel 

dets tedl:! frd til at optage et Ptnner · ger, der skyller ind over vo:-e Grmn 

over 11• al Befolknin gen, m en Fuldmregtis; Poulsen kom rt ~>r~ftor ll rbeJde. Aarsagerne her tU er m11 ngl'. sc>r. Kun near vi er rede til at Y 

ejer en forholdsvis la ngt sterrE' ind paa en Om tale a f 
og ikke mindst den. at de u nge Me> n· Forposlt>n Stotte og Vilkaar. 

Del af Jorden. En af de vigtig-

nesker. der skulde boarette !llg i 1 ikke er r ingere end dem. vi "elv 

s te Opgaver i 0 jeblikke t ar , u d· de ekonomiske Forhold I Grmnse· IJmraadt!t ik ke kan vl'ere tJent wed kan vi krreve, a t den er vaagen 

talte Foredr agsh o lderen, at skabe 

omraadet 
at overt~

ge Ejendommene, som J o a fvcerger fjendtligeAngrPb. 

ekonomis ke Eksistensmuligherler og paaviste, at den !<lorP Ga>ldsbyr-

f G b f lk . d 
de bar s ine Aarsager i Omi~P~nin~

 

Or ~nse e 0 nmgen er. 
t ra ekstl'ns iv til intensiv LRndbr

.J~ 

S~r Vl for. dette Omraade paa Ud P er er paa dette Om raade gjort -an 

vlk h ogen «nden 1920, vlser det aig, etydelig Indsata 1 hele La ndstiA en. 

at skent del tyske Mindreta; i fkke mindst i Gr~enseo
ruraailrt . 

Landsdelen ved Folketingsvn:~
ene bvad der fremgaar af efterfelger.de 

som Helhed bar boldt s ig re t n ror- Tabel : 

andret i S tyrke. nemllg mellem 13 

O{l 16 pCt. af bele Befolkningt!n, er 

Procenttallel ror de 32 Grrens.)S lgne 

sunket fra 31 pCt. til 23..8 pC!. N~tvn· 

Procentvis Stigning 

fra 1920-1933 

bg viser de mN>t tyske Sogne det1 

sters te Tilbagega ng. 
Kornarealer 

Til Orien tering kan anf~JN>-S 
fAt· Rodfrugtarealer 

geode Procenttal for tyske SIP.ro Ial t Hornkvreg 

mer fra Folketlngsvalgene 1 Sep- Keer 

tember 1920 og N()vember 1932. S\'in 

He e 

S.enll~>ri. 

80 pCt.. 

36 .. 
2{) ,. 

5.2 ,. 

220 • 

Grense 
omr. 

50 i Ct 

.66 .. 

16 .. 

(0 • 

23il • 

1920 193:? 

By 48
,9 

pCL 36 7 
pC\. Ta llene giver et tydeligt B1l;ec:!e 

' aJ den om fangsrige Driftsomlte(f 

Hejer Flrekke 66,8 ,. 52.0 ,. 
d h d s 

HeJer Landsogn tr1' .z 9 ,. nmg, er ar fu n et ~ teci og nc;er 

Udb ' s 7
;

2 
• 58

•
7 

at sel v det magrc Gr.en~e
omr'\atl(' 

Jerg ogn °• » 
1 ,. 

er biPV!'D tvun({et over ti l Rorn,1rif!. 

T inglev Sogn 40 3 11 30 9 • 

• 
' 

Ser man paa Ta llene lor dP E'U 

Uge Sogn 
«,6 • 36,9 ,. kelte Soana, · d · 

I · 

e .- Vl"'e r er s1g ma-g l ;!r 

Derimod er det tyske Mindreta l Afvigelst>r 

Udbjerg Sogn 

Hostrup Sogn 

Burkal Sogn 

Bjolderup Sogn 

Sttgaing fra 1120-33. 

Kornarealer Hlldf ru~al. 

270 pCL 110 pCt 

160 1> 
105 ,. 

70 • 73 • 

70 » 70» 

Svin 

370 pCt 

400 » 

Landevcernet maa vaere vo 

Forpost i den paatvungne 

Jordkamp.· 

Og Jordlovsudvalget maa have friere H~nde
r 

fuld Bemyndigelse til at handle. 

Anden Indled~r
 var Gdr. Han.; Tldens Udvikllng bar jo rles\"IJ? 

fert mcd sig1 
a t lande

v~ernet 
er bitt 

S c h m i d t, Kollund, der kraftigt ver. fatti!ct. det \' a r del jo ottdT ti! 

og indt ramgende opfordrede til a t l'flersom alle vi andre BAnrl"r er bl • 

skaffe Landevrernet Midler til a t I ven det. Det blt-v hel ler ikke rlan 

alv~rge de st~rke 
tys ke A ngr('t' ·1et for at tJene Penge, men for 11t 

aolpe I Jordka
mp~n. 

•J(( den \ lpg .. 

!'lationalUPtsk a mpen og Joru.li. tu u \ 1· !'} nes J"~ . det har sat alt ind fliHl 

pen er for mig et. Det vi l s~l.', •I bvad dPt eje>da, Ofl mer e kan •lt>r 

.lordkampen 1.'1' dot grundt
~ .. ~-t~umd

•· ~ 11> 1 ik},f' forla0fotl1S. Hvor O!t'flt'l .Jer 

.Iorden er den Sunclhe!lsk i lde. hvrlr;ti •r U<!t e tlet for de Penge, det ka n \'i 

Fnlkl'l !>kal forn)eS for a t citer .. Bit tkkt- domme om i Dag. rlt'l kan lnr!tt 

le; . noget som ban tOHi!ifL ikke h11 1 .. e~ orn en bel Aarra>kke, naar 

l•fifundet, m~>n som flere, bla ndt an ung t> Folks Bern. som det bar 'lJUI 

P.t G1·undh•ig, bar !{joJ·t 'lprn:l'rk pet. e r biPvl'n voksne. 

" · m paa, Jgong P fer Hitler blev ~oull Der er for mig ingen T vivl •Hll, nr 

Gi\ .. 1 1'1' rlet, a t en LandbPf·\lk oet nyt> Blorl Ira del l'a mle f.,,nd, 

ru111~ rr dt·n Hy!lrad, c;om h •111 r-r .,; ... a m ved La ndevlf'rnets Hjrelp er bl ~ 

Folk oprt'jst 1 natioua l HPu,•·en•l van bosat I eft> S}dh~e
 Egne. 1 fJtlPn~ 

De>" '-klftrr ih kP saa l ~>t !'lut1 m111i l.s b vii ba\·e en meget stor JwHly· 

· ~~ ,om Byerue ~- det. 
delse og have en blivende Virknins 

-l e videre frem, 

\ ien vi m a a na 

'D£>gen Hjmlp. 

.;, aom der no 

''&!ret k vall 

Del er i og for 

h gt., om d~r 

bv der . Meget 

t!N paa to Ting. 

de daarlige P ri 

il.kt> i g od 1.\ul 

lew ~abocr
ne, 

endom
m~. der 

en uaa. rl ig Jord 

Landet er saa 

Mag i beb)ggttl, 

haJe Tid, at -.i 

<let for AJvor. 

b)gget dar er, J 

jo d•H~rlh
;ere \'i 



~ har den n0rlvendige 
odernisering af Dyg
ledring at Besretcwg 

ilkaarligt del lndtryk, 
'ngdom er Jangt Plrer
lerel i Grrenseomraa
nske. og at den lyl'ke 

net-e Vi!Je til at bi m~ 
egn end den dansk~>. 
aeligt. fordi den ungo 
lnde sig vel overai~ 1 

s Tyskeren C0ler s1g 
I Na!rbeden ar Gram· 
r det Land. han for
ere. Jeg f0ler mig i 
overbevist om, at del: 
en lndsats, bvis Stil

boldes. Jeg vii tkke 
den danske Ungrlom 
ene skal bli,•e , s;n 
Ia vn. meQ l'la.e.frerut 
il)_ger bek1·rertes. at. 
agdom i Gramseegnt!· 
·e end den tyske, bli· 
mdigl a.t gribe lnd og 
lg a! anden dansk 
fel'Ste Betingels" for 

3olitik kan falde bel-
Samfundet vil va>re 

I. at der sk:lbes tn.a· 
~ske Forhold i Om
nan na.vnlig foruden 
•ert1edige Jord ~r r~
ljrelp lil en Moder1ti· 
ingerne, da der i de 

gnens Landbru~~:s

kan produceres E<va· 

t den er vaagen 
igeAngreb. 

re vo . 
ungne 

Penge, men for u t 
pen, og den ll(ll>(>< 

1ar sat al t ind flAu 

r~r Pongeno saa end tabt, saa er Lt· 
vet dog reddet, ag £reo, er jeg over· 
bevlst om, redder vi ogsaa I NaUona· 
lltotskampons lange leb. 

Hvordan er Stilllngen her i Dag• 
Troda det ekonomiske Ufere. vi er 
ude I. tror Jeg ikke, at der t>r gaaut 
m~re tabt, end at \i stadig kan vfn· 
::fe videre frem, hvis vi passer pall 
Men vi maa bave H}mlp nordfra oa 
megen Hjrelp. 

mlndre, Vejlrongderne er sterre, bele 

dyrere at faa Elektrleltet. der er for 
for megen Tomgang I Mask In en til 
at der kan blive rentabel Drlfl 

Det kan lkke gaa •n, at .t ltder 
laadetJ 

for Tyskerno viJ nok bave den. 
og tilayneladende bar dt tn1en 
Skrupter ved at arette unge Folk el
ler Forpagtere paa den SlaB• Jord 

Folk vii lkkt 11d paa HeJdtryggen. VJ kan ikke tillade, at Tyakern .. 
Der er, grut~det paa de da.arligP fna.r drevet to KiJe op ad Midtlan 

Landbrugskonnmkturer og aikkert det. 

handle, men saB ber der Utke trrok
kes saa snmvre Grreneer som llldtll 
tor dem. De ber have Ret og Pllgl 
tl: at k0be den Jord Oi de Ejendom· 
rntl, som de finder for godt. Eo ten 

gerP opmerksom paa det. og tkkf. 
del alene, men serge for at det skor, 
11aa Jorden her ka.n blive ved at VtP 

re dansk og foatre e t d a n a k F o I k 

dat drejer sig om en miodre to;jen· Ungdommens 
dCJm eller en litor eller et Stykke Vanskellgheder. 
~~~~. f~me~a:~::do;n:e~il~~:~l~; Gdr. Andr. C h r I ate n sen, Aars-
skal al med. bjerg, aklldrede de Vanskeligheder. 

den senderjydske Bondest.and maa ~f!ivfelgelig skal Jordlovsudvnlget k d 
ltuve fl)ld Bemyndigei~JS til at bant1 mlbmped me . Navna!lig Ugavd han et 

gr en e Blllede ng ommcn .. 1~ t:dl:'n ferst a.t tperge en eller au- baabl 
8 

Ill' H t. Ud 
1 den Kontormand i Minlsterlet. Lad ese t mg m. • 8 gter 

de Folk, cter sk~ sta.a for det, ogsaa ne for a.l bllve aat I ~ej. Den trofastc 
r ~ A t Ungdom, aom bar hJulpeL Forretdre a.. n~tvare. 

na bjemme uden Len, burde bnve 
1gf!aa grundot paa den Rffikke tet·rf> Engang maa Tiden jo vende for 
Aar, vi bar hlHt, megot faa Folk. tandbruget, aaa de Folk paa den 
Jer vii have Jord paa Kejdery(fgeo: l'laarllge Jord lean klnre eig godt Landnaraeu FollloatstUUng. en bedre Belenolng, (IU!tslog han og 

t.an henstlllede til Landevmrnet ll.l 

ha>vede Nedvendigheden af, at 
fik flere danske Unge bcrn('d. 

Rod. Andr. G r a u, Sond 
randt, at man fra do.nsk Sidr- burd• 
skride til Angreb I vort Grrenseom 
Th&da overfor det tyake l'romllte( 
hvad vi er nationalt berettiget til 

Gdr. Refslund Po u Is en, Bov 
h;nd, stillode Spergamaalet. om man 
bernede fra var I Stand til at ind 
JSamle et Belob Ul Landevaer neLlJa! 

H. Jefsen C b r Is ten 11 en frem 
brevede, at Betingelserne for at fAte 
en Jordkamp var, at del kunde btl 
tal(' sig at dyrke Jorden M. H. t 
Ungdowruen natlonale lndsatll i 
(;&li'nseururaudet vur her en 0PKBV" 
ror del ungl! GrmnRI'V:tirn. 

Gdr. Jane H e r I il o k, Skodborg. Jord mellem Bov, Holbel i 0st og u'.l O('t er den karrlge Jord der givl'r d" Men ae Landevmrnel.. Den Gang 
T d · undersego, om der lkke kunrle g~re, til 0uuer I Vest. VI bar haft JorJ yguge Folk. Vl maa ogsaa vaml Jeg lmrte at flfre Krig, bavde vi no· sluuede sig til Fonlaget om at t>kaf 

noget !or a.t komme disse Unge til fra Krusaagaard, lkke srerlig daar~ klar over, at om en~ Aar eaa faar get., der bed en Kava.llerldivlalon. fe nye Mid lor til Lnndevu.wnet o~ 
I HJ~Ip. d lig Jord og udmwrkel bellggt:mdt! v fmrre Ansegere her nede fra, thl De,n va.r toran Armeen og 1 nermllr., troede, do kun e skatfes. 

ved llovedla.ndevejen, nmr vtld Meje- saa vii l<rigatldena fmrre Fedaler ge· Fellng med Fjendell. Den var .,, le Lmrer SPan de "• Jyndovad, gav Mada Gram fastslog ondnu en 
d, eoru der nu i flere Aar ikke llar te aig gmldende Oi ea.a bliver der vende Mellemled mellefO Ha!rlt~del· en Sklldring af, bvorledes dt> ekono Gang N0dvendJgbeden a!, at Land~ 
veret valificerede Ansegere til. -1 endnu ferre Folk, der Bl'ger .Jord II ef.ln og Fjenden. Den bosatte allr I mlt~l<e Forhold I Grrenaesognene vtr· l van-net rornyede sis og COt·stterke<.lt.' 
Pel or i og for si.g lkke aaa m~Brke- de daarligo E,nt. de yderste Forposter og Broer, 0~ kede til Skade for den danske Be siu Slagkrafl. ~ 
ligt. om der lngtln eller kun faa vii kerte FJencten saa op med •vtert folkntng, ldet den mere velbavt!nrl~ ~ 
bv der. Meget af den Jord er, grun- .JOMl01'1QdYalgtt m•• ..... •t•rn Skyts, t rak den alg tilbale og lod tyf'ke Bondestand bavde MuligbeJ Det koster at vcerne 
det paa to Ting. som jeg n~Svnw fer Jlyadlghed.. andre komme UJ. de.r ba.vde mert- Cor at beholde de Uoge bjernme, mu Folkegrense. 
de daarllge Prhser og de terre Aar. Der er den aode Grund til at kr&~· KapHal eUer Kanoner. Saadan sy- <lens den danske Ungdom I stort 
ikkt> i god l\ultur; der er langt mel · v .. af StatPn, at den aa-Uer ind. for """ jeg at landevrernet skulde vm Tal rejste bort for at skabe sig Ar 
leru Nnboernc, og ved de g 11 mte EJ dPt er dens egPt Vel og dlma (l<JI:D re. Hjmlpe en Mand ud d den ojt>- b~>Jdsmuligbeder andre Stedt-r. 
endomme, der er til Salg. er dt!r tit Grrr·nse, det g&Jder. cllkkelige Ned, bvla Vogelgll~ILO(t En gammel Bondemand fra Vest· 
en daurlig Jordfordellng. Men 'Wnt Mt>n vi bar jo Jordlovsudvalget, de bydt>r en da.nsk Mand Penge til hun~ jylland, Hansen S k o v fra Faabor& 

Laodet er aa.a daarlig Cordelt og t~aa budste Olf meat vetegned~ Mamd, eom EJendom for at faa fat 1 bam alter vod Yarde, eo af vore nationale For 
R\3(tl bebHUlet., er det ogsaa PIUI det. danske Ri#(sftag kan finde til bans Bern. enlngera trofaste Tillidsmmnd, brag 
heJt> Tid, at vi smtter lod her, og ctet. t.len naar vi bar dem, saa ber Der kan tmnkes forskelllge Mu Le en Hilson nordfra og opfordrPii" 
det for Alvor. Jo mere svagt be· vi ogsaa give dern d&n fulde Bllmyn der at ordne det paa, tnen det s k &I Senderjyderne til at vmre ved godt 
byaget der er, Jo dyrere a t bo der, digel&e til at handle. Aile er enfse ordnes og org&nis~res. Det er vor ~od! 
J'l dARrli~ere \'ilkaar. ~fejerierne er om forevngt, at dt~ er gode tn at Pligt, S<lm lever i Dag bernede, at. 

•Jeg vll vaerge mU Land•. 

Efter endnu nugle Beml.t'rkninger 
~luUede H. P. Hanssen DtAftel 
-:~en med at minde om. at Daumark 1 

Jet 19. Aarhundrede rorsemtP at 
va>rne sin Folkllgrmnse, hvorf•)r 
l.f,ndot sydfor vor nu verende Gra.en 
"ll glk taht. Vi staar nu allt'r ov@r· 
for el Forseg Ira tyal. Side paa at 
"kubbA vor FolkeRNPOae mod Nord 

Her er det Statens Pllgt l Tide at 
va:rne om de danske lntereRSor. VI 
ber i denne Kamp kunne mede \Or~ 
~1odstandere under llge V!ll.taar. 
og Staten ma.a forst.aa, at aom det 
kcster Penge at vrerne en Stata· 
gr~ense, koster det og~aa at vmrne 
t'l'\ Folkeji:linae! 

H. P. Ha~'!n sJutlcde med un 
det Forsamllrtgens Tllslutnln~ at 
rPtto en iQdtrrungenrle Opforcll'fng 
tl( Landevrern!'ts Bet~tyrelse om a 
undersege, bvad der kan geres Jor 
at tilfere LaUfluvrernct ny I<apital. 

Loden man sl!lltea, 11ang man f1t'l! 

gamle Kampsang: •Jeg vii vterg,.. 
mit Landi« 
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ST. Rf6Nf6ADE 2. KOBENHAVN K. 
Tflf. CENTRAL 11,995 

B la d e t: 

I-( . • . • 

slrriver deo 
, MRTS. 

., -
Tysklands Storm·ls8 

fo ot flytte Graensen\· 
mod Nord. If ll 

Alvorlige 'Udtalelser paa Landevrernets 8. General
forsamling, der afspejlede Kampen om den sf)nder

jyske Jord. 

H . P. Hanssen siger, at der maa skaffes Penge nu, 
for at de nS?)dvendige nationale O pgaver 

kan varetages. 

.d..:~. be u r a a, Tirodag. (R.n.\ 

LA.'iDEV ...:ERNET afholdt i Dag sin R 

GencraHor~amJing p:Ja. ~1folkc'bjem«. 

Alle E gne i ~ordsles\·ig vnr reprrosenle-

rede, og tier va.r kommet enkelte Andel!!· 

havere fra. nord for dc•n gamle Grronse. 

Forma.uden, Gaa.rdejer :U a n 11 A. u de r-

s e .n, Kongsbjerg, aabnede Gen!.' ralfor-

samlingeu. At drr Yin' ntfllli Jltl<l, Hlttnj.!<'1 

udtalto han, var eL Vidnesbyrd om, aL 

Befolkningon er ldar 01·er, at Uncn~eop· 

g:werne t'r YokseJe. 

)I. P . Jl 3 ll ~ :- e II H\lgtl'S dereJ I I' I' tiJ 

Ord:,tyrer. Han mindede!l fpr:-t afd~Jc 

keL ltPnlloldeude paa Afviklingen af de 
m:Jng(' ul101dbaro Greldsforhold, nu er ved 
at t"hlw \1(1.' D et cr nsSdveodigt, at vi ~r 
o;~ kit• rt, ;~t der fremcleles er et betydeligt 
Antal, ou ikko lille Prooentdel, af vor& 
Lamltojemlommo, der er saa bjjjt priorite· 
rl.lde, nL tlet ikko rued nogen Rimelighed 
kan v.oulu~, at on Bedl'ing i Xonjunktu
rerno kun Hknbe R entabiliLet og Forrent
ning8mulig'hcd for en saadan Greldsbel11.st
ning. I doilc Fo:rlJold vi i d(lr ogsaa. i kom
mende Aa.r ligge Srof til Uro. Det maa 
voore indlysende, at vi ikko i Lrengden 
kan holde et stprro Anla.l Landbrug gaa· 
cnd<• mNl h(lnltoldeudo Krisofora.nstaltnin
gcr. Do fure.gaaende A~rs 'fab bar jo bort
tagct. don cJnorlig.st~ Ende af vore Udlaan, 

Rcdnk4Sr Skonpy, hYis Begra\·cl~e f:tndt og alone den•cd bli\·er vor Andel i Grelds-

::<ted samtidigt rued La.ndenA.>rneti Gene- nh·iklingcn hwere. 

ratror~amling. Tideruc er alvo:rligc, foJ·t

~attc H .' P. Hanssen, og Angrebenc fra 

(~·hk !-'ith!, n:n-nlig paa vor Jord, cr blt' \"et 

:-trerkorr. Det er nodvendigt, a t vi finder 

Krrefter til Modangreb for a t afvise 

Stormlebet lmod os. 

500 Landevrerns-Ejendomme til 
A~kord eller Tvangsauktion. 
1JN~>JI Pr nli~~I.~k Forp1anden Bor.-t.ning 

om l.and6v~rnel~ Virksonilied i 11'1!1-1. L:en
nnm :0 .\;•r lnH Krl$('~;~ ft~r IJ:trtdbrHg og 
~.,ntnnfl J<I<W<'t .. orn den mgrke l:l11ggnmd 

~t•d r ,nndevu•ro~t .> .Aarsh€lretninger, Aar 
fv1• Aar har ,. j maatte~ h£•retll• om, ltvor-
1E'dC's 'l'vangsa.uktioner og Akkorrl(>r slog 
deu BobiS i Ktykker. d!'r hie\' h1gL for 
Gl>'ldsordnin~<:n fra. J92i' til 19!30. Henved 
soo at de Landejendomme, som Lande· 
vrernet gennem Laan har vzret interesse
ret I, har vz ret inddragne under Akkord 
eller Tvangsauktion, de fleste under Ak• 
kord. De sidsle Aars Nedgaug i Tallene 
for Greldsaf,·ikliuger bek:r:efter, at. der bar 
vooreL eo Bedring i L-.mdbrugets $1}konomi 
De bedre Tal fra sidste R~gnskabsaar gi
ver os dernii!St en Antydning af, at de 
Kriseforanstaltninger, der hidtil har nr-

Tyskernes voksende Kebelyst 
og Sporsans. 

Jh·atl drr paa. nnden l\laade s iger os 
uog!•t. om tlt'n nlmintlelige Situation, e.r 

lft'nveoueiMlrDe om Laao og om B~tand 
pn andco J\laade, der indgaar til Lande-
vwrm•l, men bc,temmende for disse Hen
vendPI~f'r er ikke blot Nl ll'or~gelse a f 
tikooomi~ko Vanskeligbeder, ml'o tillige 
d11n Akt.ivitot, der vislls fra Modparte01 
Side. D e>r l1:1r voorot en nuorkbar Forflgel· 
Re nf lit-nvf'lldelsor lit ~ndevreroet i dei 
forl\1bno Aur. Dotte $kyldc·J! i nogen Grac' 
Tva11gsauktioner, der truede eller allered• 
\'ar afholdte. En Del af Aarets nye Laa.J.J 
(l:r gaaet til Genovordrugelse til Familien 
ofter 'fvang~ul<t!On og HI 
of 'l'va ng;,auktion hos l'olk, der ikke 
til havdo drngt>i· sig nogen offen 
Hjwlp tilgode. En lt'jerdedPI af Aa.reta 
laan er gaact til Kpbcre nf Ejendom 

Det er tydeligt, a t den 9kl)nomtske 
B'dring hac jfget Efterspprgslen 
Ejendomme, lsa~r blandt 
Kjlbere synes der at vzro en livl 
Efterspjlrgsel, Slllrlig I Grlllr1S4Mt~J~ene 

lmtliles deUe. Enkelte a t de ty1k.e 

ll dtmaa~d:'ier 'antiliii# ~:~dler efter 
Dlrektfver fra Vogelgesang eller tra 
Landesfllhrer .Jep Nissen, SYMS at eje 
en u dvlklet Sans for EJendomme, der 
er tlleala. 

Danskerne f9ler sig ringe;re 
rustet end Mcds1andeJ;ne. 

, D er herskcr nogcn I'<crvt~itet, iscer j 

Gr~ORC'(>gnom•, over den !illagende tyskl!l 
A•klil'ite!, i .Jordkampen, men glredeligvis 

\'i or,sao. blandt de mcre vaagne 
nskc Bcboorr Cll sk~erpet Aarvaagenhed 

Ansvarsb(\\' idst.bed. 

Stprst Betz nkcllghed ved Stillingen 
ligger derl, at vi maa ~~'" et Arbejdo 
i national TJeneste under F~lelsen af 
at s taa r lngere rustet end vore Mod· 
standere. Alt tyder paa, at der paa 
tysk Side til enhver Tid s taar tllstr~k· 
kelige Mldler til Raadlghed til Udnyt· 
telse a f de llullgheder, som Forhotde
ne byder. Det tyske Folk staar med 
vaagen Forstaaerse bag sine Gramse
landes Opgaver. For sin egen Skyld 
maa vort Folk bekremp3 Hang til at 
skyde vanakellge Spprgsmaals Lpsning 
fra slg. Vort Crznselands Opgave er 
lkke blot at huse og behandle et tysk 
Mlndre tal otter menneskellg Ligebe· 
... Aftt-- 1-- ·--

Side har man store Penaemldler til 
Raadlghed, der alliiN ·til DIIPOIItlon 
fra offentllge KUder I Tyakland. 

Efter at de a.fgaaende Bestynlsesmed
lemmer var genvalgt, indlcdedc Sekret.r 
Po u I" en, !Iypoteklaanefondet, og b'a!l· 
leslandboforeningena Formand, Gaardejer 
Hans Schmidt, Kollund, en Drjjftelso 
om de S'jeblikkeligc llkonomi~kc Forhold i 
Nordslesvig. 

H. P. Han.ssens advarende 
Slutningsord. 

Erler en indgaaenrlt!' Dr$lftel&o :.lutwde 
H. P. Ha.Msen Qenern.lfor~·amlingen rued 
at udt.ale: [{ ''I , 4 t• 

VI staar overfor et planlift Arbejde 
paa langf Slgt fra tYik Side for at 
tra!nge vor Folkyram" mod Nord. 

-uerror er mtt n;dvandiat, at Lande• 
vErnet faar ny Kapltal' tllveJtbraat, 01 
det er under dluo Forhold oteaa ata• 
tens Pllgt at vera med til at 
dansko Statslnteresser. 
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, l'U 1 1nnd~VV'I'l1C!I :> AarsberAtningE'r . Aar 
f~ Aar har vi maattet bere!._k om, hvor
lt•ilNI To;s 0 g;,:Juktion<'r t•g AkkorrlC'r slog 
d••n na~is i Stykker, d('r hlev lagt. for 
U!l'ldsordningt-n Ira Hl:?i t.11 1930. Henved 
500 af de Landejendomme, som Lande
vmrnet gennem Laan har vceret interesse• 
ret 1, har vmret inddragne under Akkord 
oller Tvangsauktion, de fieste under Ak· 
kord. De sidste Aars Nedgaug i 'l'allene 
for Greld~a[\·ikliuger bckrrofter. at d er b ar 
vwroL en Bcdring i Landbrugels ~konomi . 
De bedre Tal fra sidste Regnskabsaar gi
ver os dern~eSt en .Antydning a.f, a.t de 
Kriaeforanstaltnin~er. der hidtil ha.r vir-

Tva.ngsauktioner, der tru etle el)er ,aUered• 
va.r afboldte. En Del af Aaretll nye Laan 

£'T gaaet W Genovordrogt~lso til Fa.rniliel! 

nfLer •rvn.ng~~oauktion og til 
af Tva.ugs~tnktion bo~; Folk, dcr 
til havdo draget big nogen 
Hjrelp ii lgodc. Eu b'jordcdel af Aareta 
)aan er gaa~L til Kpbcre a £ Ejendorn 

oet er tydeligt, at den 
a\dring hat ;get Efterspprgslen 
Ejendomme, isa~r blandt 
Klfbere synes det a t vcere en 
Efterspj)rgsel, s;erllg I Grcen_...,,~~ne 

1nar1tes dette. Enkelte at de tyske 

lidamaa~d:'iir . :r~cmiii ~~~dlllr etter 

Side har man store Pengemldltr til 
Raadighed, der atillts ·til Dlapoaltlon 
fra offentllge Kilder I Tyskland. 

Efter at de afgaaende Beatyrelsesmed• 
Iemmer var gen,·algt, indlededc Sckretaer 
P o u I s en, Hypot.ekJaanefondct, og }fa!l

leslandboforeningens Formand, Gaardejer 
H a n s S c h rn i d t, Kollund, eo Dr;ft•ho 
orn cle pjeblikkeligc pkonomiskc Forhold i 
Nordslesvig. 

Dlrektlver fra Vogelgesang eller fra 
Landestuhrer Jep Nissen, synos at eje 
en udvlklet Sans for Elendomme, der 
er tllsala. H. P. Hanssens advannde 

Slutnlngsord. 
Danskerne foler sig rlngere 
rustet end Modstandcu;ne. 

Efll)r en indgaaende Dr~ftelse slut tcde 
H . P . Eanssen GcMro.lforMimlingen mod 

Dt~r hersl<er nogcn Nt'rvjSsiLet., isoor i 
GroonaePgnenf', over d E>n t illagende tyskl) 

·tet i .rordkampcn, men gloodeligvis 
vi op.:'laa bland!, flo mero vaague 

BC"boorc ou akcerpol Aarvaagenhed 
An~l'a r~hC'\ itlsthed. 

at udtale: n. 'r j t~ 
VI staar overror et planlqt Arbejde 

Stj!rst Betamkelighed ved Stillingen 
ligger darl, at vi maa g;r11 et Arbe)de 
i national TJeneste under F'Sielsen at 
at staa rlngere rustet end vore Mod• 
standere. Alt tyder paa, at der paa 
tysk Side til enhver Tid staar tllstrcek· 
kelige Mldlor til Raadlghed til Udnyt· 
telse at de t.1uligheder, som Forholde
ne byder. Det tyske Folk s taar med 
vaagen Forstaaetse bag sine Grmnse
randos Opgaver. For sin eg«1 Skyld 
maa vort Folk bekmmp3 Hang til at 
skyde vanskellge Sp;rgsmaala L;sning 
tra sig. Vorl Graenselands Opgave er 
lkke blot at huse ~ behandle et tysk 
Mlndretal otter mennoskellg Llgebe· 
rettlgelse, n1en ossaa at handle i Be

vidsthed om, at dette tyske Mlndretal 
bevldst og vllllgt ydor Tjeneste som 
Sprlngbrmdt og Stormbuk for Ekspan• 
sionstrangen I det natlonalsoolalistlske 
Tyakland. Dntte er Baggrund og Per• 
spektlv for den nationale Kamp og 
Jordka111pen I Danmarks Gramseland. 

I Tilslutning h<.'rlil gtw l''ormanden nog-
lalmll'~~ilo(c Opl~·~ningl'r om Landevrer
s \' irk,omhed og frcmh~\·ede til 11idst, 
en Del af de ydedo Laan kunde bJi ,·e 
trbrcrC'ndo igcn. 

De rigelige Pengemidler fra 
t ysk Side. 

Kn~-~'T<'rrn, <:au r1l('jcr l\ a g c Soh 111 i d t. 
:.!llagtlo dt'rriiN ltrgu~kabet, dcr i lod 
~Co~ l: d~ift. balu ut'w-eue moo 350. 
K1111ilOJ· rr <•l~kn•Ycl iall :J.-10,000 Kr. 
t i1·rr o~Pas!lii'Cr bal,tut<ercue mcd 1,362 
1\:r. T.andcvt•'rn!'lfl likvidc KapiLal 

si~ i P.irblikk<'l til 1-(odL 110.000 Kr . 
.Ka~H(' rc>n•u ~~~ v 1lt•rcflcr Oplysning 

<Jcl ly~kc .Tvrdk~1111pinHI i! n(. Vogl"' 
V irk,omht' d i 11):11. Vogelgesang 
;,•del iul t f1;3 Lnan til ~ti:2,1JOO 1-\r. for I 
clcn stf) rlll•~ ])pi s Vetlkonnnc•tdc i 6 
scomrandl'l. n()~ Udl'n hur Skibsrcdcr 
sen i A;1bcnra;~ ~·dct Laan til 62,000 Kr 
i tyt.ko J'rivat.•koll'r, ogYogel~~;coangs 
tcr~clslw h Hiifc-V f'rw;tltnng~-OcsE.'lbcbaft 

har nu ia II Ol'rrlagrt 81 Njrmlornmc, 
hcraf 7:J i Uncnbcomr~atltt. L11mlcv~rnets 
Opga1·cr \•ar oprincl<'l igt Gtolllssptirgsmaa
lei, l>C'IH•ro ha r l .. :.uult ''<t'rn<'t vreret virk
somL som Ejcndom~h11ndlt-r og Ejendoms
mregler for <It hrholdc Ejendommc paa 
dauskc Hmndcr, o~ d!'l hnr ikke vceret 

d<.'n mind,t bclyunin~sfuldo Opgave. Li
gclt-llcs hnr T.nnt;CI'ternct v:rret mwvir-

kcntle "cJ U!l,t)kning~arhejtlet. Yor Op
l!;S.V& i Frcmliden rnao. VOO J'e med do Mid
ler, vi har , op; cvcntuclt nil kan ff\a, at 
st~tte de F.jCI'I:', der er kommot saa langl 
ud, at do ikko kan ldnre ~ig, og dcr[m· 
er fristodc til nl ~·.lp:o ll.i tolp hos Vo~e l

l!;esang, me-n vi lpler, at Vogelgesang t r 
I Offenslven, og det er os Danske, der er 
I Defenslven. 

Der maa rejses ny dansk 
Kapital. 

Der ud~pamlt si~ dercfler en Drpftelse 
ou) Landcvt£"rncl~ fr~mtiuige Virksomhed. 

Det blev fra allo Sider staerkt frem· 
ha:wet, at det maatte vaere en paa· 
trmngende Opgavo for Landovoernet at 
skaffe ny Kapltal tllveje, na det paa 
vlrkningsfuld Maade kan tage Kam· 
pen op og afvise de tyske Angreb paa 
Nordslesvlgs Jord, og denne Opgave 
er hele dll t danake Folks. Fra 

paa langt Slgt fra tysk Side for at 
t1'3!1\Se vor Folkesramse mod Nord. 
oerfor er det n;dvendlat, at Lande
va~rnet faar ny KapitaftllveJebraat, os 
det er under disse Forhold osaaa &ta· 
tens Pllgt at vmre med til at vaarne 
danske Statsinteresser. 
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, Ulan fann im <8l'lmJian6 nid)t ala 6 ol6at fd~gerifd) un6 ala 3iuilift tin fde6Hd)~r Burger fdn, man wfr6 nid)t ;;u 6cn Woffen dnbcruf~Zn 1 mobi liffert un6 wiebcr cntfaJTen, fonbern man ift imm~r auf b~m Pofhn. Z>ae gcra6c ift fiir ben mcnfd,~n 6cr <Bun;;~, ift flir 61?n <8rl?nt;6eutfd)l?n fo bet;dd)nen6, 6a~ i~m 6os ftampferffd)e nid)t l?ine Rolle obcr cine !~bcnacpifobe, fonbern bit (8runbpragung ber f , iftlm;;, 6er <8runb;;uJlan6 bee !ebene ifl." 
(~u~ , '2Jolhs[piegel", 'ID . .fj. S8oebnt ~ '2Jom Q}ren3beuf[d}en. ") 

CZ>er <SrenJfampf in det 1lotdmarl. 
L'"n 1)rof. Dr. £) '' n !3 m e !1 e l' f o I) m , fH eL 

i)er ~ren3fom~'f in norNd!let,Ull~ lhll ~d) 111 ber let}ren ~cit 
mirtfdHlftlid), politjfd) tt nO ftt(ttt rclt ll~rfdliirft. E5cit0cm nort)e 
f•h lrl'lllitl im 3nf)te 192~' in ~(ulln>irrun~l bco .Dift,ltes von ).)er= 
f,li llcl' mil uiincmmt t•crcinigt tt•m Ot•, ffl mmt bno i.nnO nld)f 
~ Ill' )~ u()e . <tine l:'cUl coun~l liift bic 11nbct·c 11l•. D ,, o f r iiI; c r f o r c i •h c ! 11 n b i ft j c 13 t t' i' 1 I i I) t' c r n r m t I n f o I 0 e ~1 . I'' t ' b c r p o l i I i f •h c n D c r l• i n b u n g 111 i t .D ii n c m o r f. 

!' 1cr,t fcf1ft ben nNbf•hfct'll'iofdlen t .mblcutcn Ocr 3 o I If re i e m-., r r OC~'-Qt['113Cn 1\cutfdlcn Jn~uftriclnnoc~ll 011!3 nofutlid)e 
~ll•f•li~IJC[•ict fur 1\ic ne>rOfd_llcou,iof;{)c l!..lnl\n•irtfd1nft. Dnnn hut 
bic ~,lllifdlc l\llu t,lpt'lilir ftd> fur nl'r~f,·i)lct'Uliti unhcilt'Oil <HW= 
~1Cll'lrtt. t~ci ~cr ~lbltl'llllltl 0Cl' !onOCll 1111 i),incmmf ftonb bic 
)~tone ouf ~\.35 morf, l!llitc lllf(l ben !),,([len 8dcbcnsn1Ct t. Donn 
li.IUrOc Otll'\h ~ic oiinildlC fhlti Oillllb.lllf bic 1\ronc im 3•lf)re 10~5 
fi'mftlf-i) hfld)I'JCfricben (1i13 1111f Ocn $ricOClltJltlCl'f tlOil 1.12 mart 

Ooa l)otte 3 1tr 8 ol ge , b a~ Ole .fjy pot~ehn • 
f,i) u(bcn Ocr norOfd)fttawl g fd) Cil '8o uern fldJ 
~~ c r o o p p c It c n. , Die 23omrn f) otten ~lnfe!~en oufne~men 
miiffcn, 11111 f!)te tva~cenb beo ildegeo uemncl)ltiffigten fjofe 
mleOH In <Orbnung 311 brlngcn. .Doo worcn bomnls 1920 ~n= 
lci[Jcn Ocr flclnen ltronc 311 0.55 mnrf gcwcfcn. )cl3t fo Uten Me 
23omrn nod) bem 6 teigcn bcr fironc auf Vorl ben boppelten 
23ctrog tlcr~infcn b3u1. 3Utud'Jn~£cn . .Dot' fonnten Me 23oucrn 
mciftcno nldJI1 mufiten ll)re fiofe ocrPaufc n, oft fognr bas !.anb ucrlaJJcn. 0 o s f u I) r t c 3 u e i n e r f u r d) t b a r e n <E r • 
bitfer u ng Oc r n orbf d) leomlgf d) en !.anb(eutc , 
Me in erregten ).)erfammfungen unb gerobe311 reoofutionoren 
23cwcgungcn ibren ~usbrud' fnnb. 6 d)Oil lm )a~re 1026 ver= 
(,mgtc ein bonifd)er 23auer ([ o r n e l I u o "P e t e r fen in efner 
nfefenuecfommlung bel ~pencabe ble tU i e b 1!. r f) e t ft e (., 

elm neue tl1rlt \)Cl•t'tcn wn:o. 
lou t "L'olfifd>ctn 23cobod)t~c " uom o. Houcmbrr 1 o:;4.) 
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'){e , lnmelbungrn U'•lrCil t'it~'lllOI fo ~nhlw.-b, ~t1fi md1t 11Uc 

.•criid'tl,i,trgl wcn)cn fNnllcn. U.'cr Ncfe fct1onr l'C~Ifoht~dJfd.Julc
 

'!:nllt1 mcilj, bofi brc l lllli)Cil nt~i~dmt 
in cd)l bcu!fdmn ClllllC 

Ill~ n•uhrhllft dltlft!rd]cm ~crft~ C\'3C gcn tliC l'~ Cil . H111 )\cdlt 

)lltf ~ i c r r l' D I f "'h 0 d) r dlll I c 11111Cr l!.citllng rhrrr l'Cir• 

it rlmm 8muldn m .mh-1 tl.'ctthcr 11hl dn ~) (l r 1 ~ c l; 

j) C II t f J1 t II Ill I} ~ C f n L' r I) 11111 r f l•c3ridmrt U'Cf~Cil . 

H1it bcrcd!tigtcm 0tl'l~r fonncn roir fcftftrUcn. bnfi Ore 

UrlllfdlCO t\cr ll,,rl)nhlrf fid1 bCID•liJrcn •11:3 i!'r;igcr ~CO ~t'Cil,~: 

flllll l.lfC£1 . C l C f I ll b U 11 f C r C l' Cl r p (' ft C ll , b l C b 0 r 1 

b 11 t1 !) C II t f d1 f U Ill t 11 p f C r tl C l' I C I b I g C 11. ~(bcr fi e 

f!' llllC!l ihrc C lcllun\1 ntl\' lh1ltcn, 1\111 1111 onn.~ i:'clltfd11lm~.
 Ill 

crftcr t inie 6 d)leswig•f)olftein, hinter 11}nen ftc!) t. Darum mufi 

JntwziTc unb Dcrftonbnis fiir Oen $ren3f•1mpf im HC~rben 

iibcroll gcrord't roerbcn. Die l:';tncn fpnncn unL; nm ,,Is \)('r= 

bi[b bicnrn 1\lltionoll'r l!)pfcrftcubi\lfctt. 0Cicbcn h•lt em Oiini· 

fd1 H <5runb{•efil3cr bet llorbmarf, <e>r,lf 2..'\r!'d'cnhuo·cd}od', 

4~'~XI Hronen (~200 marf) fur l)cn <e>ren.~fampf gefttftet. . 0 L' 

muijrn aud) wir DcutfdlC unfcrc t.mOsleutr int H!'rOCII Unlet 

ftiil)cll. ~ s Ill u fi u o n a II c n i) c u t f d1 c n 11 I a e 1 11 c 

c r n ft c n 11 t i 0 n \l I c p ' [ I d) t ll II {I c r c h c n U' c r b c 11 I 

f ii t t) •1 6 0 I! U I f d) f II m b C t ll II t b tn 11 r f C l II 3 U t t C < 

t c II I t) ll m i t e s i Ill ft \l n b c 1 ft ' r I d! b 11 l1 c r n b b L' r l 

o b e n 3 u IJ a I t c n. 

Fllfrc6 Rofenberg ubcr : ~tei~eit t.ler Wiflenf({Jaft. 

~n.m lhlt t•l'll ~cr fl'tlCihmnrcn ;:Jntcrn,ltil'!lll!itol bcr itunft unb H.' ifl'cnfd),l ft gcfpmd!cn. Bet Oer ~{unft 

ift btefcr -?'hliiOpunfl [;moft 3ll ben ~(ftcll {lcfcot. ~)mfrdJtfi.i) bet lUjffenfd111ft gibt Ct' fl'lllC ~(bfl'luthctt. 

<Es orbt (lrmilfc ted1111fd1r iErt1CbnrfTc, bic t•C~n allen l'iilfcrn llllGgcnulll wcrben fiinncn. 

~bet· b1c lt'iiTrllhihlft, t-ic u•ir mr111r11, if! in ~urC~pa c11tftonben unb fonft nirgenbs in ber H.'clt 

Dicfc mifTcnfd,,lft ift bifticrt vC~n l'incm ~ntnch :;ur inncrcn tl'nhrfJaftigfcit. i:'ie tn11gifdle ~rt, bic 

Hlltur 3u rrf,liTCII, rft rmr rric11t,llifd1c <Etnftrllung. lt'ir fchcn Me grofite <fhrfurd)f t ' Ot Ocr n,ltllt' nid1t 

b.lrin, t'Oil 1llt6en llll ll'unbcr ~ll l)l,mbcn. Ore (lrofi tc <E~rfurd!t Oco curopoihtcn Hlcllfdll!ll l\Ot Ocr 

llotm beftcht b,lrln, b1c 1!\cfcl)et>miif,
t~lfcit im llnlllcrfum mirflid1 : u ~rfo!Ten unb frdl ul'r Mcfer <Sriific 

,UI l•Cli\1CII. l ' (' 11 r I n e r l' !' r 11 II t1. r c ~~ ll 1\ g (I I 0 T c II m i r f e 11 r d! 11 f t r 0 n n n l1 r f p r c dl c II • 

tl\ C l' r C j II 1.' ~( h II U 1l 1) h 11 I ~ 11 l' 0 II , b 11 lj j C I) C lU j f J C ll J d1 11 f t l {) r 1.' i n 11 ~ t I? 11 l' I' t \l II tl < 

f r :, un " ~ n h n r. ~cbcr.1U, mr ~.11111 bet Hlrnfih in ben ~'l,lmpf t\es i.'lafcins eingretft, unterlicgt rr 

il'crtungcn cr wcr!ct fcll,ft ... 

l1.11r fin~ ~cr Hebcr~clltltlll
fl, b11f, b•l:.l, tt'll~' 11111n ltulturfrl'io nennt, nid)t i rgcn~rol' ou

~J unbcf.mntcn 

8rrncn •lttf brfununfr l!\ c ~_1 c nOcn brr ttlclt ntc~c rf\nft. ttli r glm1brn uielme~r, bn~ b\cfc j{ulturen Ocr 

1llelt 111\lllCI' r•on untcn I}Ctl'•ld1fcn finb, t),lfi llldll biC ~'lultutrrcifc 
Diilfer l't3l'Ug~n, r (' 11 b c l' II t) ll [l 

l• c ft I 111 Ill I c )\ ll r r c 11 1111 t) L' t' I r r l' i~ u l I II r c II r d! ll f f I? n. Die )\aJlel1funbe llOil heute ift 1.'111 

t'Ct'('(Utit'niircr ~lul;brud), ocr lUll' 3ll tll't{lll?id!rll ift mit Oem ~{nmpf jenl?r, bie Dot cinem halbtm 1ahrr 

h111frnO cine muc $rrihci1 ~c,; ~ciftcl' 
{•canfpnhiJtrn. i) I e f c n l' u e 8 reI 1) e i t i ft I m m 1.' r 11 r t • 

t1 r r b u 11 b c 11. Ocr tlCtfttt1C fhllil'nolft~Ji
ol ismua gel}t nid}t tHlll irgrnbroeld!Cil ~!bftrafht~ne

n 1111!'1 , 

fonOcrn l'Nt bcfttmmtcn ~lmnJTcn, ~•lfTcn unt) l'offcrn. i.'lcr n ationnlfo3 i11liomus ftctrt Jnbit~ibuolts


lllll tl unO Unit,cr[.llwmth.l •mf b1cfclbc 0 tufc, n!cil lie bic gleldll? 6tufc11lcitcr bcr Rangorbnung hllben. 

lUrr nlllltbcn, bllf, bcr ~heiol ,lll f frd1 t•C1U3ieht t' CIIl )\ nJTcnfccle 3u Do!P, 3ur 'J)crfonfid!fcit, unb t)o~ b1c 

~cf,lmlhc tt ~idcr <Erhi1cinung cmc11 l~ulturhda fd1offt. Oi~ ~ntbcd'u
ng Orr )\ofTenfcdc fteUt cim )\ct•L'• 

lutil'll t),ll', u•ic bic (fnt6cd'ung Oco lll'pcrnifus v!' r t•icr 3ohrhunbcrten. i:'1ltin lfcgt Orr ll'ampf Ocr 

ol!cn lUdt !}C~lCII um,, u•cif fie fiibh, b11fi ()ict cine IICUC rtlelt gcbl' tcn roirO. 

t:2lU:33lltl llUO fcfncr )\cbc lmn ,l'iilfifd11.'111 Bcobod)lct" oom o. noucmbcr 1034.) 

~a({yf(/jafts
arbeit im Winterfemefler. 

• Die IHltt on ,,lfC~~IIlfiftifdl
r Sodlfd1nft1.'1 nrbw ftrht t•L' r bcr ~r " 

rllllllllidlCil ~[ufg,lbr. l)llf; fie .:tnf!lllt uno H'tethol)c bcr n•ilfcn~ 

fdl,lftlidlcn 0dlllh111~1, lire fie t•crmittcln tt'iU . crft fclbcr fd111ffcn 

mufi. • (Dr. flllllpt.) ll'll' fr•lurn un::' .w Bttlinn lcbeo 0cmcftcn' 

•mfo neue, U'ic u1ir bcr uno ocftclltcn ~{uf~·lbt ~'crc
d1t mcrOen, 

IDCibci mir rcrw 1101 beftrn Ulljfrn, U\[1 rs nrd1 fchlt. tt' ir Ourfcn 

011rum in unfcrcm ltlllnpfc fur eme t>~lfifdl•J.IC~Iiti
fdl c tUtiTcn= 

fd>•1ft nH·ht crl,lhtmn, inOcm mit une t),1m11 bemhigcn, On~ on 

ben bcutfdlCil l)Cid1ldllllcn ollco in 1.Drbnun11 marc. 

Oic ein3dnrn 8o.-hfdloftcn n•crbcn llllf ll)tl?ll ctubicn 

gcbirtrn ocr.lbc bir 8 tllgm bciJilnbcln, ~ i e man in ben borz 

fefungen nom nid)t fd)ro,lt3 auf roelfi bcfl'mmt, unb T(\ fumt jebc 

cincn 6tcin bei3utrog1?n ~u bcm ncucn tUffTenfd1nftogcbaubc. 

Die ~rbcit bet fulturroifTenfd)aftrid1en Sad!Tdlaft tm lll?r• 

t~angencn ES'ommerJcmcfter bicnte Ocr itlarung bet 8rngcn 

unfcrcs t)crhiil tn!ITca 3u bcr l}cute betriebenen tl1ilfcnfd)oft unb 

unfcrcr SL' rbcruno nnd1 cincr neu(lrbnung. Jn cincm fheife uon 

i!:cilnel)mcrn ouo ben oerfdlicbenen Dif3iplinen bl't 8ahtftot 

murbcn bic 8ragcn nn finnb oon )\efl'totm bchanbe!t. 

~uagcf)cno t' Oil bet ~ntfad)e, Oafi Ocr 3ufunftige <Er~lehcr 

hcutc auf ber itnioerfr ta t uoUtommcn ungcniigenb auf bic 

fplitere proftiJd)c ~usii&ung feines 3erufes DL'rbcrcitct mirb 
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lu 11 g b ~ r fi o n i g !.1 11 u = <5 r e 11 3 e. '3ttJ<tl1gooerftdgerungen1 

friil;er gnn3 1111l1rfon11t In llorbfd)ll?sruig, wnrcn nn bee t"!.:11gcs• 
orbnung. ~lm 10. Dc3embet 1931 erfli"irte bet Mnifd)c ?lbge= 
orbncte <5 r of ~) o I ft e i 11 im bilnifdJcn )\eid)l•fn~11 b 11 n be r 
bllnifdJc 6tnnt bic 6d;ufb l)nbe 1111 bc.m wirt= 
f d) n f t I i \i) t n ~( n g I (j d' b e r n D r b f d) ( e (! lll ig r d) c ll 
i. o 11 ~ l cut c. Jm ~lptf( 1932 rom t>o 11111iiJ3lidJ bee '3w1mg!3= 

l\l'1' 1; rllumung dnet' nt'ltbfd)ICt'~UJigfd)en 23nuernl;ofh' in ounbcwitt 
ift. bci eimr J)rotcftocrfnmmlung JU fc!Jorfcn ?lngriffcn ouf bic 

mobcrn Mnifd)C )\cgfcnmg. <Eo fie! oos bofc tuort: J gaar bar Darunark 
t •ll!3 n tabl sin Ret lil Nordsleswig (<5eftrrn 1)(lf i)\immntf Jein )\c,i)t 
dlf<hoftl nuf Horofd)fcGltlli) lll•rloren). ~1nb blt>ft> umrl)ortt> ~)~tiltt!3forbe= 
orte nn runn ,0;incnHldB Ultttbc tlOil bilnifd)en 23ouern mit ftlinnifd)cm 

in t>rr 
in ber 

itll011Cn 
cntftd)t 
.·den e 
jCil LillO 
nc f!l•et 
H'nf d) lief.. 
}ld1 fclb 
nid>t t• 

s " lhltil 

:noen ~l 

L'lrO tui r 
l't l'l3 tl! 

J.1dn3iP 
Itt [)1lbC1 
·n gcfcm 
Clltl'lp.'iff, 
rf,f1nftoot 
'~fen 001 
)fn,wfom 
~crbcn. 

t\cit•lll bcgriiJ3t. <fin '3cid)cn Ocr 6timmung in nl'lrb)d)lCOWltl· 
Jn oer rrftcn fjii lftc oco Jof)tctJ 1933 mor b f e '3 n (; [ 0 e r 
'3tl'<lnllt'~tletfteincrunt1Cn in ilotbfc!Jfe!3wig 
l c d) s m 11 I f l'l g r o )3 m i e I n )\ e i 1-l) t'l b ;1 n c m o r f : cln 
etfd)iittt>l'liOet ~CU)Cl!3 fiit Oie UllgC()ClltC lllltffc!Jilftlid)C l1ot t)ea 
JLonoe~•. Hlnn fonn olfo mit )\ed)t l1e()OUptcn1 0<1)3 OOS frui)H 
fo rci,i)c norbJ\i)lcomf~ burd; -Oit? l'ercinigung mit .0iinemod' 
mirtfd)•lftlk[> ruinlcrt ift. 

.0n3ll rl'mlllf elnc \) e t f d) il r f u n 0 0 c !3 I> ol it i r d) c il 
<5 c g c n f n 13 e o ;) m f f d) c n u c u t f d) e n uno Diimn. ~!It> 
im }nl)tC 1933 oe.r n ll t i 0 11 n ( f D ~ i a ( i !3m u!,} in Dwtfd;= 
lm10 3lllll ~Siege gc!11111.1fC1 UhH Cl:\ jn gon3 1Hltf\rlhi)1 bn)3 l)iefc 
IJCIDil ltigc Uewt>gungl oie bl1!3 gatl3C oeutf\i}l? \)o(f erfnJ3t l)Ottcl 
ni,i)t nn ben 3ttt 'belt beftcl)enbcn <5rctqcn l)11lt 11111\i)te. ~1 u d) 
blc UCttlfd)Cil Oet llot011lOtf U\Utben liOil OCil 
<5 c 0 ll IT r ll n b e 13 n n t i 0 n (l I r 0 3 I 11 I i !3 Ill u !3 c l' g r i f = 

f c n. <!:a bf!Octcn fidj iibct'llll in oer llorbnwrf E5X=JOl'll111= 
tionen uno Q.)rtanmppcn Ocr l16i)?(J). Dnt1 wor fiir uno cine 
oon3 noturgemiif3c <Entmhflung. ~be r i 11 i) 1i n c 111 n r r 
r e g i e r t b f c 6 o 3 I o l o e m o f r o t i e uno oer Ninifd)e 
minlftnpriifibent lft 6o3inlocmofrat. ·~UlcrOingo l)at bet 
Oiinifi.i}C H1infft1?tproffOcnf ftCtl3 etne oo[Jig fotteffc ~)oftung 
I)CJeigt. ~(bet CB fom bod) 3U neibUil!,lCtl LillO ~ufnmmcnftoj3en 

~ir ~en 9. 3UlifdlCtl ben ocutfd)en uno ocn Mnifd)Cil :Bcl)oroen. i) ell t r d) c 
er". S c i c r n u n b ~( u f ~\ ii g c I) c r c I) c m o I i g e n o e u t f d; e n 

E l' l t) n t e n to u r o c n o c r b o t c n. <fin em bcutfd)Cn icl) ret 
tNitOC Me ~(ufwT(jOffiJctlnubnis in i1orbf\i)l~omig ent3og~n. 
DeutfdJen J)rio,Hfd)ufen murbe ber 6taaf!33ttfc!Jul3 genommm. 
Jm ~iinffdJen 8't~ffcting tic!Jtete mn 24. Q)ftobcr 193-t bet foJio(= 
~CIIIDftotifd)C 2lbgcot011Cfe ml'lrtenfen 11Ul.'l £)oOCt!3fl1bCI1 ()eftigc 
~lngrlffc gcgcn oie beutf\i)tn ·priootfd)ttfen uno fptnd) }ld; gegen 
Ol'n l>11nntr11gtcn 6tants3ufdJuB fur O•H> bcutfdJc 1)rioof9lJIIlllO• 

- fium in ~(pcnro~e ous. i) a o J in o u n c r f r e u ( i d) e !3 e = 
g[e{tcrf\i)Cfnungcn, Oeren 'Ocfcitigung Orin= 
g e 11 b c r tt> ii n f d) t 1ft im JntereiTc einr!3 guten l'cr()iiltniff~£1 
~mifd;cn ben i)cuffdJt>ll bet lloromorf un~ ben biinif1i)en 'Oc· 
ll~l'~Cil. ~llld) oic E5pannungen, Me 3111' ~eit unter ben Deutf~)Cn 
oer llorbmnrf hcftd)cn, meroen hoffcntfid) 11ufh~nn, omnit Me 
~inigfcit ~ct~ Dwtfd)htmB ber llorbnu1tP, Me mto twtiono(cn 
6ri'mben fo bringcnb ni'tig ift, miebcr lmneftdrt mit·o. ~ n be • 
l' C t f e I f 0 () ll f 0 ll 0 <f t 1\ b t i n 0 C II t) C t.l ll 1l f l 0 n il f = 
f 0 ~ f 0 ( i tl Ill ll t'i 3 U e i n 11 t l' t [) ~ () t l' 11 11 0 t f 0 11 0 ( C 11 

\!' ii r f n ~ c f t 9 c f u £1 r t, hefNlOttt' ouf tulturcllem <5ebiet. 
UM ift von t1tof.;cr nntil'lnofcr t~ebeutuntl· Drnn bie Deutfd)cn 
ocr \1(1t011lllt~ miiffen nlo nntionall1 Hlinocrhdt in cinem frcm= 
ben 6tantc fdlmct· dni)en tun btc 23cl;mtptung il)tCLI l'l'lffstunw. 
fitlftc bod1 ocr frul)cre Mnifd)c ~lhgcorbnetc im DeutfdJcn 
'\eid)t.lfng fin 11 o l1 e t c r f) 11 n f fen in einem Brief on dncn 
uiinenfiil)tet' l'l'lltl Q, noucmber 191 s fid) 90113 brutn( filr bie 
';?( u f r 11 u g II 11 9 0 e (l i) ell t r c!.> t u 111!3 nusncfprod)cn. i) I c 
I? r ft c ~{ u !) lll i l' r u n g 0 i 11 r c r 0 () n i f d) I? n ~ u f J \1 ll ; 

6eife 7 

g u n g s p o r i t i r tt' cr r b I e '3 e r ft o r u n g o e o b r u f; e n ~ 
ben beutf\i)cn l)i5f)l?tCI16d)Uiwefens oer n.orb= 
m n r f i Ill ) n f) r e 1 9 2 0. iUir l)otte11 friil)et in norbfdJ(I?S·• 
mig 5 lJill)crc 6d)ulcn: 1 <5ymnofium in £)noerofeben1 gegriinbet 
1567 tiOI1 oem Urubcr bes Oi\nlfd;en ftonigo, £)eraog }o[)o11n 
ocm ~leltennl nls b~utfd)c Ehi)ulel 1 Q.)berrenlfdJUle in 6onber ... 
bmg1 3 2\ellff,i)ulen in ~(penroOc1 f>~l~erB!t.>ben 1 t"!.:onoern1 6ll• 
fnmmcl1 mit ctlll1l l ooo 6d)illern. D i e f e I; o I) e t en o e u t = 
fd)cn6d)ulen wuroe11 1920 burc!J einen Seber = 
ft t I d) b c t ban i r d) e n )\ c g i e r tl n g b e r I? i t i g t I um 
bnt.> ~)crnnul\11~1fen eitm ncuen oeutfd)t.>n 8iif)ret:fd)ic!Jt 311 uer~ 
l)inbern. Hn~ ft.ltt bet 298 oeutfdJCil DoffBfd)U!en mit 26 000 
6d)ulcrn, ~ic co frftl)er gob, f;ol•cn mit !)eutr 29 oeutfd.>e <5e= 
mcinbefd)ult>n mit t>twn 2oOO 6d)ttlern. ~bet Oiefc. offentfid)en 
oeutJ~i)en 6d)ulen bietcn feinc geniigenoe Q)eroiil)r oofur, bob 
bic l\uu)ct in beutf,i)cm <5cifte l'l'30I)en roerben. D en n e l3 
fommt t!Ot 1 btlfs llll Oiel'en 6d)Ulen J!..el)ret 
tl 11 t e l' 1' I d) t c n I 0 i 1.' Ul 0 f) l b e u t f d) r p r e d) e n I (l b e r 
b li n i f dJ 11 <5 e f i n n u n g i m ~) c r 3 e 11 t t a g e n. Dnl;er 
mnd)£11 oic Dcutfd)cn DOll ii)Wil tlcrfnflul1gsmiij3igrn :>\ed)t <!;eo 
OtOUd) ttnb l?rtf\i,)!Cil 0 C U t f d) C 1) l' j ll 0 t f d) U [ C 11 1 bie !)0118 

in ocutfdJcm (!)ctfte geleitet wetben. U) i t !) n b en 3· '3 t. s 4 
l)cut)ct)e }>ttllllt)d)ulcn in noro)d)lcl3ruig mit 
111 e I) r n I o 1 9 0 0 6 d) ii I e r 11. Dnoon fino 15 6c!Juten fm 
)ol)rc 1933 enid)tet unO 7 im 3ol)re 1934 bio 3t1m Vftober: 
n I) o 2 2 n e u e 6 d) u I t> n I n 2 2 m o n 11 t e 11. U11a ift einr 

gem,lltige fulturelle JLeiftung oeo DeutJd;tuml3 oer HorbmnrP, 
Oit 6eugnis ablegt l.lDll betn fttften U.1iUen bet rLorbmatfbeut= 
fdJcn1 il)r Dolfstum 311 bel)ouptcn trol3 aUet Unfreuno!i,i)fciten 
lion biinifd)er 6cite. 

<Einrn befonbeten <Erfolg muffen mir badn fel)en, ba~ eo t)en 
DeutfctJCI1 enb!id) g~?lungen ift, e i 11 e l) 0 l) e I' e be u t r d) e 
6d)ule 3t1 crringen mit oer 23etrd)tigung aum 
:u n i ll c t ,. i t ii t 0 ft u 0 i u 111. ~llo 110\i) oet arrftorung oes 
beutfd)en l)o!)Hcn 6d)ulw~feno ocr Horbmntf aile l3emi.tl;ungen 
bet Deutfct)en, cine ftootlid)C l)ol;ere. 61-l)ule 3u 11rl11ngen1 fd)ei• 
tcrtenl bouten ole Deutfd;en fuq entjd)loflen auf bie groj}te 
bcutfdJe J)riolltf\i)ule, o i e ~\ e a l J 1i) u l e i n Ql p e n r a o e 1 

l' i 11 v r i 0 () t g !J 111 11 {\ r i ll Ill 0 ll f. .Die ~tbiturienten biefeo 
®umnofiums, 9 Q.)betprinwner unb 8 Q.)bet·ptimanerinnen, 
(Jnbcn 11111 26. 3uni 1935 Me 1\eifeprufung beftonben unb 
bnbltl'd) bet Q(nftnlt Ole Send)tigung 3Ul11 6tu0ium emmgen. 
~m 25. Juni 1934 l)oben rofebet 5 <Dberptimonec uno 4 IDber= 
pl'imoncrinncn bn.:; ~lbttumntene;xamen beftanOen . .Ooo lft ein 
gro~cr <5cminn fur boB D~utJd)tum oer rioromntP. 3 e 13 t 
r 0 n II c 11 0 c u t r d) e. ?( b i t u r { e n t e n In .ft 0 p c n () a g ~ n 
ftuOieren UllO 0~11 flad)Wlld)O ffefetn 3UC <Et = 
11 e ll r I' u n i1 t) e t' 0 e u t r d) e 11 8ft f; r I? r f d) i d) t. \)on be= 
fo116mr 'Ot.>oeutung im <!>r11n3tmnpf ift Me )) o l ~a f) o d) " 
r d) u l c I cine <5tiinbung 0~13 Mnifd)Cil <rf)eo(ogen <5run0tuig. 
Die (\1nen l)aben Me nntfomlle 23cbeutung bet Doffsl)od)fd;ufc 
fur ben <5ren,)fompf fri\l;cr erfannt o!s mi r uno bereitl> uor 
90 3nl)r~n in '\ o b b i n g in llorbfd;leswfg Ole erftr o ii n i ~ 
f ct1 e lJ C1 l t t' fJ o d) f dJ u [ e cingeddJtct. ttH r Deutfd)en f;~1ben 
[ciber erft fpiiter erfnnnt, Oafs ble b of reb o d) f d) u f e e In 
auf.'lgc3eld;nctes nntionnfes Jnfttument bes 
~ r e n ~ fa m p f e ~' fl'fn fnnn uno bnf)et erft lm 3ol)re 19v5 
Oic erftc OeutfdJC b 0 ( f !3 f) 0 d) f d) U ( e gegriinbet, 11110 3lDtlt 
in 1!:' f n g ( e f f fur )unge inMd)en. Di11fc 6d)u(e l)at gan~ l)et= 
t•l'lrrngenb im 6inne Oei.' DcutfdJtuma g~mirH unb feit ll)ter 
<5runoung mehr nfs 1000 lunge Hliibd)en hu beutfc!Jen 8rauen 
uno ~11iitfcrn mwgebffbct. <5erobe eben (Jot bie boftol)od)fd)ufe 
t"!.:ing!eff ll;ren iUinfet;ftt·tfus mit 40 6d)fi(erlnnen begonnen. 
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/ 
Q)egen bfe foo. iJrfeben,uertroge 

~"-. 
~r tngllfcf)t <Btntrcll 6 muts. 

t 2onbon, 12. 91oo. 2luf elnem lje[teffen, bas am 
\ ID!ontag abenb nom 3n[titut filr intetnationale 'ifns 
~ gelegen~eiten gegeben rourbe, fprad) <Beneral 6 muts 

iiber bie gegenmiirtige internationafe ~age. Cfr 
fagte: 

• .. ~ie <Beriid)le, bie iiber einen .!trieg lm Umlauf 
finb, fd)affen etfl bie ~rieg~atmofp~iire unb finb 
geeigntter, einen ~rieg ~erbei,1ufii~ren als jebe an• 
bere tat[ad)e. ~le !l1 a 3 i f i fl e n finb a m m e I • 
ft e n b a f ii r o e r a n t m o r t I I d) , bab bas 
21 n g ft g e f ii ~ I be [t e ~ t. i>eute. ober in niid)ftet 
3ultunjt einen ~ r I e g a u erma r t e n , ift eht• 

J 
fad) U n fin n. illllt oieHeid)t einer einaigen Wus. 
na~me if! heine 9lation ~eute aum $trieg beteit. 

"""· ~er $trieg roiirbe einfad) bie !Reoo!ution im 3n• 
...>..., nern bebeuten. !Dlid) . au frogen, ob id) g!aube, bas 

be u t f d) e \Il of It roiinfd)e mirlt!icf) ben !hleg unb 
bereite fid) borauf nor, ~lefie mid) frogen, ob id) 
glaube, bafl blefes \Ilollt u e r r ii dt t e r mare, als 
itgenb ein anberes !DoTh. 3d) leugne nid)t, bafi b!e 
gegen roiirtige 3eit noll <Befa~ren unb Unru~e i[t, 
aber bas red)tfertigt nid.Jt biefe ~rleAsgerUd)te. 
mlenn m(m bie franaofifd)e Wng[t begrelft unb mit 
igr fqmpat~i[iert, mufi man aucf) mit ~eut[d.Jlanb 
unb feiner untergeorbneten 6tellung fil~fen. ~ie 
u or t bauer ·f e i n e r s:! age unter bern !lltrttag 
uon !l3etfailles i[t eine !Be f e ! bIg u n g flit bas 
europiii[d.Je <!3emif[en unb e.ine <Befal)r flit ben ljrie• 
ben. ~ie <!3ered)tiglteit fotbett eine 9l e D I r I 0 n 
ber beut[d)en 6tellung. !Bred.Jen mlr ble.fe .!tetten, 
unb mad)en roir ben <!3efangenen in einer menfd)• 
fid.Jen ~eife reel!" 



ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVN K. 
TEl f. CENTRAL 11 ,195 

Bladet: 

HolbiEK .Amts v 

skriver den 3 f1 JUNt 1934 

Debar IB!St • 
om del s tore M~dc pan S k a m-

1 in g s b a n k c n, hvor en Rrokkc 

kendtc ~{rend fra de n ordiskc Lande 
har tal t. 

Naar Navnet Skamlingcn n::cvncs, 

dukkcr frem i Erlndringcn en af de 

1 mest bevregede Perioder i det danskc 

Folks Hi s toric i den nye1·e Tid, og 

kun faa Enkcltnavnc indenfor vort 

Lands Omraade bar en sna cjcndom

melig Klang i danske 0rcn som ncl

op Skamtingsbanken, tier nrosten cr 

blevct et Symbol i S~ndcrjyllands 

bcvregede Jijstorie. 

Indtil 1864 laa Bankcn ogsaa in

dcnfor dct · gamic Spndc1·jyllands 

Omraadc · og kunde mcd sin 113 m 

h pje To]) r ose s ig af at vrerc Hcr

tugdprmncls h f!jcs te Punkt, h vorfra 

der fancltes en mregtig Udsigt baade 

mod Syd og Vest ned .i Spndcrjyllan<l 

og mod ~ore! og 0st ind i det cgcnt

lige Kongerigc. At dct ikkc a lene cr 

l en senerc Tid, at Hanken har vrc

ret kendL af Ucfollwingcn, fludt•s dct· 

lydclige Vidnesbyrd om i de forhi

storiskc Grave, som flndcs vcfl dens 

Top. 

1\iest kendt er Bnnken dog for de 
store Folkefcsler, Sprogfeslcrnc•, som 

i Aarene 1843-5!) rcgclmressigt af

holdtes her. Den vel nok mest om

la lte, men ikke den st~•·s tc afholcl

tes den 18. :\lnj 1843, dcr v:u· Aars

dagen for Utlsendelsen af , de sna

kaldte Sprogreskrit)ler, hvori den 

danske Kongc, Kristian den Ottcndc 

officielt havde taget Stilli ng til , bvor 

ledes Sprogforh oldcnc skuldc v;:c1·e i 

den s~ndcrjyske Landsdcl. For £~rslc 

Gang var Dansk blevct ancrl\endt iu

denfor Hertugd~mmet sonr cl meet 

Tysk ligesti ll e~ 'Sp1·og og i kkc mc•·o 

r egnedcs for en Dialckt, rlcr kun 

kunde l>enyttes af Hondebofolknin

gen. Paa \ Jenn e Baggruncl vat' <ler· 

altsaa. god 'Mening i for Danskernc 

at holde :\{fide. Men trucnde stod det 

i Baggrunden, at del ikke var blcvct 

klart afgjorl, om ogsaa Dansk i Sfjn

derjyllands St:enclerforsamling slwl

de staa paa lige F od mt'd Tysk. 

Det r~rste Skamlingsbunkem~dc 

blev derfor ti ltige en HyJdcsl ti l 

Hjort Loren1.en, dcr modig h avdc op

traad t som Danskhedcns Talsmand. 

Han fejredes mcd en R rekke Talet• 

og fik overrakt ct Splvdr ikkchorn, 

der var lavet a r gode danskc Mark

stykker, med den kendte lndskrifl: 

Han vedblev at talc Dansk. 

Nreste Aars M~dc flk lang! s l9)rrc 

Tilslutning, ikkc mindrc cnrl 12.1lllll 



kun faa Enke1tnavnc indcnfor vort 

Lands Omraade har en saa ejendom

mclig Rlang i danskc 0rcn som nct

op Skamlingsbanken, dcr nreslen cr 

blevct c t Symbol i S~ndcrjyllands 

bevregcde His toric. 

I ndtil 1864 laa Danken ogsaa in

denfor det · gamle S~ndcrjyllands 

Omraadc · og kunde mccl sin 113 m 

b~je Top rose sig af a t vrorc IJcr

tugd~mmets bs1jcste Punk!, hvorfra 

der fandtes en rmcgtig Udsigt b aade 

mod Syd og Vest ned i S~ndcrjyllnnd 

og mod t'\ord og 0sl ind i deL C'gen l

Jige Kongcrigc. At dct ikkc nlene cr 

i en seDerc Tid, a l Banken har vtc

reL kendL af Bcfolknin gcn, flnd cs dcr· 

lydelige Vidncsbyrd om i de forhi

storiske Grave, som flnd cs vcd dens 

Top. 

Mest kcndt cr Banken dog fo1· de 

s tore F otkeCcsler, Sprogfcsl(•r·nc, som 

i Aarene 1843-59 r egclmressigt nf

holdtes her. Den vel nok mest orn

talte, men ikke den s l0rslc arhold

trs den 18. l\laj 1843, dcr var Aars

ciagen for t:dsendelsen af . de sna

kaldte Sprogr·eskr-ipter, h vori den 

danske Konge, Kristian den Ottcnde 

oiiicielt bavde laget Stilling til, h vor 

l edcs Spr ogforholdenc skuhle vrer e i 

den s~nderjyskc Landsdcl. For f¢t·stc 

Gang var Dansk blevct anerkcndl in

dcufor Hertugd~rnmet som ct mcd 

Tysk Jigestille~ Sprog og ikkc mere 
regnedcs Cot· en Dialckt, cler kun 

l<ttndc benytles ar J3ondebofolknin 

gen. Paa \ hmne Baggt·un(l var clcr 

allsaa god ,~cuing i for Danskcrnc 

at !wide M~dc. Men truendo stod del 

i Baggrunden, at det ikke var blcvct 

kJart afgjor•t', om ogsan Dunsk i S0n

derjyllands Strondcl'forsamliug skul

de staa paa lige Fod mcd T ysk. 

Det fj!Srste Skamlingsbankcmf,'Sde 

blev derfor lillige en Hyldcsl til 

Hjort Lor enzen, der modig h avdc op

traadl som Danskhedens Talsmand. 

Han fejredes med en Rrekke Taler 

og fik ovcrrakt et S¢lvdrikkcborn, 

der var lavet af gode danskc Mm·k

stykker, med den kendte Jndsl<rifl: 

Han vedbJev at talc Dansk. 

Nres te Aars M¢de flk lang! s t~JI're 

Tilslutning, ikke minclrc end 12,000 

.Metfnesker var m¢dt frcm hovcdsa

gelig fra S~<Snderjylland, for hvem 

SkamUngsbanken efterhnandcn b lev 

en national Helligdont, sammc 

Grad som den naturHgvis blcv don 

tysksindedc Del af Befolkningen crt 
T orn i 0jct. 

I Efteraaret 1863 rejstcs dcr ar en 
Krcds af Bpnder en lG m b¢j Slcn

st¢tle paa Banken. Den blcv b ygget 

op af 25 Stenkvadrc, hvori tier· va r 

indhugget Xavnc paa 18 Sfinderjydcr, 

tier srerlig h avde gjort sis bckcndt 

som Forkremperc for den danske 

Sag. Men da Pr¢jscme i 1864 havde 

bcsat E gncn, sprrengle de St~tten i 

Luflen og solgte Stenenc, d cr opk~jb

tes af Egncns Folk. Og da Sk!llnlings

banken i 1864 vcd Frcdsslulningcn 

forblev undet· Danmat·k , rcjstcs Sl9)t

ten igcn rued de Mrer ker, som enkelle 

af Stenkvadcrne havtlc fnuct vctl 

Bortsprrengningen, og moor kcligL nok 

var ingen af de 18 Navne blcvet be~ 
skadigede. 

-J3tllUQ ' Jj!S .!OJ d)j)j~~a ! "\J\;rltf.ljJ11<J\J.I 
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ST. RE&NE&ADE 2. KJBEHHAVN K. 
TElf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Flensborg Avt1 

skriver den{:? JUNt 1934 

Nordisk Grrensevrern 

Normanden Ronald Fange ns Tale paa Skamling 
den 24. junl 1934 

I 1906 stod Bjarnstjerne Bjarnson her 
pA l:kamlingsbankens t&lerstol. Ha.n taite 
om >Nordens fremtidc, om den skandir.a
\'isme han hadde trodd pa og kjrempet for 
i hele sit liv. 'Hans forbold til skand:nav1.s
men gjennerogik mange laser, hans tro had
de "line store og sine mismodige tider, ..men 
den var der besiandig. Han var bedravet 
og bitter over adskillige ting ogsA da han 
stod her, belgene efter unisonsoplAsningen 
mellem Sverige og Norge hadde endda i·kke 
lagt sig. Men han forlot snart sit mi&mod 
for at snakke oon sine store M:b. Hans 
skandinavisme var blit til pangermanisme, 
ja, ban tegnet i virkeligbeten op konturene 
til et folkenes forbund, - en eA. stor alliance 
mellem folkene at :.den a.v sig selv frem
fMcr vcrdensfreden, som er bela menne&ke
hetens storste lrengselc. Han mente det lot 
sig gjare. Den gamle hevding bevarte troen 
pA det :.evige forA.r i livetc, I den lykkellge 
tro dede han nogen Ar efter. 

Det er >emodig at l:ase Bjernsons 
Skamlingsbanktale idag. PA. en mAte bar 
han fAt rett. Vi ba.r i bvert fald fAt et 
folkenes forbund. Men vi fik det farst efter 
en verrlenskrig, - historians sterste. Og 
lhvor mo;:et det nu er igjen av det kan van
~kelig nogen si. Overa!t i Europa bar m!in 
intbl't at ct Or!!~\nitiert saroarheide mellom 
europ:oi8ke lat~d og en ovcrnalionale in
IStans utrustet mod midler til at thindro en 
ny krlg er nodvendig, - det noovondigstG 
i denne verden. Det er egentl.ig ingenting 
i veien med erkjendelson, ikke med Joongse
Jon, kan~ke ikke engang med viljet~. 

AJJikevel star vi der vi star, - Ia os 
ramse op den kjendte leksen: med et Eu
ropa. mere splitLet end oogensinde, med et 
!olkeforblllld undergravet av ny men rold
gammel allian~epolitikk, med haodelskri~ 
og rasekrig og rustninger i febertempo, med 
borgerkrigsagtige sociale motsretninger !n· 
den for folkene og med dommeda.gsprofe
t•er om aftenlandeoes underga.ng som et 
slags apokalyptisk akkompagnement t] 
clcndigheten. 

Jielst holder man sig nu til telteno, 
stellor med sit a.rbcide eft.er sin bedste evne 
og t.'l.ler ikke p:\ .store meter om verdens 
gang. Det var ogsa min ferste tanke at 
svare nei rpA den rerefulde indbydelse til at 
tale her idag, men da Iormanden for »Det 
ungo gr::cnsevernc: kom op lil Norge for at 
£11. mit svar blev jeg si.mpelthen bMe sa 
Mrt og sA sroigret at jeg sa ja .. Og dette 
navnet: Det unge g rrensevern, indeholder i 
sig ISelv lilA meg,e t at trenke pi\ at dot heller 
ikke blir sil. vanskeli~t at tale. 

den og indroromo at dot anske bar eo sol id 
basis i materielle omstrendigheter. Jo heiere 
grronsene bygges mellem Europas 27 forskje~
lige land, jo starre toldmurene blir, jo 
bitrere restriktionspolitiken og baode!Srkri
gen, desto vanskeligere blir vore kA.r her i 
Norden. Vi kan umulig vrer~ os selv nok. 
Vi ikan muligens klare at bredfe os selv oro 
verden blev ganske stengt for os. Men det 
vilde komroe til at bety noget henimot 
barkebredstider, det vilde redusere vor )eve
standard pA alle ororil.der :SA. voldsomt eller 
I hvert fald krreve en sA. gjennemgripende 
o.ml.rogning av hele vor tilvrerelse at vi ikke 
kan !orestille os det. Oirkulation, A.pen han
del, fri ski•bsfart, whindret eksport og import 
er det ekonomiske grlllldlag v1 bygger pA. 
NAr det rokkes, om end aldrig sA. litet, 
knaker vor~ bus 1 samroenfaioingene. 

Vi elsker ikke heie grmnser. Men det 
er heller ikke vi som bestemmer hvor lleie 
de skat v12re. Vi er nadt til a t ta utviklin
gen i de mellemfolkelige forhold slik som de 
store land former den. Vi m! affinde os 
med den. 

Dette gjrelder i samme grad aile de nor
diske folk og dette soro er frelles i vore m~V 
terielle kflr bar og;;A kom met til at bety no
got godt for os, dct ·bar utvllsorot skapt en 
ny hov is~thet on1 nordisk samhorighet. Kri
gen indlcllet faktisk en oy fase i skandina
vismoos historic. Den er ikke sa <Storslagen 
•1 sine m;1l og sine uttryk som skandina
vismon ofte har vroret for. Den blev shpt 
i -on kr.isctid, av bydende nedvendjghet, fik 
praktiske uts lag, blev nl)klern, s0keode, 
byggot pit erfaringcr. Men jeg tror man kau 
r i at den er more reel end tidligere 6kandi
navism>O. Donne eye faktiske og realistiske 
skandinavisme bar som forutsretning netop 
dot at grrensene i Europa. er blit sA he:e. 
Tidon har git os eftertrykkelig besked om 
hvor vi barer til. Den bar pekt p~ vore 
grrenser, Den bar gjort et nordisk grrense
vern nod\·endig. 

Bjornson kaldte sit pangermanistiske 
fremtidssyn :.den store tanke der hvrolver 
sig over vort liv som himlen nu here pa 
Skamlingsbankcn. Vi bar den samme him
me! O\'er os, det sarome vide utsyn omkring 
os, men det er ikke S)"mbolsk for vor stil
ling idag. Verden er ikke !pen for os. No
get Pan-Germania eksisterer ikke. Og det 
Pan..Europa S()tn burde vrore vort virkelige 
mAl er fj~rnerc idag end det sa ut til at 
vrere bar>G for nogen A.r siden. Det er tri&t, 
det kan .kaldes tragisk, og det kan narsom
helst bli en europteisk tragedie av uoprette· 
Jig art. :\fen det er slik. ldag er vi henvist 
til l)t! !>Ch . 

net Qr ikkc grund til a.t bruke mange 
ord om dero som beYder at det beller ikks 
eksisterer no.get andeL Skand·ioavia. end en 
~eografisk betegnelse. Enten vet de ikk.e 
h\·ad de snakker om eller de snakker mot 
i>f'dre vidt>ndo. 

G roo n 6 ever n. Dot er nok et ·stolt 
ord, men jeg er forvi~set om at vi a!Jo on
~:;ket at dets stolthod var hogravct i ror
tiden. II vis Bjornson r e e It hadde fit sit 
syn, sin tro bekreftot da. hadde ·ikke .]e 
geografiske gr::cn~ene mellem Eur~paa land 
betydd konflikter og katastrofemulighetu 
den dag idag. Da. hadde de i haiden betydd 
orden meUem naboer. Da. hadde de ikke 
k rre\·et no get v re r n. 

Aile de nordiske folk onsker at det hadde 
vroret slik. La os holde os naktornt pA jor-

:\ten det er ogsA dem som be>der at 
det er ikke landegrrenser. men ideer som 
adskiller mennesker i >Or tid. .Man tilberor 
naturligvis et folk, men som trenkende men
uesker tilharer roan farst og frerost et livs-

syn, en samflllldi!opfalning som ikke er 
bundet til Laode,grronsor. 

Thlt or rigtig a.t v·i L&ver i den bosyo
derli.g·st>& bla.ndin.g a v kra.mpagtig na.tional
isroe og .inttHnation.a.l ldckamp. Om d'6nuo 
motsamlln.gen engang illkal forlikes i dett& 
forvirringens Europa og hvordan det even
tuelt k·omme.r til a.t ak>& vet vJ ilkke. Me:n 
vi vet at ida.g er isolation-en aterko1·e end 
de bevregelser som bar internationa.lt sigte. 
VJ vet at ved kr~$utbruddet svlgtet bide 
socialdemokra.tiet og ltirken som var de 
sterkeste international& instanter i folkeM. 
Der var i~<PCn aktiv og eftektiv lnternatlo
nale. Der var bare nationer, national
gilder, natiooa.lb:crer, nationa.lhad. Og 1rvor
dlm gAr det eg~ntlig med de internatioB.al& 
bevregelser som ~ komm()t op efter kri.gen? 
Ser d~t i grunden ikko ut til at de .s§. at si 
nationalise~? Den kommunistiske verdens
r.evolution bar vi .ikke set n~met til. Der
timot er Rusland en stat hvor den teorettske 
korn.muni&me ha.r £M en national utfor.m
ning, hvor den sla<iig praktiek tlllem~s 

efter de nationa.le fo~hold ~ after hensvn&t 
til RuslancLI; mellQmfolkelige stUJ.ing. Oet 
er ?:At likedan ovoralt hvor ofte{krigstidens 
forhold og ideer har la.got omvreltninger. 
Eft.er mit 11kjen findes dot bare en vlrkelig 
internationale: <len krist.ne. Den h~evd.er eig 
med st~rre kraft idag end ved krtgsutbrud
det, men vi Vf't ikke hvor stor lndflydel~e 
den kan fa pi :odenne verdeosc anliggender. 

(Sluttes.) 
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Bladet: 

~et li. 1 ~JSktL Tidende 

skriver den 

H. P. Hanssen retter en alvorlig Anklage mod 
Statsradiofonien. 

- Iletl vv • 1U111t.Jc OplevelM, llpr 
GUD.nll' Gunn&t'uaa., Jec bar aldric •t 
en n.a .tor PGI'aaml.I.Dc, .am lttlfmdtct 
oc alvorlJP l)'tte4e en ct. II1UlP Tllere. 

- De ,... •l,, at De haablde, clet 
k001 ~ reelt ud at Ordeae, der Y&r 

b]..,.~ talt. 

- Ja, mAD maa Jo h&abe det bed.lt.e. 
Der bt.r jo }Jdt ~ tra de IIOl'd1lb 
lAnde 1 den aeneate Ttd om at fa& et 
fellesnor.d!K PorSftl' etable~ M t.n
ker her bl. a. pu ~ B&ndela- och 
SJMartstlc1nlnt. 

- Olf It nordtsk Gnlm.wf'.n1? 

- Jeg ~aft a:A b'o aftdet, ~ at lkf, 
t iter •om Sfemnl1l(len er tor T~"• till 
V<m"e g;rligt at c!lm.M at nordt1k Gr.,.. 

Fra ror Korrespo.ndnrt. nordiske Skamll.ng-sbanketale~. For.fat- 3evmrn. Hw der er Virkelighed b4(1 vet~ 

KOLDING, MANDAG ~ren Gunnar Gunnarsson og For!a.tteren de Orl!, der er 1agt, haaber 1eg, tlet vtl 

E.FTER Skamllngsba.nkemS'klet n!jser Ronald Fangen, som 1 Ga.ar ophotdt .s1g blfve multgt . 

det Spjll.rg.m1aa.l slg: Hvllke-n Betyd- i s.~nderjyllanct S~rgsmaalet llkt: Der vU blive arbejdet! 
rung vu det fa&, hvilke praktlske Resul-

- Hvordan er Dere! Indtry.k. a! Mlktet, 
tater vU det give? Deres Korrespondent 

og hvllken Betydnl.ns' vil det faa 1 Frem
bar st11Jet dette SJ)S)I'gsma.al ttl to a! de tlden? 

Det f~rste SPfllrtml&IJ. e r m•t let 
at besvare, slger Nor.dmanden R.an&ld 
Fangen, det var et a.ldeles lmpo~rende 
(MS'kle. 

Det andet er derlmod. vanskellrue. Een 
T1ng er .slkkert, or det er, at der er en 
Realltet at arbejde for, og der vil bltve 
arbejt!et. Der er ogsa.a udf'rt meeet, 11001 

lkke er kendt ar Of!entJtgheden, oc aom 

I 
ik:ke er blevet orrentllgt dr;ftet, men aa 
llenge <ie,r som nu er su. ~ !&rUtre 
Ste.mninger 1 Europa, er det slkkert bed.st 
at sa.marbejde, hver Gang der opltaar en 

I SituatJon, som krlever det. 

Stemning for et norduk Gram•t· 
v~rn. 

Jeg kan 1kke tro a.ndet end, at de.r t 
Ungdommen over be"le Nor~n er .tor 
SteDlillng for e.t nordisk Gr~ensentrn, 

som Gunnar Gunna.ruon talte om, or 
jeg kan tllfl!lje, at jeg er meget apendt 
paa, hvorle<ies Ordene fra Skamlinc vU 
give Genly,d fra. Nord. 

<>g.saa fhv. Minister H. P. Hcz.tUsen ud· 
taler over for Deres Korrespondent sln 
Gllede over den Lyd.h~rhed, hvormed de 
man~ Tmlnde Til~rere lyt.tede til de 
mange Talere. 

H. P. Han.aen an11riber 
Radiofonien. 

Det er, s1ger han, det sterste Mfk1e, 
der er holdt paa Skamllng. De vaekken
de R~Sster. der 1 Ga.a.r 1~. havde lilre!Om 
Talerne paa. de store Skaml.1ng!banke
mS'kler 1 40'erne »tnde tll hele Polket. 
For os hernede er Stat.sradiofonten.s 
stilling til Det nye Gr~ensev~erns fl)n· 

ske om at faa Mjlldet trarumlitteret, 
der!or uforstaullgt. En Medarbejder 
ved GOteborg Han.dels· och SJt>!art&
Ud.ni.ng, som under et l~engere Op· 
hold I ~nderjylland f•st ha.vde LeJllt· 
hed til at tale med mange B;nderjyder, 
som &taa.r 1 Karnpen.s Bramdpunkt, oc 1 
Tllslutning dertU i Hovedstaden talte med 
Oere lndtlydelsesrige M~end 1 ansvarllet 
Stillinger, hvad Arbejdet t GriiJllSel&ndet 
anga.ar, udtalte f.orleden sin Undren over, 
a~ Stilllng~n kunde bed~~Smmes ua for
skell!gt 1 Fronren og vd Etapen. 8ta.ta
rad!ofonlens Stl.lllng ttl det unce Gr~en
s.ev~erns Skam11ngsb&nketest vl..wr, at han 
har set rlgti.gt, i~r na.ar man sa.mmen· 

r den med den tys~ statsn.dto-
Stilli.ng til Gr~eruearbejdet og 

Der er desv~erre vedva
mange Mennesker, aom 1k.lte har 
aab~ for Stllll.ngen.s Alvor, .1001 

ikk.e har l~ert, a.t vl lever 1 en Tid, 
a. Udviklingen foregaar l et Tempo, 

til Maaneder og Maane-

Jl. K . 
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Bladet: 

26 JUh ·/:'J A 
skriver den 

1 
t 

Nordens Dag 
paa Ska1pling. 

Af Aris. 
OG HER PAA SKAMLING for-

enes Norden 1 een Aand og een 
Vilje" - saaledes talte en af vore nor
ske Stammefrrender, Pastor Birger 
Juell Tpnnesen fra Oslo ved Laurlds 
Skaus Mindesten Spndag Aften ved 
Afslutnlngen llf den store M¢dedag. 
Det var vlssellg et godt Ord - men 1 
Sandhed ogsaa et stort Ord. Sa'l. stort, 
at om Hverdagen bekrretter det, om 
Arbejde, Gerning og Frellesvtrke i den 
Tid, der nu kommer, kan og vtl drekke 
det, er det et af de st¢rste Ord, der 
nogenslnde er talt i No1·den. 

* 
NORDEN, forenet i een Aand og een 

Vilje . . . . det lyder som Klange fra 
en Dr¢mmeverden, og lad os 1kke 
glemme, at saadanne Ord har lydt 
f~r. og at Ord alene gjilr det lkke. Vi 

ved jo, hvert af de nordlske Folk, der 
vil , gribe i sin egen Barm" -, at deL 
kan knibe nok lndenfor hvert af Lan
dene at faa frem een Aand og een 
Vilje; vi staar jo hver 1 sit nordiske 
Land opdelt i Par tier, splittet l Klas
sekampe, ofte talende Hadets, Bltter-

1 
hedens og Ufredens Ord tll hlnanden, 
Danske til Danske, Nordmrend til 
Nordmrend, Svenskere tll Svenskere, 
Islrendinge tU Islrendinge . . . . skulde 
vi, der hver isrer l sine Rrokkcr har 
al denne Kamp og Sputtelse kunne 
trenke paa at forene Norden i een Vil
ie, een Aand. 

Det lyder underllgt, men dct lader 
slg dog maaske g¢re. Thi al vor lnd
byrdes Strid 1 Landene er jo, naar alt 
kommer til alt kun Tegn paa den 
Grering og den Krrefternes Bevregelse, 
der er Forudsretntng tor alt Liv. Den 
dorske Ro, den enstonende Fredellg
hed er lkke altid Livstegn, og Folk, 
der lader Meninger og Krrefter brydes, 
beh¢ver i.kke dermed at gaa Oplpsnln
gens eller Svrekkelsens JErlnde. ,,Fred 
er ej det bedste, men at man noget 
vil". Og desuden: over alt det, der 
skiller 1 det Daglige og det Mlndre, 
kan godt hoove sig noget Frelles, om 
bvilket der ingen Uenighed kan vrere, 
og som lever den indre ,,SpUd" til 
troc\s, fordi det har sin Rod 1 den 
frelles Muld, den frelles Natur, - t 
Blodet. Netop vi levende og stridende 
Nordboer kan som Nordboer drives at 
een Vilje, besjreles af een Aand. 

• 

- Gunnarssons, gik Dagens Vtrkelig
hed og Nuets Krav nrermere ind paa 
Livet og satte Flngeren paa, det afg¢
rende Sted, dei: hvor Tampen brren
der: paa det Jrevne, 

Nordens Enhed lkke 1 f¢rste Rrekke 
bygger paa polltiske, men paa Blo
dets og Hjertets Grunde. 

• 
ALT I ALT, Folkefrellesskabets yder-

ste Nord og yderste Syd m¢dtes paa 
Skamling og trykkede Det unge 

- det vil sige: Vil v1 vrerge vort Land Grrensevrern en stor Tankes Stan

ke!rrenders og Stammefrellers jub- _ v11 vl vrerge Nordens orrenser 1 dard 1 Haanden. Men i.kke blot til Det 
lende Hurra. som paa SkamUng Sa.nkt som i Syd? unge Grrensevrern, men til alt, hvad 

MEN, som skrevet blev her 1 Bladet 
1 Sjilndags: Lpftets Breger har f¢r vre
ret ~mt l Nordens Sag og under Fol-

der har Livet sat dig Strevne, 
der skal du din PrS)ve staa 

Hansdag - og det er blevet dervedl Og dette er og bliver jo den egent- der er af nor11sk Blod og Rod l Nor-

Saadan b¢r og maa det tkke gaa den- lige Prpvesten. Thl som Gunnarsson 
w Oang. Men forstod vi SkamUngs- sagde det: ,.Ustrattet lader man i.kke 
talen den 24. Juni 1934 ret. laa. For- sine Orrenselande Ugge ubevogtet l en 

dens Lande gav Skamllng-Strevnet en 
frisk og frlbaaren Tilskyndelse til 
Handling og Virkellghed. Maatte v1 

staa.elsen heraf ogsaa paa Bunden at . Tid, da Krigen kun hviler, mens alle, Unge som Gamle, Arbejder som 
det L¢ftets Breger, som nu paany blev ~der smedes nye vaaben". ounnarsson Bonde og Borger, K~lnde som Mand 

,.,,,.,.. At.MrkA osr storsYnede nok t il at 



Tid, der nu JCommer, x;an og vu ace~e1~~ 

det, er det et af de st¢rste Ord, der 
nogensinde er talt l Norden. 

* 
NORDEN, forenet i een Aand og een 

Vilje . . . . det lyder som Klange fra 
en Dr¢mmeverden, og lad os 1kke 
glemme, at saadai\ne Ord har lydt. 
fS'r, og at Ord alene g~r det 1kke. Vi 
ved jo, hvert af de nordlske Folk, der 
vll ,gribe i sin egen Barm" -, at det 
kan knibe nok indenfor hvert af Lan
dene at faa frem een Aand og cen 
Vilje; vi staar jo hver 1 sit nordlske 
Land opdelt i Partier, splittet 1 Klas
sekampe, ofte talende Hadets, Blttcr
hedens og Ufredens Ord til hinanden, 
Danske til Danske, Nordmrend til 
Nordmrend, Svenskere tll svenskere, 
Islrendinge t il Islrendinge . . . . skulde 
vi, der h,ver isrer i sine Rrekker har 
al denne Kamp og Splittelse kunnc 
trenke paa at forene Norden 1 ccn Vll
ie, een Aand. 

Det Iyder underllgt, men dct lader 
sig dog maaske gpre. Th1 al vor lnd
byrdes Strid 1 Landene er jo, naar alt 
kommer til alt kun Tegn paa den 
Grerlng og den Krrefternes Bevregelse, 
der er Forudsretning tor alt Ltv. Den 
dorske Ro, den enstonende Fredelig
hed er lkke altid Llvstegn, og Folk, 
der lader Meninger og Krrefter brydes, 
beh¢ver tkke dermed at gaa Oplpsnin
gens eller Svrekkelsens lErlnde. ,Fred 
er ej det bedste, men at man nogct 
vU". Og desuden: over alt det, der 
skiller 1 det Daglige og det Mlndrc, 
kan godt hreve sig noget Frelles, om 
hvilket der ingen Uenighed kan vrere, 
og som lever den lndre ,SpUd" tll 
trods, fordi det har sin Rod 1 den 
frelles M uld, den t celles Natur, - l 

Blodet. Netop vi levende og strldende 
Nordboer kan som Nordboer drives at 
eeh Vllje, besjreles af een Aand. 

"' 
MEN, som skrevet blev her 1 Bladet 

1 S¢ndags: L¢/tets Breger har f¢r vre-

- Gunnarssons, gik Dagens Virkelig

hed og Nuets K rav nrermere ind paa 
Llvet og satte Flngeren paa. det afg9)
rende Sted, der hvor Tampen brren
der: paa det Jrevne, 

der har Llvet sat dig Stmvne, 
der skal du din Pr~ve staa 

Nordens Enhed lkke 1 f¢rste Rrekke 
bygger paa pol1t1ske, men paa Blo
dets og Hjertets Grunde. 

• 
ALT I ALT, Folkefrellesskabets yder-

ste Nord og yderste Syd m¢dtes paa 
Skamling og trykkede Det unge 

ret Wmt 1 Nordens Sag og under Fol- _ det vtl sige: Vtl vi vrerge vort Land Grrensevrern en stor Tankes Stan
kefrrenders og Stammefrellers jub- _ vll vi vrerge Nordens Grrenser 1 dard 1 Haanden. Men 1kke blot ttl Det 
lende Hurra som paa Skamling Sankt som 1 Syd? unge Grrensevrern, men ttl alt, hvad 
Hansdag - og det er blevet dervedl Og dette er og bliver jo den egent- der er af nor1isk Blod og Rod 1 Nor-
.S.aadan b¢r og maa det tkke gaa den- lige Prpvesten. Thi som Gunnarsson dens Lande gav Skamllng-Strevnet en 
we Gang. Men forstod v1 Skamllngs- sagde det: ,Ustratfet lader man 1kke frisk og fribaaren Ttlskyndelse ttl 
t alen den 24. Juni 1934 ret, laa. For- sine Grrenselande Ugge ubevogtet 1 en Handling og V1rkelighed. Maatte vi 

staaelsen heraf ogsaa paa Bunden at 
det L¢ftets Breger, som nu paany blev 
t¢mt. 

Tid, da Krigen kun hviler, mens alle, Unge som Gamle, Arbejder som 
der smedes nye Vaaben". Gunnarsson Bonde og Borger, Kvinde som Mand 
tamkte her baade paa Nordens Grren- vrere strerke og storsynede nok til at 

* se l S¢nderjylland og Grrensen 1 det give den Rum og Grokraft 1 vor -

VI TJENKER her isrer paa den Tale, yderste Nord: I slands Grrense, der, Vllje. 
som Islands Ordf¢rer, Gunnar Gun- ,hv1s den 1kke beskyttes, v11 kunne ~~: 

narsson holdt. Det var jo 1kke bare komme 1 Uge saa stor Fare som Nor- OG SAA eet Ord endnu - det er at 
Lyrik, lkke frodige Talemaader, lkke l dens sydligste Grrense". Og han slut- en Mand, der enga.ng var Konge over 
kllngende Fest-Ord alene, det var tede med disse Ord: , Dette Forslag Danmark, Norge og Island . . . . og 
Handlingens Spejl holdt op tor Ta- om et nordlsk Grrensevrern er I slands som nogle 0 jeblikke var nrer ved at 
lens Ansigt - det var for at tale helt Htlsen her 1 Dag!" blive valgt tll Tront~ger 1 Sverige •••• 

paa Prosa: Realiteterne, der forlangte 

Ordet. 

* Kronprins Frederik, senere Kong Vre-
EN GOD HILSEN - en alvorlig Hll- derik den S1ette. Han skrev l Ju111786, 

Blev de hprt? Vor lslandske Starn- sen, et Krav, et Maal - et Ord fra da den store Beslutnlng om Bondetrl
mefrrende talte om de Farer, som (nu det yderste Nord. Men ikke mlndre g¢relsen var fattet, d1.'lse Ord tll Re
som f¢r 1 Tiden) lejrer sig omkrlng Vlrkelighedssans og Alvor var der 1 ventlow: 
Norden, om Nordens Frihed og Nor- det Haandslag, der blev givet fra Nor- ,.Det forekommer mig, at i en saa 

dens Grrenser. Frellesskabet maa - dens Forposter lrengst mod Syd, dem, trigtfg Sag, hvor det grelder Landets 

om det skal vrere andet end en ly- der ikke kom med hjem i 1920. Red- Vel , b¢r man ikke lade en eneste Dag 

dende Malm og en kllngende Bjrelde akt~r Kronika var i Pagt med denny gaa tabt. Kan man 1kke Uge saa godt 
- give sig Handlingsudslag i et Frel- Tid og dens Vlrkelighed, da han frem- tage fat derpaa 1 Morgen som t Over• 

Zesvrern. s venskeren. Rcktor Weibull hrevede Blod. Jord og Historie som 
satte Maalet op mod de hS)jeste Trln Mulden, hvori den nordiskc Eg har sine 
og sagde : , Nordens t orenede Stater". dybe R¢dder, og da han slog fast, a.t 

morgen?" 
Og saa tog man fat. Lad nu os ga 

hen og g~re Uge saa I Arts. 



• 

Bladet: 

1 .,..... Tideudes Koldiu 

··-····-····-······. ··-············ 

skriver den 

Skamlings-Banken 
et levende Bjerg. 

Detunge Grcensevcerns 
Kcempe-5tc:evne . 

Vort Billede viser kun et Udsnit at den store Menneske-Skare, der var m9l dt paa Skamling i S¢ndags. I Baggru nden Skamling-St~tten. 

Der lyttes efter 
det nOrdislie Ekl{o af 

Skamling-Talerne. 
Gunnar Gannaruon og Ronald F angen om Betydningen af 

Skamlingsba nke-M ;det. 

Der vil blive Arbejdet. 
Det f~rste Sp;rgsmaal er meget let at 

bcsvare, slgcr Nordmanden, Ronald Pan

gen: Det var et aldeles imponerende 

Mpde. 

Det andet er derlmod vanskellgere. En 

Tlng er sikkert, og det er, at der er en 

Realitet at arbejde for, og der vil bltve 

arbejdet. Der er ogsaa udfs;rt meget, som 

lkke er kendt af Offentligheden, og som 

ikke er blevet offentlig drl'lftet. Men saa 

lamge der som nu er saa mange farlige 

, Der vii blive arhejdet! .. ali SteiiUlinger l Europa, er det sikkert bedst 

• at samarbejde, hver Gang der opstaar en 

E FTER SkamUngsbanke-MPdet rej- ~ lig paa Art1klen bl. a. 1 ,Goteborg Han- Situation, som kr~ever det. 

ser SpS!'Jrgsmaalet sig: Hvilken dels· og Sjo!artst!dnlng". Jeg kan ikke tro andet. end at der l 

"-•-·"'-1-- ~1 .-~ ... ''"' lwil~,. nl''>ld.illlcP - 02 P.t nordisk Or~ensevmrn? Ungdommen over hele Norden er stor 



-

Der lyttes efter 
det nOrdiske Ekl{o af 

Sl{amling-Talerne. 
Gannar Gannarsson og Ronald Fangen olft Betydningen af 

Sltamlingsba nlte·M;det. --

Der vil blioe Arbejdet. 
Det f¢rste Sp¢rgsma.a\ er meget. le~ at. 

besva.re, siger Nordmanden, Ron•ld Fan• 
gen: net var et t!.ldtles imponerende 

Mpde. 
Det a.ndet er dertmod va.nake1lgere. ~ 

nng er sik.k.ert, og det er, at der er en 

aea.Utet at arbelde tor, og der vU bltvt 

arbejdet. Der er ogsaa udf¢rt. meget, IIOlD 

Utke er kendt af o ffentllgheden, 01 sotn 

tk.k.e er blevet oUentUg dr¢ftet. Men Ia& 

lrenge der som nu er &aa. mange farUie 

stetnnillier t EUIO'P&, er det $1kkert bedlt 

at sama.r'bejde, hver o a.ni der opataar en 

De~ VI"l blive arbeJ· det'.·· 
" .... 

E
rrER Skamllngsbank•·"""" re!· Ug ... "'""''" b\. • · I .,a<>"'bo'' nan· sttua-·""" "'""" det. 

oer SP1'rgsrnaalet sill' RvilkOn ciol>· og SjO!a<"Udnlns"· J" kon lkk< tr0 andet. <nd at der I 
-- ungdommen over hele Norden er at.or 

rusultater vU !~lge elter. VI har st.net - Jol ••• '"'" t<o •••••· ••• dot,,,.,. stomnln• tor,, nordl>l< a,,...,..,..aunna.r aunnarsson ta.lte otn, og 3ei \tat\ 

dette SP!',.srnaal Ill ,om stomntn .. n or tor Ttd<n vtl '""' 
to a.t de nordiske gprUgt at dannc et nordtslt oroonsevrern· Skamllngsbank<-Ta liV" d<' <' Vtrk<llgbod b" vod "' Ord, uU•l•· at !<I or'""''......,, .... b""" 

lero, For!. Gunnor dor " ""' M•"'' jog, dot vii bllv< mu· \ lod" ord- t r• ........ vii II" a..-
au•••'""" og RO· Jlgt. l>'d f r> N.,._ Jl. JC. 

nald Fangen, som i 
aaar opholdt. sig i 

.Ronald Fangen. - Hvilket er Deres 
'ldtryk af Mpdet, og 

hvilken Betydntns vU det faa i Fremtiden. 
- Del. var en mrel!!ti£ aplevelse, siger 

Gunnar aunn~rsson. Jeg har a.ldrlg set 

sa.a. stor en Forsamlins lytte saa sttlfrer-

dilt og alvorUgt. 
- De sagde selv. at De haabede. der 

kom noget reelt ud af Ordene. der var ble-

vet ts.lt ... . 
- Ja. man ma.a haa'be det bedste. Der 

bar lo lydt Rpster fra de nordlslte Lande 1 
den seneste Tid om at faa et frelles nor
disk Forsva.r etableret. Jeg trenker navn-
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k Btadet: , 1 

I .) y(Jt;.l;~ .. ~J~end~. n;_olcli~~J! 
r 

I 

skriver den .:.. 6 JUNil934 
~--..;--

~off{!~ns. ~rcensevcern. 
AI Gunnar Gunnarsson. 

Ved det !tore .stretme paa Sl«zmlfngs
banken holdt Fortatteren Gunnar 
Gunna;sson denne Tale. Heri trem
srettel Forslag om Dannelsen at et 
Nordens Grrensevrern, som ItZands 
Htlsen til .,Det unge Grrensevcern" . . 

, , D ET Sted, vi her staar paa, er et 
af Nordens Skrebnesteder, et 

Sted, hvor danske Mrend og Kvlnder 
samles til Glrede 1 gode Tlder og til 
Selvbeslndelse 1 onde, et Sted, hvor
fra der 1 snart hundrede Aar har Iydt 
vrekkende Ta-le ud over Norden; og 
dog ved vi, som her er samlet 1 Dag, 
endnu 1kke, om Skamllngsba.nken 1 
kommende Tlder maaske bare skal 
bllve staaende som en JEreshS!SJ over 
dansk og nordlsk Veltalenhed, eller 
om der er den en s~rre Skrebne be
skaaret, nemllg den, at der af de her 
talte Ord .skabes Handllng - den 
Handling, uden hvllken Ord, hvor 
smukt de end formes, er og bllvell' 
Mundsvejr. 

For/a.tterrn Gunnar Gunnarssoo. 

Naar Det unge Grcensevcern har 
kaldt os tn M~de her 1 Dag, ha.r jeg mellem Europas stridlge Folkeslag, 
for min Del lkke kunnet udgaa at eller at have besindet os paa, at v1 

opfatte det som en Opfordrlng 1kke her nordpaa trods alt, hvad der skU
bare t11 Tale, men ogsaa tn Handling, ler, har Blod, Kultur, Historie, Sind 
opfatte det som en Mindelse om, at og Skrebne !relles, og at et ulemlrestet 
om t1 Aar har Skamling sin Hundred- Norden er en Betlngelse for vor alles 

aarsdag som det danske Folks Sam- Trivsel 1 Nutid og Fremtid. Dog ved 
Ungssted. Maaske Ugger der ingen vl aile, naar blot vi vil vide det, at der 
saadan Tanke bag, men saadan har er en bestemt nordisk Indstiillng over 

jeg forstaaet det. Og det v11 da n!ep- for Livet og Llvets Foreteelser, en 
pe heller vrere Det unge Grrensevrern Livsindst1111ng, som er os dyrebar, og 
uka::rt, om de nordiske Talere her paa som v1 lkke kan undlade at vrerne 
Hundredaarsdagen ikke var henvist uden at tage Skade paa vor Sjrel. Det 
tll at mpde som l¢se Fugle, men kan er nu engang saadan, at ustraffet 

komme her udsendt a! sttsrre eller lader man lkke sine Grrenselande 

mlndre S~sterorganlsationer, eller _,Ugge ubevogtet 1 en Tid, da Vaabne
allerhelst - udsendt af Landenes an- ne kun hviler, m(:ns der smedes nye, 
svarlige Regeringer, med Magt og I da Krlgen paa Krudt og Staal kun 
Myndighed bag Ordene. ' Ugger nede en Stund for at give Plads 

Den Flok tapre og beslutsomme for den moderne Handelskrig samt 

Folk ller fra det sydligste Danmark, Krlgen pr. Avis og Radio, som med 
den sydligste Del af Norden, som er L9Jgnens og Forvrrengningens lumske 

samlet 1 Det unge Grrensevrern, og Gas !orbereclcr den egentllge Gift
som 1 en farllg Tid har stillet slg som og Gaskrig, og derved paa passende 
en Fredens Vagt ved Nordens..yngsbe, Vis, nemlig ved en forudgaaende For-
urol!gste og 1 hvert Fald hidtU t.or- giftning af Slndene, indvarsler de Ti-
anderllgste Grrense, har haft Held og der, hvls Rredsler man hldtll har 
Evne til at samle bag slg det ganske troet kun h~rte hjemme 1 Eventyrenes 
Land, uden om Partieme, og har lige- og Fantaslens Verden, de Tider, da 
ledes fra ffjrste Frerd s9Jgt og faaet vreldlge Drager - maaske paa en 

Tllslutning tra det 9Jvrlg~ Norden. Midsommerdag som denne - skal 
ForelS!lbig er det kun en Tilslutning 1 spy Edder og Forgift, Gas og Baciller 
Ord, som det - med tldllgere nordl- lkke bare over Krlgerskaren, men og

ske Erfaringer ved just den samme saa over KVinder, Bs!lm og Gamlinge 
Grren.se in mente - maaske ikke er - og det mullgvis ogsaa 1 fredeligt 
vrerd at overdrive Betydningen at. sindede Lande, hvls disse Lande har 
Men det vU vel s.nart vise slg, om der det Uheld at llgge paa Hrervejen, el
staar Mrend bag Ordene. ler ved manglende Forsvarsvllje, For-

Anstrendigvis kan vi fra det ~vrlge svarsm<>d og Forsvarsberedskab 1nd, 

Norden 1K:ke bllve ved at m~de her og byder til b1111g InvaS'l.on. 

toreg~gle vore danske Br~dre Sa.mf~- Det er t11 Vrem om var Fred, vS 
lelse og Sammenhold, hvls det er vor Nordboere bl!lr sa.mles, og samlea lkk.e 



Na.ar Det unge Grcensevrern nar 
kaldt os tU MS'lde her 1 Dag, bar }eg 
tor min Del 1k:ke kunnet udgaa at 
opfatte det som en Opfordring ikke 
,bare tll Tale, men ogsaa til Handling, 
opfatte det som en Mindelse om, at 
om ti Aar bar Skamling sin Hundred
aarsdag som det danske .Folks Sam
Ungssted. Maaske Ugger der ingen 
saadan Tanke bag, men saadan bar 
jeg torstaaet det. Og det vil da nrep
pe heller vrere Det unge Grrensevcern 
ukrert, om de nordiske Talere her paa 
Hundredaarsdagen ikke var henvist 
tU at mpde som lS'lse Fugle, men kan 
komme her udsendt a.r st¢rre eller 
mindre S¢sterorgan!sattoner, eller -
allerhelst - udsendt af Landenes an
svarllge Regerlnger, med Magt og 
Myndlghed bag Ordene. 

mellem Europas strldlge Folkesla.g, 
eller at have besindet os paa, at v1 
her nordpaa trods alt, hvad der skil· 
ler, har Blod, Kultur, Historic, Sind 
og Skrebne trelles, og at et ulemlrestet 
Norden er en Betlngelse tor vor alles 
Trivsel 1 Nutid og Fremtld. Dog ved 
vl alle, naar blot vi vil vide det, at der 

Den Flak tapre og beslutsomme 
Folk her fra det sydligste Danmark, 
den sydllgste Del at Norden, som er 
samlet i Det unge Grrensevrern, og 
som 1 en tarllg Tid har stUlet slg som 
en Fredens Vagt ved Nordens yngste, 
urollgste og 1 hvert Fald hldt11 tor
anderllgste Grrense, bar haft Held og 
Evne til at samle bag slg det ganske 
Land, uden om Partierne, og bar Uge
ledes tra fprste Frerd s¢gt og faaet 
Tilslutnlng fra det pvrige Norden. 
Forel¢b1g er det kun en Tilslutning 1 
Ord, som det - med tidligere nord1-
ske Erfaringer ved lUst den samme 
Grrense In mente - maaske 1kke er 
vrerd at overdrive Betydningen af. 
Men det vil vel snart vise slg, om der 
staar Mrend bag Ordene. 

er en bestemt nordlsk Indstilling over 
for L1vet og L1vets Foreteelser, en 
Livsindstllling, som er os dyrebar, og 
som vi ikke kan undlade at vrerne 
uden at tage Skade paa vor Sjrel. Det 
er nu engang saadan, at ustraffet 
lader man lkke sine Grrenselande 
llgge ubevogtet 1 en Tid, da Vaa.bne
ne kun hviler, mtns der smedes nye, 
da Krlgen paa Krudt og Staal kun 
Ugger nede en Stund tor at gl.ve Plads 
for den moderne Handelskrlg samt 
Krlgen pr. Avis og Radio, som med 
L¢gnens og Forvrrengnlngens lumske 
Gas !orbereder den egentllge Gift
og Gaskrlg, og derved paa passende 
Vis, nemlig ved en forudgaaende For
glftning at Slndene, 1ndvarsler de Ti
der, hvls Rredsler man hldtil har 
troet kun hf,!!rte hjemme 1 Eventyren~s 
og Fantaslens Verden, de Tider, da 
vreldige Drager - maaske paa en 
Midsommerdag som denne - skal 
spy Edder og Forgl!t, Gas og Baclller 
lkke bare over Krlgerskaren, men og
saa over KVlnder, B¢m og oe.mUnge 
- og det mullgvi.s ogsaa 1 tredellgt 
slndede Lande, hvls dlsse Lande b ar 

Anstrendigvis kan vi t ra det ¢vrlge 
Norden ikke bllve ved at m9lde her og 
foreg9Jgle vore danske Br¢dre Samf¢· 
lelse og Sammenhold, hvis det er vor 
Mening paa Skrebnens Dag at bllve 
borte, tor saa. maaske paa Sorgens 
Dag at sen!!_e e.Ua~erdigt med Po
sten og derved tvrette vor Samvittig
hed. Hvis det derlmod, som det haa
bes, er mere etid""MundsVe}r, at vi be· 
tra~r Danmarks Sydgrrense som 
Nordens Sydgrrense, da er det lkke 
nok at tastslaa det 1 Ord, de vrere saa 
ff5lte og smtikke, de vrere vll, de. maa 
V1 vise det 1 Gerning. r. 1 

i r 
Jeg vlllkke have mine Ord opfattet, 

som om jeg tror , e.t vor Sydgrrense er 
mere truet end a.ndre Nordens Green
ser - og Norden har mange Grrenser , 
og det lkke ba.re Landegrrenser. Den 
Front, som her er dannet, er lkke en 
Front vendt tlendtUgt mod vor store 
Nabo mod Syd, hvis ansvarlige Rege
rlng har :forslkret os om sine !rede
lige Hensigter. Det er ene og alene 
en Forsvarsfront mod uforudseeUge 
Degivenheder l en urollg Tid. En 
nordlsk Samllng bag denne Front V11-
de kun betrygge den Fred, den tu
strreber, endnu yderllgere. Et samlet 
eller samarbeldende Norden bar ln

tet udestaaende med nogen Nabo, f,!!n
sker kun Fred, og vl1 have langt st¢r
re Mullgheder for Fredens Bevarelse 
end de sputtede Lande. 

det Uheld at ligge pa.a Hrervejen, el
ler ved manglende Forsvarsvllle, For
svarsmod og Forsvarsberedskab 1nd, 
byder ttl bUllg Invasion. 

Det er tll Vmm om vor Fred, vi 
Nordboere b¢r samles, og sa·mles lkke 
bare til Sommerm¢der 1 det Frl, men 
tl1 beslutsomt Forsvar . Vi kunde be-
gynde med e.t tage Lrere a.f de unge 
Sf,!!nder}yder og oprette et udvldet 
Gmn.seveem, et nordlsk Gf~ 
vrern, et Nord:vrern. Det henstillet 
hermed tU Ungdommen i de nordlske 
Lande nu e.t lade Handling f¢lge paa 
Ord. Lad os handle, mens Tid er. La.d 
os samle de Kmtter 1 Landene, SOD2 

Man taler saa meget om den far
llge Tid, vi lever 1, at det meget let 
kan komme til at gaa os som Dren
gen,der saa ofte bavde raabt, at Ulven 
kom, at da den vlrkelig kom, var der 
lngen, som troede ham, saa at han 
blev redt. Vl har Ulve rundt omkring 
os. Hylet gaar gennem Klodens Pres
se hver Dag 1 Aaret, at Ulven kom
mer. Og alligevel syncs vi Nordens 
Folk endnu ikke at vrere vaagnet til 
Erkendelse af vor yderst farlige Stll· 
ling 1 Nutldens urollge 
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Bladet: 

DugeJ " :+\ J 111 ,l . ~ 
-c;1 

skriver den -
?" JUN11 

Det unge Grrensevrern 
paa Skamlingsbanken 

Ski/ tende lndtryl~ 

DEN, der na:rmer slg Slta.rnllngs
banken-Skandinavlsmeos 90-ae.rl-' 

g~ Festplads--ser over det s<Jtnmcrfro
dige Land forst bcgge Bakkens Kende
nuerker: Stenstetten og FlagAlangen. 
Men under en vJs Synsvlnkel falder do 
to slanke Llnler helt sammen, SliWI. Fla
get synes at svawe frlt I Lu!ten llgo 
over den graa Ste~te -;- )elllgende og 
indvlende "det~·~g'r~e ·'sknenter, de 
June Klefter ot-:\fen~;~~flllde Sn:»at.· 
Iunde tU et 'Mhdest~d tor sterre 'I'e.Ie og 
videre Udsyn, end Hverdagen og det 
jawne Land tlllader. Her er lkke blot 
Danmarks, men Nordens etemnlngs • 
fuldeste og skonneste Tltlcretol. • 

Neste Indtryk: Det bolgende Ba.and 
at Menneskcr pa.a Vaodrlng op 8.4 den 
stejle Markvej. Et Mlnde fra Gentor
enlngsdagene dukker Clp: Sa.a.dan saa 
ogsa.a Folkevandrlngen ud tra Sender
borg op over Lande.vejen tU Pybbel .. 
skanscrnes Minclefe~t. Allerede Opetfg. 
ningen skaber llgesom en Corventnlngl'l· 
fuld Felelee, er l s~g sclv en Optakt 
tu 0jebllkke, der ka.n le.fte Slndet utt 
af de dagllge Fug~r og lnd l FestoM 
lyse Oplevelse. 

Solen_)>ager noo l den beromte Gryrle, 
der er fyldt til Randen med Tllbercrc. 
Der grettes paa - og det vlser slg ~i
den at vrere ligtlgt -, at de er ca. 
30,000 I Antal. Forklaringen glve3 ar 
BUparkerne nmdt om. Atst&nden spil
ler ikke sa.mme Rolle !!om tor - navn
lig ikke, naar Solen og Anlednlngen I 
Forvejen er blevet Forbundsfeeller. En 
let: Oro - 110m i en Kornmark under 
mild Brise - tma lydher Stllbcd l fuldl' 
tre Timer. Man bliver, hvor mao or 
for Resten kao man heiler ll<ke flytto 
sig, saa tret og lovrtgt 11aa godt sldd~t· 
aile sammen. 

Lrercr l1Ia1·t•usw n lndlcder. En ung 
Rplnkel Skil{kel!1c mcd ot flnt og tndta
gende Anslgt. Roligt, nresten atlltmr
dlgt redeg0r han med en egcn jrovn 
Vederhreftlghed for Grronsevret'1letM 

MaaJ og MldJer. Vlljen ogVarmcn ekju· 
ler sig bag de drempcdc Orcl, men mmr· 
kes sorn beslandlg Bagg-rund. 

Saa vlser B. P. Ww~sen slg. En Jill<~ 

Ha.andbevlllgelse standeer Blfaldet. Hltn 
er kendt nok. Under hans Talc, drr 
t·rekker tUbage til Fyrrerncs Skam
lingsbankelll0der, foru.ndres man over, 
hvor lJdenskabeUgt han geooplever h int 

fjerne Tlder. Straks efter forstaar man 
det af en tilf~ldlg Bcmrerknlng. For 
58 Aar siden stod han tor forslo Gang 
her som H Aars Dreng og herl.e en 

Delta.ger fortrelle om Madet 18H. Allr 
de 90 Aar lever f ham. Han har Per
spektivet 1 slg. Sma.a. Slag 1 •ralerpul-



borg op over Landevejen til Dybb0l· 

sk8.lllK'lrnes Mindefesl. Allerede Opstlg· 

ningen ska.ber lige~om en forvcntnlnge

fuld Felelse, er I sig sclv en Optakt 

til 0jebllkke, der kan lefte Slndet ut'l 

af de dagllge Fuger og lnd 1 Festem~ 

lyse Oplevelsc. 

Solen bager ned 1 den berornte Gryde, 

dcr er fyldt til Randen med TUherere. 

Der geett~s paa. - og det viser slg si

den at veere rigtlgt -, a.t de er cs.. 

30,000 I Antal. Forklaringen gives a.f 

BUparkerne rundt om. Afsta.nden ~il

ler ikke sa.mme Rolle som fer - ne.vn· 

Jig ikke, naar Solen og Anlcdningen I 

F'orvejen er blevct Forbundsfseller. En 

let Uro - Mm I en Kornmark under 

mild Brlsc - l!laa lydhor Stllbed I fuldc 

lre Timer. Man bllver, hvor man er -

Cor Resten kan man heller lltke flyttc 

slg, saa teet og lovrigt aa.a. godt sldder 

alle aammen. 

Lrerer ~rart'I(S.~r ,, indlede~. En ung 

E<pinkcl SkU(kelse mcd ct ftnt og lndta· 

gendo Ansigt. Roligl, nresten stll!rer· 

dlgt redegor han mcd en egen jrevn 

Vederhreftlghed for Orrensevrernet!l 

Ma.al og Mid lor. Vlljen og Varmen skju· 

ler slg bag de doompede Ord, men moor· 

kes som bestandlg Baggrund. 

Saa visor H. P. Hanssen slg. En 1111<1 

Ha.andbevregclse standser Blfaldet. Han 

er kendt nok. Under hans Talc, der 

rrekker tllba.ge lll l!,yrrorne$ 

llngsbankem0der, fonmdres man over, 

hvor Udenskabell~ han genoplever hlne 

fjcrne Tlder. Straks ctter forstaar rnan 

det at en tilfreldlg Bemrerkning. For 

58 Aar slden stod ban for forste Gang 

her som 14 Aars Dreng og herte en 

Delta.ger fortrelle om M0det 1844. Aile 

de 90 Aar lever I ham. Han bar Per

spektlvet 1 slg. Smaa. Slag I Talerpul

ten - sna.rt med knyttet, snart med 

flad Haand - markerer den Dirren 

hans Sind, hvormed han feler med 

bvert Trrek I Fortrellingon, 

Uro, hvormed he.n fra Fortiden dragt>1 

St.Yt"ke til at befreste Frcmtldcn. Mcd 

et Temperament, der ikke tyder 'Pa<l 

72 Aar, sluiter han med en ildnendr

Appel tll Ungdommen. 

La"rltz Wcibttll - Professor l Hi· 

Storie ved Lunds Universitet, men root 

Skandinav med Stamshegt i den sen

derjydske Landsby Vejb01 - cr nrestc 

Taler. Den h0je, slanke Skikkelse Ire

ncr slg utvungent frem over Ta.lersto

len. Han er vant til Forelresningens 

!dare og belrerende For:m. Hans Em.ne 

er en Sklldrlng a! Nordens Tilblivelse 

me, baaret at Vldenskabsmandens sik· 

re og omrattende Vlden. 

Saa kommer den norske Forfatter· 

forenlngs tidligere Formand, Ronald 

li'anglm, en kraftlg, bredskuldret Skik

kelse med en vilter Haarlok ned over 

det runde, glatragede Anslgt. Han be

gynder med a.t rolnde om Bjornson og 

minder selv om ham. For ferste Gang 

gUmter Sm!let og Jyser Lunet. Ogsaa 

han er - som sine Forgrengere - en 

ovet og tydeUg Taler. 

Den n~nste Taler - G1mnar Gum1ars

scm - fatter slg kortest af alle. Islands 

Hilsen gennem ham er 0nsket om 

Handling efter Ordene. Han er skar

pere end de andre, gaar lkke udenom 

en Smulc Iron!, men virker ved sin 

Knaphed og Klarhed, torener baa.dc 

Selvbrevdelse og Sam!0lelse. 

Endelig stutter Redakter 'Kronika af 

med en syd.~lesvlgsk Tone, tanret ar 

Nuet. Imeuem, naar han siger· ,.mine 

Landsmamd", opstaar en srerlll). Kon

takt mellem ham og Menneskem&ng

den. 

Hen pa.a. Aftenen finder endnu et 

Mode Sted. Atter taler tre nordlske Re

prresentanter - denne Gang ved Ste· 

nen for Laurids Skau - saa toondes 

Baalet paa en Hoj udentor Festpla.d

sen. Mens Flammerne vokser, holder 

Vilhclm An.dcrsc1~ i den blaa Rltumring 

Baalta.len, som kun han kan det, om 

Nordens L0sen og Broby~nlngen, ikke 
II.MAA( t Cl V"-
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succes er nmsten uopuaa.ellg, saa lhav
de Klllopalreet vmret Iyldt lb.ver Aflten 

- iangt ud i Fremtiden. 

Artistliv hedder FL!.men, og den ' 

spil:les af Cicely CourttJCid.ge og Ed

ward E l'erett Horton - den :forste et 

for os gan.ske ukendt Na.vn, den anden 

en .M.a.nd, vi har moret os over I nogle 
Chevaliemilms, men som for Resten Lkke 

er videre moru;om her. Dct er Clce.ly 

Oourtneidge im1dlertld, .hun er end.qgtsaa 

meget morsom, hun .ha.r en ovei"V'mlden- ~ 
de Oha.rme, og hun !bar ot tin<lrentdtl 

Humor. Naar !hun kaldes Er!Jgla.nds 

Liva, saa er det rlgtigt, mc.n det er 

1 ngtig;ntok en Liva, sam cr mere boher

.sket l sine Virkem!dller, udon at vmre 

anindJre morsom. Hun er Filmen hun 
I 

er lfortrretrielig, Cicc.Jy Oourtncldge vii IS 
vi gerne se !gen. 

Men FiJmen se1v er morsom, og den 

er UIS!lldvanJig. For en Gangs Skyld f0-

res vi ind 'bag Kulisserne paa en saa

dan liaa.de, at man lhar en Forn'&IIlltnel-
se alf, at Billedet er rigtigt, og lldke no- 19 
get Gla.nsbilledvresen, man bar lavet for 
e.t l1Xl00eko.mme et Pub:!lkumskra.v om 

Roma.ntlk pa.a de skraa Brmddcr. De 

er ikfke Spor a.f konne, disse Menn(l!Sker, 

de er 1kke Spor roma.nti.ske I e.lmin<lellg 

filmatisk Forst:!nd, men nok for den, 

der ogsaa kan se Romanliken 1 de 

ISDl8.a, menneskelige Hamdelser. Senti
mental? Jo, paa sine Stedcr er Fil· 
me:n det, og pa.a den typ1Sk en:gel!S'ke 

li'.a.Qon, soon vi nok kan smUe ad, men 

5om dog er rorcnde og ~e l:ndta

gende. Og .saa er &mmcn sarumamd 

dekoratlv llllodt. Her er selve den engel

ske Garde med klingcnde SpU baa.<le, 

pa.a. Londoos Gader og paa Scenen sam 

FlnaJ!e tu Artisternes st10re Nummer -

Iller er Ga.lapreonillre mcd UdstyrsnU'lll-

re, her cr rafflncrede Belysnmger og 

prene tekniske Enkeltbeder. Og sa.a cr 

der naturligvls en K1Br.ligQledshistorle, 
som lkke bliver Hovedsa.gen, men ooan 

alllgevel smtter hele den ~like.llge 

HandlingJ der ender lige saa pludseligt 
s?m den 'begyndcr, I Gang. 

Man ~ sige om Filmen, at den -

som a.lle engelsike Fillll!l - er temane

lig- .Ws i Kompositionen, men her er det 
lk.ke nogen stm-re Sva.gfhed. Filllmen er 

blot over Lillebmlt, men over 0reaund 
og Skagera.k. 

M.agtfuldt virker atter den vmldige, 

overvreldende og overraskende u.::u,a>l(<>t-

se og de nordiske Taleres at hJnanden 

uafhrengige, men dybt beslregtcde 

m~erkellgt samklingende Ord - det 

Stmvnets sidste store Indtryk. 

I Nindenbu 
Dagens Nyheder·, 26. Juli 1931,. 

Nya Dagligt Allehandas Chef
redaktor Leon Ljunglund har 
for nylig vreret paa Rejse i 
Tys7dand og viZ i et Par Arti1c
ler slcildre &ine lndtrylc. l Dag 

fortreller Redakt0r Ljunglund 
om f?Jstpreussen, Hinde·nburgs 
Hjemland, og om dets Overprre
sident Eric Koch, hvis Politi7c 
er Socialisme, ,.men en Sociali$

me, som ikke vil Ejen.dommens, 

men. kun Arbejdets Soci<zlise
ring". 

NA VNET 0stpreussen har 
mange liberale vesteuroprei 

0ren en uvenlig og haard Klang. 
byggede den tyske Ordens 
Riddere i Middelalderens st0rste 

viske Overswmmings stride 
Her er det preussiske 
bedste Jor.<J, et af Naturen hrri 
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,,Polltiken"a Kronik. 

I konturenc ttl et folkenes foruuml. - inden for folken!' og mrd dommedags-JIP ont-ta'nui~heter. Jo h0iere gnen- not·dil>k samhot·igbet. Krigen indledet 1.\ien det et· slik. Idag er ~·i heuvist 

25-6--34 en sa ~tot• alliance mcllem folkenr at profctier OUl aftrnlandrnes nndergang $CIIC U,\·gges meUem Europa~ 2i for- raktisk Pll 0~ fase i .,kandina\ ISillens til OS selv. 

,.den av !'ig seh· fremfoJ·er vcrdl'us- som ct slags apokal,)ptisk akkompa~- skjellige land. jo ston-e tohlmun•nt> hi'ilot·ie. Den er ikke sa sLorslagen i ' {l ? I) -:).11 

freden, :!OII1 er helc mennt>s~ehctPm nrmeut til tlcndight'ten. blir, jo hitrere re ... triktion!lpolitiken sine mal og sint uttryk ~om st..a-ndi-

Nordisk 
grmnsevern 

'StorRtc lamgliel". Han mente det lot Heist bolder man sig nu t.il teltt>ne. og handt:'lskrigf'n, de:sto vanskeligere na\ ism~n oftp har vreret for. Den blev Det et· ikke gt·und til at bruke man

, 1g gjore. Den gamle lHn-ding he- steller med sit at·b«>ide dter sin bed:o;tr 1 blir \Ore kar her i ~ot·den. Vi knn skapt 1 en kl'isetid, a.v bydenrle nod- ge ord om dem som he,·der at det hel

qutP troen pa c!et .,e, ige fon\l' i eme og taler ikke pa stort• m.oter om J umulig 'OC're o~ ~p[\· nok. Yi kau tuu n•ndighPt. fik praktiske utslag, blev ler ikk!l eksisteret· noget anclet Skan

li\t~t". I den lskkell~(' Ho dolle han Vl'l'lif'ns ~~;ang. Det \ 'at' ogsa min forstP 

1

1i${en:; klare at hrodfo o" selv om \el'· noklcrn. sokende. u~ggl't pa erfarin· dllla,ia end eu geografisk bete~tnebe. 

nogrn ar efter. tnnkr at svare nei ~a den rert>fuldf' dl'n IJ)p, gan~ke stengt for o-;. ~[Pn ger. M~t) ,i.e&- tror wan kan :~i at uen EntPn 1·et de ikke h,·a<l de «nakker 

Det rr lf'modig- at l~st• Bjot·n,on~ tndb~delse tir at tale Iter idag, men 1 <l('t Yildt> komwc til at h<>ty no~f't hen- .e•· mrre reel Pnd tidligl'rt' skanrlina- om elll'r dP ~;nakkrt mot bcdre viclt>ude. 

Tale pa Skamlingsbanken 24. 6. 34. ::>kamlinl(sL;Lnktal•· tda)(. Pa Pn mate dn fol'luanden for ,D1•L unge ~roou~;t> j imot harkrbrod11trdN·, d11t ,-iJdf> t·cdu- , •~we. De~\c n~e fal.ti:.ke og reali- Men drl er og~n dcm som hevder at 

hat han fat n~tt \ 1 har i h1·crt falil \I'm" kom op til Not·gr for ~\t fa mit t sere \Or lc,·e~<tandard pa all<> omrl\det· stt-~ skantlina\ ismc h~tr '\Om forut- det er ikke lanclcgncn~er, men ideer 

Pa~t .,l>et ttll!'e Gn-erN•n('rn•·., fat et folkentb forLuntl. ~fen ,·j fik SHtr hle1 jeg simpelthen hlidt> ~a rurt sa ,-olchomt eJII'r i b1rrt fait! k1':1?\'l" ~i('tuing neto!J det 1t gt'OC'nscnP i Euro- tsom atbl.iller menne~l-l't i ,·or tid. 

~aJ·smode II"" :--kattilin~~bankt?n 
· · 0 d · · · 

" Jh I' · f lk 

det f1JI''!t eftrr <'u ,,• nlt:rt'>kri~. - bt· og sa Sllllgrl't at JCI-t sa Jn. /l ttte eu sa J(Jennemgllpcnde oml:llgniog av pa et· ulit sa h0ie. Tidcn ha1· git 05 •u.nn tt orer natur 11(\ IS et o • men 

i Gnar holdt den nor.ke l'or-
storiens ~tors te. Ov hvor rneget Jet un navnct: Det ungt gut•tts~'\ern, inde- hl'le 101' tilva•t·elsP at 1·1 tkkc kan [ore- cftHtt•ykkclill beskeJ om h\·or \' i ho· :,om ht>nkende menueske1· tilhorer man 

fatter [ifJtHifd /:'tiii!Jt II df'Uilf' "' 

- q 

Tall,> . er igjcn II.\' uet kan van~kel ig nogen ,j_ holder i ,jg -ch >'a mP~et al t~rnkt• pa I stille o~ Jpt. C'trknlatton. apcn han- rr.r lit. l)pn hat· pekt pa \·ore grren~er. for~t og frClll ... t cl fi,·s~yn. en sam-

I 1906 stod Bjomstjerne Bjornson Ovcralt , Europa har mau iucbet <lt at t.let hcller ikke hlir sit. ,-anskeligt ul'l. fl'l sk ib;,fart, uhi ndret ek"sport o!ot Den har gjort. et norrli~k ~r:ensevern fundsopfatnin)( ~um ikl<e er bundet 

her p.i Skamii11gsbankens taler~tol. ct organtsPrt :.amal'l.reide mclll!m euro at tal l'. iu1port et rkt okouomi~kc gi'Undla~ ' i nothenuig. ,.. til landegrll:lnser. 

Ran talte om .,Xordcns frcmtiu". om preiske land og en o,·et·natiooal in· Gnttm ru ·n. Oct et uok <' t 'toll j b~ !!get pa. .'\h det rokke~. om 1•nd Bjomsnn kaldte sit paugcrmauisti

den skanrlina' iii01P han haddc trodd stan!! utt•ustct med midler til at hin· ortl, men Jl'g l'l fon i"-s""t om at ,j nile I aldri~ ~a. litet, knakl'r \Ore h u~ i sam- 6kt' fremtidssJ n ,den stot·e tanke der 

p a og kjre01pet fori hele s it liv. !fans dre eu ny krig er nod,endig, - de ~n~~et . at. deL!>. slo l_th~t 1ar _bel(ra\i~t i l tueu:.oiningen~. . hv~h!'t' si~ OYer ~ort li v som himlen 

i orhol d til ska,ndinavismen gjenne01- noth·endtgste i denne \erdeu. Det er fotl Hlco. H \IS BJot nson 'eelt had de \ 1 elskc?r tkke bote gr~ 11 3e1·. !\len 11111 ber" pa Skamltngsbanken .. Vi har 

gik mange fascr, hans tro hadde sine egentlig ingenting i ,·eien med erkjen· ~a.t sitS) o. stu ~-ro bekreftet da hadde I dct er heller ikke vi som bestemmer den ~amme hirnmel O\'er os, det samme 

Ftore og sine mismodige tirler. men delsen, ikke med lrengselcn, kanske 1kke de geograhske Mtll'n>rne mellero , h1or hoie de skal ,rere. Vier nodt til ,-ide utsyn orukring os, men uet er 

den ,ar der bestanclig. Han var be- ikke eugaug wed \iljen. Eut·opas. land_ bet.) del konfliklt>t: og j at ta ut1iklingen i de mellemfolke- ikke symbolsk for vor stilling idag. 

drOI'i't 0~ uitter 0\'Cl' ad<>k illige ting Allikcvel star vi der d star, - Ja katastro!emuhgheter df'n dag tdag., h gt> forbold slik som de store land Verdel, Cl' ikke apen for OS. Noget 

ogsa da hau stod her, uolf!POe efter os t'l\tnse op den kjendte leksen: roed Da. hadde de i hoidcn brt,vdd onlen former drn. \'i 01~ afftnde os med Pan-Gcrmania C'ksi~terer ikkc. Og 

unionsoplosningen mellcm Sn1rige og et Europa mere ~plittrt end nogen· 01ellem nabot>r. On haddr dr ikke ! rlen. det Pan-Europa som burde \·rere 1'01-t 

N01 ~te hadde cnclda ikke lagt sig . .\len sinde, mer! rt. folkrforl.mnd underKra· kncvet noget t'l('nt. 1 Dette ~.treld('t 1 samme grad aile virkelige mal et· fjremere iclag end 

Det er rigtig 11t vi Je,·cr i den be

synderligste blauding a~ krampagtig 

oationalismc og international ide

kamp. Om deDitt mots~tniugen en

gang skal forlikes i dette forvirrin-

gens Europa og hvordan det e_v(>n

tuelt ko01mer til at ske vet vi ikke. 

jlen vi vet at idag er isolatioueo ster

kere end de bev:egelser som har inter

nationalt sigte. Vi vet at vpd krigs

utbruddet svigtet bade socialdemokra.-

hao Iorlot !'na rt sit 01 i~10od fot· at \'et 1\\' ny men reldgammel all i ~tnse· . A lle rle norrli~<ke fo lk on -kl'l' at rlt>t I lie norrl i~kP folk og drtte som er fa>llrs det s.a ut ti I at net·e hare for no)l:cn tiet og kirke11 8010 vat· de ~:>tr t·keate 

II Jlak,r{ om sine stot c bau. Hans skau politikk, met! handPlskrig og rasekl'ig hadd(' \ll'I'Ct :;lik. La 05 holrle o- i \ Ore matent>lle kat· har ogsa kommet a1 siden . .Ont er t rist, dct kan kaldcs intcrnationale iustanser i [olkene. Der 

cl i 1,a 11~nw 1ar hlit til paugermanis o~t ru '<tninger i febrrtrmpo, med -bor· nokternt pi jorclen o;. inrlrnmmr at II til at hcty noi(et godt for os. det har tragisk, og det kan n~rsomhelst bli en 

me, ja, han tegoct i virkcltght!ten op gPrkngsngtige sooiale 01ots:etnlnger j det on~kr bar rn •t>ltd uasi :.-. 1 materiel· ub tbomt ~1-:apt n ny bevissthet om rurop;etsk tragedie a.v uoprettelig ~rL 

if 

• 
, 
-

\Ill' ingen aktiv og effektiv interna.

tionale. Det· 'ar bare nationer, na.-



t iona lJ:tuclc r, 11atioualtucret·. 111\tionnl- ~nnl, nt 
neske det g j relder. I ndividct ovedor aile O\erho,-cdet bar lov til at kjrempc I i min sidstc bok har tr,vkt uogen fest-

had. Qg h\"ordan gar clet ''~eentlig lufteu 1-:<>t·e rcnsPt o~ Europa pauy Xorden pa g r und a.v forboldene l'r O utl - trenk pa B rorson ellet· K ierkc· for idoor. taler. De 1at· ruldc av lovpri.,ning og 
1u~u de intcrnatiuunJ1• hen~!{l>ls~'l' ~om 1 

rn•rt> "i!t •t'h. Vi lwtrau;ll.'t krigcn som kommet i pa ~i. mange omrader. Sor· gaard ellet· Grundt,;g. l ndi1idet o1·er- ~ boundring og pakaldebc. skrev ban, , 
PI' kommet OtJ rftl'r ktigrn 1 Scr 1lt't ntlosninf.lt>n pa en hi!'P, vi trenkte os dens vei har gat ut til Europa fra. for staten- husk at ald rig hat· nor- Vi er ofte misfornoiet, _ og del. s lik at uiir han lrestc dem trcnkte han • 
i grn 1Hlf-n 1 1;!-~ ut til at cl!' ~a at .. ; 1kkr. ••t de•n "kuldP bli indledningen vikingetiden av. Vi er blit fredrlig~re dil>k tan.kc eller politik gat med pa har 1·i Jov til, misneie er et stort in- misundelig pa hvor grei~ og godt jeg . 
natwnnli~n·, I Urn konllnUIIi~tiskl' til r·n ~f'liC krist•r. hvl~ omformende ~iden da, IUCO \'i chkcr apne fanrand. beta•agtningen av staten som C:D met.a- citamt'nt i folkrnes liv. \7 j kriticerer matte ha det med mig selv. 
1e1 J, n•l'f'\olulion ha)· \i ikk•· ,pt nn lirknan~f'r til ondt eller godt vi end- Vi vii ,gjrerne trenke I'Uropreisk, folo fysisk ophojet egeo\'rercli; den er til ~tadig, _ og saklig tuitik er ct ak- Deter l)l.ll'barisk psykologi. Jcg hl'lr 
g r t t i l. ))1· rimot r>r Huslancl I'D •tar 1111 tkl\t· ida~t. tyw ar l'ftCI' . bar nogl't os som europroere . .~.\len idag opfylder for at tjeue ml.'tmeskene_ Det er men- til"um, et uundn~rlig konekt.iv i Ji'l'et J11·ert falcl ikke forstat det slik a t 
h1or deu t.-or<>li•kl' kummt•nt'tne liar '"'e•rll!il.k ol'l'l l n~··n kan si. at Nor- \'i bcd~t uenne vor eur~e pligt ucskc oYerfor menneske, - t.amk pa sow i ku nsten . .\len la 05 nu, midt- man nod\'rntligds rna ha det great; 
tat rn u.tunnnl utfOt'lllltin~. l11or d••tt drn~ rollr· ~o1n o rkrRll·rplndstilskucrc ved ~t ~rcnke og fele. og Iu.ltd lo s~· uol·disk humor: hvordan den opluevet· ~ummerdag i Norden, bevil~e os selv og godt Io1· at holde a1·, beundre, p:i
l'tachl( pr;•kti,k tilll'lllJI"~ ··it•'l de n.t- t I lnwa..t t·l no~rn ,torslagen rolle .. dina\i~ For det vi bar fl'elle:-. i vor a l l>Oeial avstand og gjor kolingrn til en sotule tnkknemmeligh~t _ for uen kalde noget i dP.nnc vcnlen. ~IA j eg 
t tOnnlr forhuld n~ t-fh·r ht'll'lnet ttl \1 ,., 11 rll'n hll'l nu e·ngang vor. Og d eu nordiske kultur inclrhohler elementcr, kongel D et e1· aristokmti, for det fin - er til 5~ 1 rhde og ~idst den fineste fa citere et ord av \'1lhdm Ekelunc..l : 
Hu~land, m•·llrmtulkelt,~~;t• -tilltn!!. Uf't h.n , 1111' upg:a\Pr til O!!. Er vi blit fol·- som b.orc r til det ufortapelig~te og· de:; intet andet anstokrati end d!!t grojonl i Jil'et. ,Vi wta jn i fruktnn. nt.t i var mor
rl :.:al lfk,.Jian n~<•t,dt hqn •·IL•rkl"::,-- -l,atll'l lOI :-~kti,- clt•ltal{clsl.' i \Cl'dem;- sa i europa>isk kultur. Kanske det c r sow et· bascl't )Hi mcnnrskelig kl·alitct \'i har adskillig at nere takknem- k:t-.te hjarle,ra sit.t.a dcmoner och 
t ide•t' fnrl10l tl n~ iden h:11 l;u~pt wn- ,j1a 11 tat>t n~ fm· d~ts me!lt fortviled~ 101' opga\C at La dem 0\'1'1'\-intre hos 0 /t t•espeklco fot· den .. \len drt er og~a melig for .• \.t 11 har ~o:i en•utyrnlkl'e sknttta at oss och alit> vi~ra hjldning~
\':-t'ltltlll;.;f·l. Eft•·r 1111t "''.l"" fin1ll'S , irk ll ll\1-(1'1', Hfl er det ogRh. vot' plil(t os. Deter ikkc et tnastcsln11 t pl'l'spek demokrati, for det nonliske dcmohat. i land at uo i. (J o reldrc man hlir, uppt<ig." • H a1· man ikke J~st til a t 
d t h:ll'l' •'II \ irk•·.!_:! " - ., w•' tnn·tle: m ... ntalt at , t~e. at vi bll''' ior:~kan••t. lll for et nonll';k ~rren'-c'·ern. har altid betraf.(tet tlct '>0111 '1n o pga11• dcsto me rf' bet.) r det lol" e n . . J cg hi. omkomme i den Jnttc ren kan dct lue n-
d•·" I;~ i-t nr·. Dt•u Jt.,.\111'1' -.iJZ 1n1·d Vi skal 1rere os ~r lv. Vi skal huldc os /l '' at ska ffc indilidet uh ikliugsmuli~t nn i ,·arlosoini{CD oppe pa lauclcl i d~ at man med srerlig 11er d,Hkea Je 
~tm11· kJ;tft sda,~;.•·ntl 11 11 kril-(•utbrnd fri io1 hystr1·i . i renslig og vokbt'll ~ IH•trr og 1rerno det~ ret. Ht'l' er r~a- Norgf'> og vi1knl'l bv~r lllorgeu av olvc- \'tl.ll'di er som crfnringsma•ssig far d en llld- liken•c.:t. forankrcl i \ 'OI'C uetl~t.e vg Om dPt SOIII 1'1' fii'IIPO,IJOI'di,.k i \()I' li~PI't en 3.1'1'-tokr;~lisk-demokrutisk Sll'lrt som r.ddtc dalt!n, cu C\lg strom, til at l'orstuuunc. Dct findes rt onJ i pa .,dl'nttr \er- lt:NI'nc..lc tracl itionrr og rcdi.'Jigl.' i \Of' kultur kuud~ man tall' i ubc).;r:t'n"rt ..,~ nt<·>c· som er nordi~k og ~ow 11111 ug <·n odsrlhPt ut-t'll like: det et· finL at uibeleu om ut. dt' ile frygwn 11!. Fr~ gt 

)•'!! II'!.(<' fgr . at '-tk11• id•••'11 rf'Jt (j,

( • "· lJ t•t •'I' l11111li,(.; gilt' II·~\ ~gt 
\u • ·dt• •• ~ i~olal~tw ida~ )tnr nernli g 

fl !J< 1 , 11 u ha 11 li I 1 t::lll prakt1skc 
fror)JI•l d . Dt•JI cr ll!!"il a~ ltlcnl:tl lll'l. 

. D· t \1\J' ,u,. l'ilk uu clcr krigcn. Da, 

1 djr LJI a.~ nwtc vor egcn tit!~ pro· tid. J cg ha.ddc de11 gi:Nlc nt talc 0111 ~kal hcstn 1 I\OI'den. fOI' p:i den uyg· hOI'r d rt, n/u· man av og til syn es tlet ba1· odclaKt IUCI(Ct i vot· tid og den 111Pmrl . frcmfur alt rlc sooiale - for noget a1 det i btudtntcrfurt!ningrn ger \Or fnhet, \ O r l'l•lat11-t lille klnss!'• er for megrn knt'l'ighet i vrrden). At I gjor dc•t statlig. Er 1·i motlige nok her nt. rl 1· ikkr skal opslukl' os. Vort so- i Kjel>cnham i mar" Ui.r, o~ je•l( sk1d a1staud. \'Ort socialc arucidc. og et- 'i hat en kultur ~a. rik pa menneske- 1 i Xordeo til at elskc 10r fnhet og t· 11dc prohlcm er forst og frcmst rt ikke ~jcuta dPt uu. Jeg Yil ban· ogsa l11·crt hal, om nl kunn(, tjP III' mrnnr · lig hct. At vi som sma folk bar hver- heir drn humanr kraft i \'o r ~tlllu· 111•0 L,Irm. ~om gj:elclet· \ 'OI' ungdom, her vrre~isere mil ho1·edsyn"llltnkL «krt' •)g klasSf'l pa rn ml'l't' efirkti1 alult·c a.t t~ til, korrigct·c os pa, ut- da. ctnhler c1· , .j ct eifektirt nonhsk .t••ns. k1 '\\ pa nrut'iUc. ~om er et bellisc D et 1re~l'ntlige i nl kultu1· r r tlrn~ mate i fn·mtidt·fl. FQI'f<l indcr den som vide os mrd. At 1•i simpeHheu kan gnl!USCH'rn. ~fen jeg lika l sluttr som krav. dens ft'(' lll ti d. D ct prol>l cm rna lllf'llDCskr~yu. llvot·d a n !!lil t' U\CIIIIesht en l'l'nlit<'l i nordi~k liv, cla. har vi Ulotes her Cll liOI'di!<k 'IOJlllllCJ'da~-~: og jf'g bcjryodlc med rt lljernl;OIIOI'd : 1lct 1rere eo 1~-kke at ta. fat pit, og i tiln.erchen! l:honla11 ut·tragtrr de•t ikkr alPnr ,,·igt,l' t ro1· fortid, mrn og l' ltf• at ,-j :,n,rurucn eiPI' rnegrt. som ,.j ,Drt ka.n vi ikkc uten al holde ~amdel skuldl' Ia sig gjore, for slort ~l't si,~< seld Den nonli,.kc kultur har ru s.i fonadt 1·or fremt i I ~om et fril eJ.,ket· og ~om gir os hilh fo1· ,-or frel- mrn." tror jeg ikke, a.t tlet pti. man ge geuc- meunr~kebctr11.gtning som ,.,amtulig ••r Xorden. Og dr h<1r i Norden, som le<; ft-cmtid - ,.!'<kjent dct morkt rationer l.' r g:i.t ud i Ji,·et eo tlnegli- aristohatisk og dl.'mokratisk. Den cr kJa>lllpcr mot dPn s.k:tl 'ite, at de sa-ger ser ut.'" 
R rJiwftl Funycn. 

ri ti~'nte da 10ci, I"" · 1 r·· nn)!tlt•m her i Xorrlrn entl i da~ I n1'htokra lisk. fordi d('n tkk·· t•r kol a1 drn ~p·t·n. rlr· 'rh ' ittcr pa. Fori .Ia. dettl' er jo store ord. En kriti-drr krigrt , ng 11 ful \t' ·}:; ~:~.,.;:~·i;~~ · .leg gjenla1·, hvacl Jeg for har sagt.: lcktiv. Deter o1·eralt dt't.. enkeltc men ul'l er i kraft lW den, a t de og vi ker ,·ar nylig ute efter mig, fordi jeg J 
. . . 

- -•• I 
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Tal ere fra de fem nor diske Lande hilstes af 
begejost:tet Q;i.fttld>~ En smuk, ?g .~~ ··, ~ l ·:n ,.,') ,, ' d "( '()J p , 1.<11r. • 

Demonstration for N o~I_ls _.Sy tf~..llat...7" ... 
Kolding, Sendag. Lrerer ,1/nrktcsun: 

D ET unge Grrensevrerns Aar~mode 

paa Skamlingsha.oken bl~>v en 

5lraal~JH.le Bckendelse til X ordens 

Ryclgr:cn'Se. Strevnet hawle samlet 

:.!:'>.000 ) l ennesker, som i det pragt

Iulde Som.mervejr haYde lejt·et. sig pa..a. 

~lo':cnterne ned mod Talerstolen paa 

- Du.nsk Un)!dom har appelleret til 
Ungtlommt>n, ilkke blot den senderjyske, 
men hele den danske, ja. hele den nordi~ 
ske Ungdom, ikkc til Erobring, men til 
fre<lcligt Virke for at ha!\·de det, der er 
I'Ol'i, 

Denne Tn lr 1 ar en smuk og v~egtig 

Optakt til tawnet. 

minderige Banke, hvorfra. man 

bar den mest storslaaede G dsigt ud 

O\ rr Lille Breit. til Fyns og J yllands 

Ky&ter. 
Ved Talerst{)len Yajede rle fem 

not·di!~kl' Rigers Korsduge. Eiler at 
,Den signrdo Dag'' Tar sunget, ud

hrap;ie Formanden fot· Skamlings

ba.ukeJ8elskabet Proprietrer Jnltl, Lyk

kP~gna.rd, Pt niloldigt Leve for Kon

p;cn og overgav Ledelsen af }Iaclet Lil 

Deli unge Grrense\·rern ved DirekL0t· 

Hamm1wich, de1: b0d velkommen. 

llil~t med et brusende Bifald besteg 
nu rr. P. J/anssen Talent.olen for i en 
rnffi stor Kraft holdt Tale at gi\"e 'Iil
hererne et lndtryk af Skamlingsbankena 
[fic;torie og den Rolle, dette Samliogs-
stf'd i R iotoriens Leb har spi!let for 
Dnn~khedens \'rok11t i Senderjylland. Ban 
dv~lcdc vPd P. Hjort-Lcn·ent:zm og, La1,. 
rid.~ 8/aw og Rluttooe med at prise den 
vngtlom J ~·kkelig. der fnnr en lige saa. 
stor Opgave at lese &om <li~&e ):[rend. Med 
M.yndighe<l led H. P. Hanssens Sl~ t;.. 
ningsord: 

Eftc>r Kor!'angen talte saa For· 

manden for Det unge Grrensevrern, 

- J eg siger med K~empernes Ord: Sejr 
i jert. Haa.r, Sejr i jer IFod, Sejr i all• 

eders Ledemod I 

• 
( Fortsfl!,ttes Side :2.) 

I Et sta-rkt. Blfald hilste H:. P . Ha'hs$en 

efter Tt~leu. -

en angrebslrout, men ene og alene ell 
i'~ors1·~ frOJlt mod Begil·enh«ieJ', d~1· 
ikko kiln fonl<bes. Yi ~amles t.il VreJIJl 

Vi viste Verden, at vi han ofre 
egen Fordel for h~Jjere Maal. 

0111 ,- 0 \ Fnhed. og 1·i kau tage La>re 
nf do UUJ.(O Sonderjydl'r og ber dnll1JE' 

lkrt>fter taltP P rof<','Or T.aurif: ll'ri· 
lwll , Danmarks godl' Ven i Lund. U au 
J.(lll' en m:Uilado Ski)drin~ n£ de n11nli-kc 
btaman~>rs ::lkrebue op geno.!'m 'J'idcrne, 
deres tidli~:rcre Sumhori!!lu:•tl, Splittrl.~on 
UJi! dP 1 ntlb~-rdl's hitrc K nmpc OS! l11trc 

Kri~<>: 
- ;\leu ud over })l)(!l•n rH•kker de Lc· 

\ ende hinnnucn l::{aantlcn. l IISt'rC 'l'id 
!Jil.l' do nol·dh,ke Folk 1· iMl; at. clo Olll' A.f 

tdle 1}o~0lk ·ha•· kumwt lose <lc.wos Mr1h-m· 
,·~rentle i fredrlig Aand. Dc>t er 1\101) n~ 
1M3 Bcviset for. Vi hal' d !lt Ver.<lr,Jl, "t, 

l'i kan ofre ('gon J<'oN:lcl for boj<'re )ln:ll. 
Profes~or Woibuil sluUedP mod som 

f remtid~>ma:tl nl op,tillc Skn ndllllwi~
men<, g;~mle Drem: Nonicns l'on•nl"'ll' 

Stntrr. 
~lregtigt Uifald bile~ cl<1n ~~ enskc.-

cl 

'l'aler. 
l)ereflcr tRite d4'n nor~ke rorf11ttcr 

]lt.11 ald Pt!ll•trn, h' IS Talr s;t~n~Z:il'c~ c 

Poliil/.£11.~ 'Mandag,.,-Kron1k. 

Her ved Nordens mesf urolige 
Gransc. 

Sum Rt'IJI'reM.•ntant. for Island tnlll• nu 

~·orra.ttE'rt'n Gtutmn· Ou11tWr~.IOII. 
- Yi stan r hN 1·cd Kcrdou~ mc,t 

uroligc Gnensc, ~ag{lc linn, i 'Titl<'l'IH'' 

J,oh deu Orrens~. der ol'll't.L cr bhwct. 

for;l,mlr(•t. l\lon' \'Ill' :::;~·clgJ'I'I.'IIIir, er iklw 
mere truel. end ~o~;dcus andro GJ'H)IIWOr. 

014 M·cn~k" Ho~ler t)lll nanni'I-E-11 at et 

nord lhk For'> I nr~>l'orhnnd. 
- Ot'r lig~er Qpg:l\1•1' nnk. udtnll!• 

!Jo 11, og 1 I'll tL•C' pn n c-t nord isk Oneil"'· 
IIL' t'l\, :\Inn ladt•r ik:ke n~t1·nffet s111o 

Grll•ll~l'l' li p:ge tlhCI'I'l>{lt>L hen. 
~idMH Tnlcr 1 t><;\ l•:fll'r llllll<l:tg,uu~dl't 

1"8 1' n edukt.lu 1\Jtttl!/;11, l!l•rlin, dt•r 
brng~e eu 'J-1 il ~-o~;'l l I' I'll tl(• nanslw ~~·d ltll' 

Gm•llo<•H. Aile ·r, terul• blE:'v hil~t mNl 
~tornH'Jl<lP. Hil'n ltl . og l•'or~omli11~en h~·l· 
dodo tlOIL1 1ed at ,,,·ngo de locu Xati0118l· 

~l1nf1:e. 

lnd<-u Direktor Hammcrid1 sluttccle 
:\lodet, opl«>~te lH•n Pn RwkkP tdP~I·nfi 
~ke Hil~ocr, tier \"ar indle~!.. til Stn'l"
uct, bla.uclt audot fra Gra-u•eforPninjl;ell, 
~tudentel'forcni ng:t>n. Tr~ Hei~kol.e op: 

\' :\llekilde Hoj~ko!P. 

Baalfest sluttede Dagen 
I .\ lt.-u »tlllliE:tle:; ma.u patl ny ttl 

Htl"lll'•t H'<l \linde~mi(>J'ket (or Lllnt'ids 

:o;k
1
w. H<>J' hlev tier talt 11f Ln•rt-rintlt• 

Jo'rk. ~:nrt~~nt/;, T~1\der, Pa•tor .}ttcll 

f 11 ,1111 ·" 11 , (),l.o. ng eu s'en!>k .\dvoknl 

Cnl'linu. :\leden" derpua St. Haus-BIIa· 

ll!nc>. LnN' <,Wg mod .\fteHhimli!n, holdt 
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lif!o..l \~\.11 U4\,....,\l '-'"''" ~ ""' ' '"""'-"~ ''"" 

OVPI" Li lle n:el ~ til Fyns 0; J-;>~ll~nds med $Lor Kntft hohlt 'fn le 11t give 'fil
bererne et lndtryk af SkamlingsbalJkena 

Bistorie og den Rolle, deUe Samlings
sted i Historiens Leb hsr ~pill('t fo r 
Danskhedm1s Vmk~t i Sonderb·lland. Han. 
dn~ledfl ''ed P. Hjort-Lorentzen og lAnv
rids .'ikau og sluttooe med at prise dea 
Lngdom lykkelig, der faar en lige sa& 
stor Opga"'e at lose 110m di~e ~trend. )led 
Myndighed led H. P. Hnnssens Sl}lt

ningsord: 

KyslPr. 
Ved •raJprsLolen vajerle rle fem 

nordi11kfl Ri!(ers Korsduge. EiLer at 

,Den signetlo Da.g" var sunget, ud

hra~te Formanden for Skamlings

banke Selskab~>t Proprietrer Juhl, T~yk

kt>><gaa.rd, t't niioldigt Leve for Kon

gen og ovcrgav Ledelsen af Yoclet til 
Dllt. unge Grrensenern ved Direkter 

Hnmmuirh, der bod velkommen. 

- J eg siger moo K ll!tnpernes Ord: ejr 
i jert Haar, Sejr i jer !Fod, Sejr i all• 
ooers Ledemod! EHt>r Kor~angen talte saa For

mandrn for D<'t unge G rrensevrern, (F'ortsrettes Side t.) 

• 
I 

F.l atrerk~ Blfald bilste I!. P. Ha"nssen en Angrcb5l•·onl, men eue og aleue 0~1 
I 

•l''ors,·l)·~~rro]lt mod B!"givenheder. de.r 
ofl<'t" ~r~~ en. · : "' ikko k~u fC!I"\1(1-.c&. Yi sumlc; til V~JOiT 

Vi viate Verden, at vi kan ofre 0111 10( 1'.-ihcd, olo( "i kun taRe J~OC'rP 
egen, Fordel for hejere Maal. 1 nf de ,l•up;o S~tmllll'bdcr og h~tr danne 

Dt•rt·l'l-(' 1' bo lt!' Profc»>Ol" £1.wrif.: ll'ci- (1\. tHttl(!hlt Gt·a•nSCI'l('t·n. 

/,,/1 , lhtunlnrks godo Veu i ]_,n u <.l. .1:\au 

~'"'' \'Ill male~de Ski~driu~' af de nortli-,ke 
~lnnuttN!; ~krebne op gen1;1em 1'idE>me. 
d<'l"Cs tit11i~~;ere Ssmhorighcd, SplittPh;en 
u~ {)(' indb~rdc~ hitrC' K~mpP og hilrc 

K ri),(C': 
- :\leu nd on~r De<IC'n rK'kker de Lc-

IOLIO<' hi011nd<?u H311ndeu. 1 n~·ero Tid 
hnr de oordiske Folk "'isl. at de one af 
all<' ~'olk har kunnC't lese deres )lcllcm
' wrl'ntlc i I redPlig .\and. Det er lYOi) og 
1D;J3 })('• i~ot. for. \i har dst Verd~, 1\t 
1 i kau ofrc egcn fordel for hojere )lual. 

Prol'ef>!;or Weibull slulte<le 1ned sonl 
Fn•mtitbmaul a\. opl'tille Sk~ndinadl!
lllCilS l(:tllliC' I >rom: Sordens forcuede 

1->tnl('r. 
~lwgligt Uifnld llil~te don svcn~k~ 

'l'al('r. 
1)1'1'1'\ll'r talll' rlen nor~ke }'orfnttt'l" 

/(o11111t1 fHII'/~11, !will Tale gengires i 

l'olitild' ll3 Mandag,;-Kronlk. 

Her ved Nordens mest urolig~ 
Grams•· 

P roressor Weibull lytte r . 

o~ -,\Ollhk<• Ht1~l.1•r ono l)aollot'l>.('JI ~I ,.t 

Sum Hr11rro~eutant for i sland talle llll nordi.k for~' 111·,forbu 1111, 

l•'url'a.ttt.>n•n (/IIIJJIIII' (iltlllltri'·•·'/Jit. _ J)l•r li~~;~Pr Qpgaq•l' nPk. lid\all<> 

- \ i staa r Lter n~l );ordens me~t IJI\n, og 1 I'll tt•r ptlll 1'\ ru1nli~k c; r~t>nsc
urolige Gra!n<,e, ~ague ll;~n. i 1'idrnw, , A-rn. :\Inn lr~dcr jJ,kl' 1t-trolfet. sine 

Lt
1
h den Gr«.>nse, der oftch\- rr blol'l'l Gn<·n~t'r llllll:t" ullt'"'J.tll't lwu, 

loramlrct. )len \'Or s~·tlgnen.;;e t'l' ikke Sitl,t<· Tale-r ····d Eflel onitld:I):!;'IIH!dd 

mere truel end ~ordens andre Grronie.-. vnr HNiuktor '""""'"• HPrlm. dPr 
bragl.e I'll llil~·n !r11 cit> Dnn•k(> ~-~~ lor 

G n:t•ll>t'll. .\lie ' l'n lt•nu• hlC'Y l11l't nwtl 
-.lormQndc lltf:lld. o~ L-'nr,:llnlmgen h~ 1-

dede dcm 1ed 11t "·' nge de fcm :\atooual-

lndt>n Direktor Rummerie"b sluttccle 
~Jodct., oph.r-,t<' han en HwkkP t<'lt'l!rafi
•ke Hit~ncr, dl.'r 1 ar in~lllllK-t til Stnn·

n<>t. blandt nuMl im 
Hiucl!'lllt'l"fllron i n~(>n, 
\"utlekildc Hejskolo. 

Baalfest sluttede Dagen 
T Al'l<•u Kll·lll tede~ llHI n vun ny ti 1 

lla11lft1sl \'1?{1 i\1 i n·tl(l~tu~•·k.t~t fur 1.11 11rlds 

:-\R!l\1. }\('!• hi('V 

Frk. ,.;,,I'IH"·rl•, 'l'l}ntlet·. 

'/'riiPif,••' ll, (),Jo. og ('II r;\·cm.k .\lll'oknt 

f'wliii(J. )l~>llrns dt•rplHI :4l. Ran~-Baa

li>ll<'' l.u<'r -,h·~ mod .Utt'llhiml<•n, holtlt 

J> ro£t>,,Or l"tlhdm .lllritLI''" ,ju 

t;tlc. 
11l'll uon.h•ke Opfnllel"' af 

fuml<'l krw1~>r den lri<' Per,nuli~thNl re

:~p.-kt<•r••l. Sk••r d('ttc ikke, cr d(•r ib.ke 

la>n~o;eH' 1'ulc <lm Stlnll nnd, 

Trnll@:· 

Prol<'•'or'•u ;.lutlede sin 

ll:lltltllle med at ntt>\'1\t> 

10b. 
- .\hi rilol hn r '1'11lo r•uo lydt med eu 

~1111 nm•di~k~unddt\111{ Rolli i Dng 

o11l~·n lt ntli\W'uij ~ l cdYirtmi nJi;· 
uclho·n ~z;t<• Villwlnl .\ nd('l';.<'u l't 

ll:IHnll' l)nllllllll'k, \"or dr'1 unge Gn-e~e
' fl•l'l l ••>( cl flt·\'old•l!t )A>\ c f<•r <ll't frie 

i\ ()I \I(' H. 

\l('d :\ltdc,onltnPn'i"P.Il -.lutte.dl" Dir<Jk 

tor Tft~llomer·tch deon smukke Baalfe-.~. 
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Skamlings-S(t;Evne( rejser F orslag om et . udvidet nordisk GrmnseVrern 
I • 

"" c -Det store Strevne, der samlede henved 40,000 Deltagere, bJev 

en mregtig Bekendelse a£ dansk national og nordisk Samhorighed 

Det unge GranHVcern har hele Norden med aig. - ,Vi pmker en ForBVar1lront mod 

alonul1ete Begivenheder i en urolig Tid," siger Gunnar Gannaruon. ,U1trallet 

Iader nu:m ik.ke 1ine Gramaer ligge aabne" 

Folkem<mt!}tum paa Bkamlingsbat~ken. I nd.fat: R. P. Ha11ssen .. 

'ID&.ullte Folkekors sydjydske Kreds, 
50.0 Sangere lalt, sang derpaa under 
lAktor Ottosens kyndlge Ledelse en 
Rf'kke danSke og senere eJl Ra:kke 
IM)I'diake Sange, som hOstede krattlgt 
Bka.Jd. 

8a.a. stod Det un.ge Gnensevmrns 
Formand, Leerer P. Marku.88fm, Ha
d*slev, paa. Talerstolen. Uden at at· ~

ge nogen egenUig Beretning. der 
kom.me trem ved en senere LejUg
bererte han t sit Foredrag Roved· 

retntngsllnierne t Det unge Gr&!Dse
verns Arbejde og udtalte, at Hoved· 
opgaven, at tremme dansk og nordisk 
KUltur, forst og fremmest laa i Gnen
selandet, tordi denne Kultur her er i 
storst Fare. 

Nordens Ungdom ber sa.marbejde og
saa med det tyske Folk, men de nord!· 
ske Interesser har deres Forsteplads 
hoa os. Vi er glade tor, at Mend fra 
de andre nordlske Lande vUde komme 
til Stede her I Dag tor at drofte de In
teresser, vi er f~elles om, med os, og 
vi er stolte over• at vl har taaet be· 
troot den vlgtigste Front ved det nor
dlske Frellesskab, som Sonderjylland 
er, 

H.P. Hanaaen paa T alerstolen 
Etter Sangen Heje Nord traadte fhv. 

Mini.ster H. P. HaM3en, Aabenraa, 
!rem paa Talerstolen og gav i en 
pragtfuld Tale et hlstorisk Tilbagebllk 
over Fyrrernes nat!onale Rejsning og 
Sleavlgholstenernes Modstand overfor 
de senderjydske Sprogkrav og gjorde 
ved Hjmlp af interessante Enkeltheder 
Rede tor hele den Udvik.Ung, som tik 
de store dan.ske TUkendegivelser paa 
Skamllng til Feige, og som vmkkede 
Folket til Vagt om panskhedens Sag 
t Grmnselandet. Tusinder at sonderjyd
ske Unge, sluttede H. P. Hanssen, vi
ser nu som dengang VUje til at vmre 
med I Arbejdet ved vor Sydgnense. 
Lykkellge Ungdom. Jeg hilser jer med 
Krempevisens Ord: Sejr i jer Haand, 
og Sejr I jer F:od og Sejr i alle jeres 
Le<Icmod. 

Tre nordiske 

Da11en• Nyheder p .. ioat moo, Ba.nkens Top, hvor !l.lfldestottens Radiofonien har stprre Inter• De nordi1ke Lande lpaer 

KoZding, So.ndag. mlshandlede Kanter, Minder om Kamp esse for Negerskovtur end dere& Problemer i Fred og 

~ KAMLINGSBANKEN, Fyrrernes og evig st.a.ndende Strtd om vor Gram- for nordiske Anliggender 
F orstaaelte 

' 

se. 

Nmste Taler var Professor Wubttll 

J beramte Samli.Dgssted for dansk 

MOO.et indlededes med Sangen .. Den tra Lunds Universitet, der jndledede 

Aa.nd og Llvsmod, var 1 Dag Mldt- Med EkstraLog moote Ungdommen signede Dag med Fryd vi ser", hvor- med 1 en poeslfyldt Sldldring at tegne 

pLmktet for dansk Ungdoms magttulde frem tra. a.lle Steder I Senderjylland. efter Skamllngsbanke-Selskabets For- Rids at de skandlnaviske Folks Hi

Bekendelse til Danmark og Norden. Karavaner at private Biler og Rutebl- mand, Proprietmr Juhl, Lykkesgaard, storlc. VI lever i en Tid, hvor Udvlk

acl>nede Stalvnet med at udbrlnge et Ungen brydes paa som en Elv, der tru

nitold!gt Hurra for Hans Majestret er med at sprrenge alle Baand, og hvor 

Kongen. Han overgav derefter Ledel- det kan syncs sva:rt for de smaa Lan

Ingen Sinde slden Sommersta:vncrne I ler myldrede omkring Bankens Fod, 

Fjor i Tonder og paa Dybebl. siden det mcst dog fra det sydlige Jylland, men 

og Korres pondentet', d e r vmsentlige fra d et uvresentllge - og som er ~ 

i Tfde n. 
Stot for a Ue : Politik, Teater, Handel, Sport 

!\lode, Film o g en s~ndende Billedreportage; 

kort sagt det friske Pust a1 Nybeder, som De n.-d· 

vend.igvis maa have lnd ad D-'ren hver Morgen 
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ogsaa fremdeles, dersom vi akal be
staa i Frlhed. Endemaalet for Skan
dina.vismen maa vere Nordens forene
de Stater. 

Ogsaa Fortatteren J«mald Fange11 
dva:lede ved Skandinavismen. Han mln
dede om Bjernsons Tale om Ska.ndi
nnvismen paa Skamling i 1906 og om, 
hvorledes denne var blevet til Panger
manlsme og tmnkt udviklet vldere til 
en Slags Folkeforbund. Det er vemo· 
dlgt 1 Da.g at bienke paa Bjernsons 
Tale ,eftersom Tiden nu var en saa
dan, at st&!rke :Magter er ved at un-

dergrave det Folkeforbund, som blev 
skabt etter Verdenskrigen. Ogsaa de 
nordiske Landes Kaar rokkes at de 
Vanskcligheder, Verden plages af. 
men vl maa. indrette os derefter. Vj 
har samme Himmel over os i hele 
Norden som her paa Skamling, men 
Verden er ikke aaben tor os mere. Der 
cr i Dag i11gcn Tendetl-~ ttl en Panger· 
manisme. 1 Day er vi hcnVISt til 08 
selt:. National Isolation er st&!rkere 
end den internationale Udv1kl.ing. Kun 
en Internationale, den krlstne, bar 
Kraft endnu. Skamlingsbanken er Nord ens - Skrebnested En kraftluld, mandig Tale al Gunnar Gunnars1on 

Saa talte Forfatteren Gunnar Gun· 
IUJ1'88on, der betegnede Skamllng som 
~ordens Skmbnested. Den Flok l'nge 
fra det sydllgste Dawnark, som har 
vlst Mod til at stan Vagt om Danmarks 
Ulest urollge Grrense, h.;lr haft Held tU 
at faa hele Norden bag &ig. Men Ti· 
den er nu inde til, at det skal \'ise sig, 
om Tilslutningen er andet end Munds
vejr. 

Nabo mod Syd. Det, n pntker, er 
Funv-.nfront mod uforudscte Beri..-en• 
heder i en urolic T id. Et Samubejdco 
i Norden ... a kun Fred med aUe Na• 
boerne. Men ustraffet Jader man ildce 
sine Greaser licre aabne. Det plder 
ikke blot S:rda-renaen. Mens Vubnen e 
h•iler, st"bu muske nyt Jern. Manrel 
raa Fornar Olf Fornaravilje indbyder 

Vi Ira det ,;urice Norden han ikke r,1aaake til fremmed Invasion. 

blioe ueJ meJ at lorec;cle Samh,Srig· 

unge Gr&!Dsev~ern paabegyndte sit kul- ievrigt saas det paa BilmEerkerne· at 

turelle Arbejde hernede, har en lig- der var Deltagere fra. saa at slge a.lle 

nende Ungdomsskare sluttet op om Egne at Landet. Ialt deltog l Sta!vnet 

Gramsen og Danskhedens Sag. op imod 4-0,000:Mennesker. En saa mreg-

Der var 1 de !erste Eftermiddagsti- tig Forsamllng er aldrig for set ved et 

mer en bel Folkevandrlng op over og SornmermOO.e paa Skamllng. 

sen til det ungc Grrensevrern ved Hy- de at bevare deres Selvstrendighed og flea l or maa•ke, naar der paa Skabne· 

potekdlrekter Hamm.erich, "!'onder, der Egenart. Den haarde Haands Politik dagcn ltalJu paa o•, at bliue bortc. Vi 

rettede bjertelige Velkomstord til den er raadende ude omkring I de store betragter Danmark• Sytlpa,"'e •om 

store Forsa.mling, w Talcrne og til L&Jlde. VI i Norden kan ikke felge Nortlen• Gra"••· m•" laJ J et bliuc me• 

Gresterne tra. Norge og Sverlge. Han med ber. De nordlske Folk leser de-

mindede om, hvorledes Sb!.tsradlotonlen_ res Mellemvrerender t F-red og For- re e"d T alemaaJe. Dell Front, vi clan· 

VI kunde tage La:re at Det unge 
Gr~ensevmrn og 'bygge et udvidet nor· 
disk Grrensevmrn (stmrkt Bifald). Lad 
os nu gaa i Gang med at undersoge, 
hvorledcs dct kan gores, og lad os gaa 
i Gang med det med det samme. Et saa.. 
dant nordlsk Grrensev~ern skulde sta8 
Vagt om alt ~~k indad OE udad. 

bavde nlf!gt.et at transmlttere Medet staaelse, og denne Ting er n.0dvendlg ller, er ikke fjendtlir mod •or atore 

~ // ft J (-6,. 



Dette Foralag, sluttede T&leren, akulde 
vaere Ialands HUsen 1 Dag ttl Det unge 
Graensevaern. Om det bllver VlrkeUg· 
b ed, athaenger at, om der endnu er 

Maand af Mod og Mamd af .tErc i Nor· 
den. 

Sidste Taler ved Eftcrmlddagsmodet 
va r Sydslesvigeren, Redakter J . Kroni. 
T,a., der 1 en smuk Tale, l igeledes paa 
Baggrund af his toriske Trrek, sklldredc 
Sydslesvigernes Tllhe rsforhold til Dan
mark og Norden. Blodet, J orden og Hl
s torien er dernede paa de dansko Sles
vlgeres Side. Grundtvig talte cngang 
paa Skamling om den lyslevende Grren
sefre.stning. Vi Sydslesvigere f0lcr os 
som yders te Led l den lyslevendc Grren
sefrestning. Vi cr loyale Borgere i del 
Riga vi lever i , men vor Krerligbed til 
h0rer Danmark og Norden, og vl onsker 
a t bevare et godt Forhold til bcgge Si
der. Vi vender os mod eohvctr Tnnke 
om, a t Grreosen paany skal flyt lt's. Pi 
ner det end et patrioti.~k tysk HJcrte. 
saa maa Sandheden lkke skjulcs: I 
SonderjyUand sketc der ikke Tyskeroe 
t:ret t 1920. Tale ren $lull c. Je mcd at gl. 
,.e Udtryk !or Sydslesvigernes Trofast
hed mod det nordiske Fa?llesskab o~ 
udbragte cl kraftlgt bf'svaret Dan
mark levt'. 

Aile Talerne. dcr paahorles mcd den 
sterste Opl;llrerksomhed, afbrodcs nu og 
da med Bifald, og slullclig hyhtcdes 
Talerne kraftlgt. 

Aftenmodct f'k el mcget stem•ung:o;. 
f uldt F oriQb. Atler samlcdes de mange 
'l'usinder, denne Gang oml<ring Laurids 
Skau-Stent'n, hvor (,!anske. svenskc og 
norakc Talcre pa.$ny bav(lc On let. og 
bvor Professor Villi. AllriCr.'lrll I en 
pragl!uld Baaltalc tdutte<lc Dagen~< or
slaaede Begivenhedcr. Viden om 1 den 
herlige SommeraClen lys~c del l\torr 
Baal, mens MidsomD:ler\' IRfD.:; Stroft-r 
bares bort med Gnls te rnc og fQrtonrdc 
rnellem Bakkl'r og Dale. 

Stor F1yvedag I• Ga I og Rutemaskinerne havde 105 ar ror til og ! ra Kastrup. 
- -- Lufthavnens Bell0gende fik bl. a. 

vid Hansen at se paa Ktmsui~f'VIIdllll 
500 Menneaker paa med sin ,,Klemm", og 1 Provinsen var 

Vingeme 

Kastrup Lufthav.n ~vde alter i Gaar 
en stor Sendag - 3M Passagerer var 
paa Rundflyvning, et Par Ekstramaaki
ner kom bertil med svenske Greater, 

der F &ldskaermsspring - Frk. Et·a Belte 
foretog fra Him-J ensens .Maskine et 
vellykkct Faldskrermsudspring ved en 
Opvianing I Skibby i Horns Herred, 
h\'Or forovrtgt Him-Jensen havde Pas
sagerer paa ikke mindre end 30 Rund-
t1yvninger. Kro. 

Frankrig gennemrystes af 
blodige Demonstrationer 

Krigsinvalider, svingende med Stokke og Krykker, 
belejrer Operaen i Paris 

De vedvarende Uroligheder gGJr 
Regeringen 

deres Stokke og Krykker og vtste de
res kunstige Lemmer frem, raabende 1 De mange Uroligb 
Kor, at enten skulde deres Krav op- der naesten u~ger 
fyldes, eller Pcnsionsmlnistcren maatte nationalistiske M0d1 
gaa af. I a1 Stilhed blev Demonstran· gen megen JEngstll\ 
terne under dette omringct, men ikke ster Sarraut udtalej 
paa nogen .Maade foruJempet, ~ en Paris siden 6. Febru 
stor Politistyrke, bevrebnet med Kara· Moder, som mundedl 
biner, der paa denno Maadc forhin- en saadan Art, at E 
drede en talrig Folkemrengde at kaldes. Pre sident Ll 
slutte s lg til Demonstranternes Tog. ste Uge i Bordeaux ~ 
da dettc langt om lrenge satte sig I sk0nt de daglig opfl 
Bevregelse. Den uhyggcltge Procession til at gene Brug a 
bevregede sig langsomt ned ad Boule· selv viser ringe H~ 
vard des Capucines. I Spldsen korte sig for den". Disse 
Invalider, som bavde mistet bcgge Ben en Appel til de uro 
1 Krigea, 1 deres Rulles tole. holde Fred syncs · 

BlodigKamp i Lorient 
15 Betjente saaredes, talrige 

Anholdelser 
Urol.ighederne I Aftes og i Nat i Lo· 

r ient udbrod i Forbindelse med et Mode, 

a rrangeret af I ldkor:Jct, der anses for 
at \'rere den mcst yderliggaaende af 

nogen Virkning. 

Foran n 
diktaturet 

(Fortsat rra Side 1) . 

Mand, de k an b ruge, til Trods for , 
Krigsvetcranernes Sammenslulningcr. 

Den optager ogsaa yngre Mcdlemmer 
og indremmer sclv, at den har Karak
lc-ren af en Slags Hojrc-Milits. Bevre· 

at han lliges for 0jeblikket at Hde Stemmer mod 6 vedtog 

under en alvorlig nerv0s Krise. Mu· 

gelsens F0rer Obers t do la Rocque ta l
lc pa<l Model. der blcv afholdt i el 

ligheden for en Alliance m ellem P rre- lrengelse at de gmldendc 
sident Hindenbttrg, Eksk ronprins slcr til 1. Februar 1937, dog -~Lie<.'""· 
Wilhelm., General v. Schleicher og at Hovedbestyrclscn faar 

Biografleater. og hvortil der IItke var Hr. Hi tler m ed det Formaa l a t bryde opsige Ovorenslwmsten t.il 1. 
offentlig Adgang. Medens M~det sto<l med det nuvrerende radika le Nazi- 1936. 
paa, samledes der udcnfor en storrc 

De lllllfrcdsc l 'ctc rnm:r ·' Pillrde en t remlrcrdcurlc Rolle 1111der l'roltghcdrrn~ 
i Par i:t liltl st c l 'iutcr. 

Pari~!. Sondag. 
Uhyggelig Demonstration 

Th e T1m u - £neret Dagen• Nyheder 

Skare ar lokale sociallsllskc og kom· 
munistiske Ar~Jdere til en 1.1oddcmon
~'tration. De gjorde F ors0g paa al stor· 
111e Teatrrl, mrn blev flluact lilbage a r 
rkt tilkaldle Pohtl eftf'r fl ere voldsom• 
me Sammenstotl. hvorun<lcr Urosllf-

styre paastaas at lig ge meget n rer· 
mere, end de f leste dr0m.mer om. 

C. H . C. 

Goehbels svarer 
Observer" 

" , V or M agt er uindskranket" 
[Proe »m·cndlt! Sten ng J ernstykkcr 

:-um Ka."leskyl !<. ~tannt.>us Brandvresen 
hiP\' tilka ldt for 1\l Jag-e Uro.<;liftern" 

lnvaliderne svinger med E sS£ 11 , Sondag. ( RB.l 

Dll:ll bar I l...obet ar Weel<entlen ~un- pad Flug1 . nwn Vanoslangern<' blc' Pall. del Nationalsociallsllske Parti& 
Krykker og S t okke og v iser bl dct eo Rrokke nyc Urolighed<'r sltR.at·el ovrr. og en af Matrosernf' C'V nis l'.rlkl.qkong-res ltoldt. Rigsm.l.Dil'llcr 

:::>ted 1 J.o'rankng. hvoraf noglo bar an- de kunstige Lemmer frem !llvor ligt ..aarct Kf Sl!'nrPgnro. Fonot OoO>/lriJt i D~g en Tale, hvorl ba n bl. 
l k ftr T 2 -3 Tuner scnt>rc hi,.,. Ord<'ui'n gen it. udtlllle, al ingen kundc forvent<', al 11gel Knra ·tercn <1.1. ret frcd<'IJge ra· 1 J•:rtennit!dags snmJedf's omknng 

opret tel paa. Gadrrnr-. \Inner l<ampent· den NationA.Ioocialistiske Bev<egeiHc 1 fikstand~ninger paa Paris' Boulevarder, 500 l\tedlemrtwr uf J.;:r!gsyetr-ran- Premllden kunde bllve forskaanet for 
Dl<'uens andre har vreret ad~killigl a l- Organisatiom•n Lyon paa Plaee saaredes 15 Polillbetjcnlf', og drr fore- Kriser og Farer. lngen maa tro, al 
vorligcrc. Dette sidste grelder de U ro- de l'Opcm for at. protest ere loges en Sues A nholdciRer. Kl. 2 I Nat vore ll'jender er k r0bet I ct Musehul. 
Jigbeder. cter i Aftes og 1 Nat foreg11t lmb<l. a t RegcnngC'n lkkc havdc gl\·ct l) kke(les det Kommunls terne at t rren- Naar vi Jader dem I Fred. saa er del 

· d 1 't...l rt t l hvor clot na kun aC den Grund, at de ikke kommcr I Loril'nl saml en Rmkke Samrnens lod 
mellem Ut·ostJflere og Politi I Ancln. 
Jet nordhge ~inedistrikt. 

dcm en Forogelse ar der l'EJ Understet- ge 10 ts ogra ea re · -
d l Sl 1 rrem. Det er lkke Arbejdernc, der cr lelse 1 B enhold tiJ d<>o Iodslilling, so:n titJnalistiske M{)de havde fun e er . 

eo srerlig Undersogel&eskomite havde og de !orovede berindc saa meget 

D Hrervrerk som muligl, for de blev ja-Vreddclobene I Gaar i Longchamps afgivel he rom allercde i J930. et var 

Nationalsociallsmens Fjender, de maa 
s0ges blandt de !ornemme Herrer. Op
positionen optrreder I Iorske!Uge Sklk
kelser som Reserveofficerer, l nlellek-get bort af Pohtl~'l. 

s lult.et inden den 3. Jull , men 
dc>l bth·er slkkert en Bekrre!telse 

F c>rmandemodel11 St.andpunkt. 

I Morren fylder -

HOJskolelll!rerinde Fru Ingeborg 
Jl'' l . Askov Baronesse l,.or•i.s'3 Ben. 
Srhlldeu -I/olstcll , Lange~o. Fru Di!\ 
l0r A 8{1t"r Brulm. Fn1 Lrege A. \ 
Cln·i.~tell.9fll . Fro Overlll!ge (Jeert 
perstm, Thlsted. Fru 
Overlrere r I/ans Ohl'. 
F' ru Dlrektnr Val<lemar H ansen. 

blc ,· aflyS:l . eftrr at M~ngden . opbid- nEeslco a llesamml'n M~end . der maog
!>•'t o\'Cr en Calsk Start. var s lromroel lede co Arm cller ct. Ben. De- bar Pla
in<! paa Bancn og havdc ovet Hrer- kaler. bvis Jndskrlftl'r kr!t'vedc R<'t
vwrk m()d alt, h\·ad den modtc paa s•n frerdlgbed og !ortalte, a t en~elsk" . ty-

Prole .. or Vilh . Anclcraent Boaltale :.. 
linJu i uor Kron ik Sid e 10. Vej. ske, belgisko og an1erikanske ~·igsin· 

1 Ancin br0d Urolighederne ur:l, da 

'"" mUitEe r Fakkt"lproce.,~lon drog gen· 

nell) Byen i Anledning a.f en lokaJ 
Fes tligbed, hvortU MiDIBleren tor of-

luelle, Journalister og Prresl t>r . Nanr 
man bcbrejder os. a t \'i ikke ba r gen
oemfort Nationalsoclalismens okono· 
miske Progra m, vil jeg roligt lndrom
me, al detle ik.ke er Tilfreldet, ford! 

lnden Frk. Mane H enri ques. Fru 
med. Jorgrr1 JeM en. Fru Redaktor, 
kretrer A . K amp. Fru Lmrer Sore1~ Pe 
'"' Lar8rn. BirkC'rod. Fru Dlrekto 
A n•!"' Mellrr. Godsejerinde El.,r; Rrl 
mn1111, l'ten!lbygaarcl. Frn 0\'Prlreg 
C'r~rt T!lonr11 Lensgre\'lntl• '"''"r 
dC /1. Fru D1rektor H . 0 . ursiPd, 
elles. 



ST. RE&NE&ADE 2. KeBENHAVN K. 
TElf. CENTRAL 11,185 

Bladet: 

~or· i ~~ J 1l , • n 1 o It r at t • r, 

skriver den 25 I I' ' " 1""" 1 

30,000 Mennesker 
paa Skamlingsbanken 

--; 
Kraftige 'f~~r lftn Nordena 

Samh;righed. 

l 
(Fra &oclal-Demokratena K:orreapon4Jent.) 

Kolding, S~ndag. 

F RA DEN tidllge MorJI!Illlit~d be· 
gyndte Bileme 1 Da& at kl6re op 

mod Skamliflll!lbanken. Pereonbllemes 
Tal Jilt op 1 S am lldte • cifr«W Tal. 
Der ankom Rutebiltog PM 1ndti1 18 
Vogne fra anme B1 eller amme Sel
sk.ab, samtidig an.kom d&t me Stets
baneudflugtstog efter det andet lalt 
regner mao med at der pu Skam
lings~en da .Det unee GraeMe
v~ernc<!! Mllfde •bnecles var samlet godt 

30,000 Mennelker. Talemes Ord f~r

tes ud g~em maegtlge H16jttaleran
lzg. Talerstolen fiankereclee af det 
dan.ske, !Wenske, not*e, fiNlike OC is
land!lk.e Flag. 

Mj!ldet tilt en felt.Ug Karakter ved 
Sang at Dansk Folkeloora Kred.s' 650 
Stemmer store Kor. 

Skamlingsbankes-Sel$kabet.c For-
mend, Propr. Juhl, Lykkesgaa,:-d, bllk! 
Velkomrnen, hvorefter Dlrekt;r Ham
merich. T91nder, overtog Ledeleen af I 
M~~ I 

Graen.sevaernetls J'ormand, Laerer 
Marcurun, Tlllnder, talte om Forenin
gens Opgaver oc fremhaevede, at kun 
den FJ<ilelae levede vldere 1 Folket, 
som man vilde *ulde leve. 

Fhv. Minister H. P. Hanuen fremdrog 
TriBk at SltamHDcabanken. mlnderige 
Historde 1 Katl\l)ell Jlor DaDIIitheden og 
manede den nye Sleet til at f.ortset te I 
Kampen i Hiorth-Lorentzaem Aand. 
Un~n *ulde kaempe for Folke
styret, for Retten W trit at taenke, tro 
og tale. 

Professor Lauritz Weibult fra Lunds 
Univensitet talte om Nordens Sam.h;
righed. 

'Fot1atteren Rotteld Fafti7en, Oslo, 
talite i sam.me ltel4l1ng: V\t" opfylder 
bedst vor eu,ropseiake Pllll; ved at tam
ke og lmldle n.ordi*. &. tn~ 

1 1
,,, 

Forfat~ren Gunnar Gunnar,.on slog 
ttl Lyd Jlor et udyldet Graeneevaern, et 
norcl.i*· Grameevaem. Han haabed~. at 
delta maatte vaere en Virkelitbed, 
naar Sk:aml:!ng:sbanken om 10 Aar fej
rede sin 100-Aarsdag trx• lndsaU;en 1 
det nationale Arbejde i S91n&!rJylland. 

SlutteMg talte ~tl'fr Kf'onika, 
Flensbox-g, pea de damke Sydeluviae
res Vegne. 

~ Aftenen holdtel nyt M~e, hvor 
en RaeJrb Talere havde Ordet KJ. 
20,30 ~~ det lltlore Baal, man sang 
h.- Mldllommerangen or ProfeiiiOC' 
Vilh. Amlnoam h.o!dt Baaltelen. 
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ST RE6ME6ADE 'l. KOBENHAVK K. 

• TElf . CEMTIUL 11,995 

~.· 
• 

Bladet: 
O~ll ~t ~ ~ .:.>h-.. 

skriver den 

--
Professor Weibull, Ronall Fangen og Gunnar 

Gunnarsson taler for Nordens Enhed. 

30,000 Mennesker til Grrensevremets Fest i Gaar. 

Fra tmr KurrPipontlent. 

SKAM'LING8BA.NKEN. S0NDAG 

bl. a. Mmrke ttl D'.gteren Va.ldemar Rer

d:am Of sonderjydernes gode Vcn Pro-

S KAMLINGSBANKEN, !Jvts hele Hi- f~r Verrier. Og Solen skinnede over 

st.orte er k:ny;.tet 1.11 Kampen !or Skamling. Det blev en smuk og u!orglem

IR.~~ns B~
lse, var I Da.g et mellg _Dlog. Modet tyodu paa, at det og

l~~llde Bjerg. !Rt var ~e DalUI13rk. saa blh"er en hlst.orlsk Dag. 

der holdt Mo:ie, OJ dct ble<V en J~BVn c,g 

s1.41frerd:g, ~n dert'Or l\cllce mdndre vreg

bl.g TlJ.Ikend>e'li:vel~ 
a.r. at damk Ungd.?m 

af l D1g og med de-n ma.na(oldlga reldre, 

der \'e:l, hvad der st.Jar pu Sp!l, slutt.er 

op om Gnrruev:tr.en mOd Syd. 1kke et 

ld!or:lrende Ord lo:l der mod n~n &!1 · 

den Nation. man d::rlm!Y.l ba..ade hoj

ste<mte og kJogt a.rvej~e Ord. der slJ; 

~il L~'d r.or No:lven:Ug.heden aC en pra:.

t!.'l.lt ot: derfor <>zSM p:>H~ .S'landi

na-vl!lme. 

Rvor man::e var der? Hvls man slg~r 

20--30.000, g:ur man ruop..,e h~lt fe)l. 

IRt er alt.saa dat. st.ol'ste SkaznllngEmede. 

der hldtll e.r a!h:>!dt. Til den an:i-en F&, 

doer hol<ltes paa Banlc.en den t. Juli 18-'4, 

alma for 90 Aar sld!n. va.r mo::lt 12,000. 

D:m Gang s'J..r<::V Grundt.v~ som sit Ind

tryk, at Bl.Dke."'ll';! VaT d~et m~ Folk 

som Sydens Bje:ye med Faar. I 1906, 

da Bj~n ho~
 sin panaerman3ke 

En Rpn Ira Jet ange 

Grtmsevarn. 

Tradlt~nen tro Ln.dled'ede.s M¢d·et med 

et nld'io):!C:Jt lA!'Vera181b ['Or Hnm Maj. Kon

gen. D~t var Sn~n.!t:erse!.l
kabe:.S __ 

F :mmn-:1 Prop."its!r Juhl, der a.abnedede~ 

MO:itt 0( de-n:na b<Sd Vel.k.:>mmen W 

St.sevnet. Han overgav dere!t.er Le-:telseJ:J:>en 

1! Mcnet til D'~.aQr Martin Hammerich>rt• 

Tender. 5UII meget stre~ beld~.
 a1 

R'ld!'o~onlt.!ll'l l.kl'ke ha.vd.e ~D.'!'ket at t.r&ns-~d; 

mittea'il M~t. Han kuncle lkke tto, a.\de. 

det <broke ~ hel.lere viide gaa meC,~e. 

paa Neaersl.clclvtur end J.ytte tll de Ord fr& 

der l Dag v1lde lyde her !I'a S1carn1Jng. j • 
&a $3.lllt 500 ~re fra Sydjydst 

lAndsb)'SIIlngkor lor sidste Gang under • 

Re4ct.or ott.ooen.s Tadttstok P. Ransens 

sang, hv\s ,jd.!te vers begyndte: 

End tater Skamllngslxznken& Stolte 

om Kampens aldrig endte Tid. 

Og derpaa talte det unge Grrense-

vrerns Formand Lrere·r P. MarCtU3tn: 

VI bar, sagde han, inden for deL un1~ ' 

Thle. sad F'olk ~a I K:lynpr OOlkrlng Grren,evsern bget fat med Arbe.l<\et 1 

T:l.l-ernbo~n, og den DOI'Slte IY.~er nd- Gne~adet. 
hvor nordl.st Kulwr er 

ra.abte da grebet a.! Stemningen: .. T.: 

nar ~ set SYI).'titl'edo;en drold>et ar Skove 

og S(Ser, tilfll aldrlg n.f ltwende Menoe

Ske:". I Dag mOd,~ en a.n<len norsk For· 

rrut-te-r, Rl.>nald ~n !ra 03lo, for uden 

Om.9VSS"o a.t el'kta:re, at Pa.ngerm.snlsmen 

I Da5 nr et lnd!mrt.lbelt Problem. Me-

strerkest udsat, og dt~t er glmdellgt. st 

Modet, Ha3bet og Clleden optylder S!n-

11ene :~t.tl:rkere I 03« end tor et Aar 

std-en. Mtm vt har kun naaet en Begyn

delse. VI hu VUJe ttl Samllng, men ltun 

~U Vern om og HJe'>'de!..~ af. bvad der 

er vorl. VI har lngeo Inte«<~se 1 et nor

disk Kolomal~pleks 
1 0~rsoen. men 

lnden ror IY-lr:i!.3k L!nd.s:mtraade maa 

~di3ke IDt.~r
 opta.~e Formpladsen 

Under Hensyn~n til de enkelte L'ill},des 

Sserint~reeser-. Vi skal lnden !or det sto:e 

europ&er.!lke O;>gor h~e•de vor nor::li~ke 

Kult.ur. Men det er I Dag. vor rnasaos 

krleVe.s. Det vU bety(k Dod !or vnrt 

Sl~e~ed, bv'.s vi ikJte u:tforer den Ofl· 

g-a.ve, Hlstor!en hu glvet 011. 

Fo11s:unlin3en sang n:.~ .,Hoje N.,r.:IJ 

hvor-e!ber Ordet blev g.vet t.l Corhenvre

rende Mlni..<(.er H. P. Han$ttn. Son:I•:

Jyderne-s g>a;mle Forer tt.J.Ire 1 03 J m~d 

usredvanllg Kraft. f'orst t:ak htn L!nler.te 

op ror den natlotnle Kanux Hl;t.orie 

So1aledes s001 den h3.V'de rom1eL sL<J 1 Til

knytnlng til de hist.orl.,k~ Ba~!v-e:1heder 

belt hlsbrt~~-e Mode ooa 

for Alr s!den. 

... . 



har ,leg set Syn.'lk.redstm droloket a! SltOVe 

og S¢er, men aJdrlg a.f levende Menne

Ske:". I Dag m<ld~ en a.nden norsk For

fSJtk<r, R o:>nald P.an;:e.n tra Oslo, for uden 

omw~ at erklrere, at Pangerman.l5llli!'D 

i Da<s var et illltii'Slrut3c"bel•t Problem. Me

dzn.s nan te.lte. sto:i der en levende Mur 

ckne strerlcere I Dag end tOT et A.ar 

slden. Men vi har k.un naaet en Segyn

del.se. VI hu V!lje til Samllng, men kun 

til Vrorn om og Hawdelse ar, hva.d der 

er vorL. VI b:u ln~n Interesse I et nor

disk K.olon1al~pl~ks 1 0 3tersoen. men 

lnden f.or nor:Usk La.nd.s.r:muaade m.aa 

l\':)l'd1s.loe In.t:l'ressllr opta.,e Forstepladsen 

under Hensyntagen L11 de eokel.te Umdes 

SIBI'intere!lser. VI skaJ ln.den for det sto~e 

europro~sk:e Opg(lr hro·,•de vor no:>rdiske 

Kult.ur. Men det er I Dag , vor Indsat.s 

Det vU bety-Qe D::>d for 

Slre!tled, hvl.s vi ik.ke u:lforer den 0 ,>

ga.ve, Hisbor1en har glve•t os. 
Fot~Sam!11.nglen sang nu .,Ho~ N')T\1'' 

hvore!ber Ordet blev gwet tH rorhtmvro

rende Mln!.ster H. P. Hanssen. Son::l•:

jydernes gamle F0rer tl:a.lte I 031 m~d 

usre>dvanllg Kra.ft . FOrst tl'll k tan Llnler'lt.' 

op for den nrutl:>ru':lde Kamos Hl>t.o rle 

&!!.aledes s:>m den luvj~ rormet Si'I 1 T ll

kny~ning til de hist,:>r'.~k?. Beo;;iv~nbe<ie~ 

helt siden h!nt hist:>ri!·k<? MOde pu 

Ska.mling Cor 90 Aar siden. 

e nordiske Grester. 
llovedopgav~n er at skabe en 

pol iti8k Kultur og udjrevne de 

Sfcranker, der findes. 

Fpi'ISte Ta~.r a! d~ nordiske Grester 

Jv~llr Professor 1 Hist:J>rie veod Lunds Uni

versitet Dr. Lauritz Weibull. Han 

med I poet~ske Ven.tUnger 

slcild re de::a Kultur, de nordiske Folk 

ha.vde slta.bt I de ska.ndlna 

v1ske Lsnde. D~p3.oa fre!IlhreVede h.an, 

·c~e nm'diske P1olk var Folk af 

Moire Baggruod. 
fra ..... . . . . . .. 22,00 

B0jle, let og sommer~ 
- kiln vi ikke k21de 

eim.itation for 
K0benh~vn ... ~ 13,50 

Udllugtstld b•r m1n over1lt lulve 

den. Uanset, hvorhe n Turen gear, 

0 jne videre ud, e nd Synet alene 

en karkommen F• lgesvend, som 

gfJr hele ReJs.• n mere lndholdsrig. I 

n Orienterlngen og giver 

, ...... 
Mtj- Oktolttr. 

r9js" til VIchy, ••• raad
Ctta.atln• i Per•• H~m. 



Fra .:nr Kvrre•pmuh"'tt. bl. a. Mae<rike b!l ])!@eoren Va.!dlmll3:r R0r-
SKAMLINGSBANKEN, S0NDAO da.m og ~nderjyderne.s gode Ven Pro-

s KAMLING.SBANK.EN, hvLs helc Hi· rl:Ftelles3kab h- ---, w~ ~..., ..... ~ .. ~ 
!Wde Skabt j ' Storie er kny,t.Lelt t.ll KMlllpen for sd V.iske Lsnde D"'"" de skandlna-

de . - ,..s.a frelllhre~ ha Da~odenis B9vla>reLse, v.ar i Daq et 0• ~ nOl"CC.ilike F1olk var 1:1... e n, a-t 
A.and v ~ ha. ~·vlk at sam 1-e~Illde B.J.er>g. D!t var hale Danmark. ·•e La · e, · Vde der vrezoe.t tJt ed me 

• • ndene men d r meUen1 der holdt Mode, og doet~ blev en jrovn og •ill ' en Tid var J,..,.,_~ t bi 
~ • - .... ..,{T or . 

st41trero!g, ~n dert'Or iltoce min.dre vre~: .. Moire Ba,. · d 
Ji ogruo . a: 

tllg T't.lke~velse a.f. at damk Ungd.<>rr ra · · · . . • . . . • . • 22 ()() p 
af i D3.g og med den mlUJ.3'foldi~ mldr~-·ede Bo') 

1 
' 1P 

. -.. I e, er og so ...... ~ 
der v~. hvad der staar pu Spil, slut~o . -: ~ vi ikke .. ~er- f'll 
op om Grrense-Mgten mod Syd. Thke ~O~/Jeunlt;Jtion for k de 11~ 
ud!ord.rende Or-1 !cod der mod n~n 11.1 °bePhavn.... 13,$0 fJI 

f'a den Nation, men d.e:im.~::l baade h0 31~ 

.... 

stem~ cg klQ!gt atvejooe Ord. der slf~ 

til Ly'<l for N?:lven:i!g1M:tlen a.t en pr\ J'~~ 
ti.l:l.< og de.rror Ql'Sa•l pol1tl.slk Sl.<an 

na.vimne. ~..-.o 
H'VIor ma~-re var d't'r? Hvis ma.n s£-,.._ 

r 
20-30,000, gMr man naJppe hett 1::, Modest~d,, 

Det er a!~ dat stf!Mte Skam1ingGm.J.~====!!~!!!!!!!~~!!!;Jj 
de>r Mdt1l er a!h:Ji!dt. Til den an.den ~ 192 

doer holdbes pa-a Banklen den 4. JU'li i p------. ...... ----~=::::: 
albsaa for 90 Aar siden, v-a.r ttJP:it 12 u 

l>m GJng sk.rov Gr~odt.v~ som sit 

tryk, at Banlreme vu drekk.et merl ., 
e 

som Sydens BJellre m~ Faar. I •• 

alA · 

\ I 
1 
lllli 

~.l1! I 
q11N' 

1 ' i 2o 
J>UA:s ' .. 

1 
u·ap 

ClS'llci 

• ~l'li.L 

&pa'H 

'~N 
j 

~3 
da Bjpm:on ho'..:it sin pao,a-ermt 1• 

Thle, sad Folk ogsaa i Kl~r !ml.krtlig 

1 Ta.Ie.rsboren, og den Ilm!Ske D'~r u:'l

ra.abte da grebet a! Stemn1ngen: ,.T:t 

har )eg ~t. Syn.~en dll&itket at Sk.ove 

og ~r. men a.ldrig a! levende Menne-

'.8033l1 
paqug sm.p-" -~ _ , 'W'8J.8 

~". I Da.g ~te en anden n:>rsk For

fa.t.ter, Ronald Pang-en !ra Osio, for uden 

Om.w~ at el'klrere, at Pa.ngermanlsmen 

I Da.5 var et I:Mi!>'k.utlbelt Problem. M~

d.ens h.an ta1te, sto:f der en levende Mur 

pa.a ~ S!der a.! T!!ileT.!l~o'len 1 Klo!.ten 
Op wd. Skrre~Urne st~o>d 'rusin:dvis ar Til

¥rere Hewed ved Hov~d lyttende t.U Ord, 

SOlin ha.vlde en gJamtn.eL!tendt KJ:a.ng, men 

en ny 'lbne. De va.r lrom.met Iangvej.s fr:t. 

Fll'la. Nord og Syd, fm 0st og Vest ltom 

der bver Tiillle lan:ge :&ostratog tl.l K.ol

dlni' tar derfra a.t f~ videre a.d Kol

ding Synbanes Spor til Ska.mllng. I d1sse 

'11lmer g& der fra Sto.tJonen ad 

op til Rojen en sf'..ed111; ~ 11.! syrtgelll<le 

- Her er he-le Sj~ reprre:;enter.!t, 

svare:te en alf Fancbrererne pa.a et SJ>S'ras
ma.aJ. 

Her Fynb;:,eor, der Jyd.-er, klort salfl;, det 

og !~t og !remmest 

Blland t de tel'CIIre 

·OJd S03WSJA'8UJP08JIS nd l~)!ondpatoOH 
Ja 1aa 'lallou ap4laq ('8l(S apfaqJ'8Ul1JS 

13 SJAQ 'paqug )jSJll!od U3 S3q<Bl1Snl 'ill!W 

J:iJCT 'U3JOS'S3l0Jd 3P311nJS 'auua,p ~ 



big Tilken::legivebe &!. at dalrk Unqdom Gransevarn. 

at I D:tg og me:1 d.."':l m~f:>ldi&'~ reldrc, Traillt.:o():len tro l.ndlededes M;Qdet m~ 

der ved, llvad d~ sblar pu Spll, stutt-er et o)foi :lt;:It Leverara.b for Ham Maj. Kon· 

op om Greense~V~agt~o mod Syd. ~~ et gen. o~: nr S:t:m:Ulng;:t.)antc~l
skabe ts 

u.d!ord.rende ON! loct der mod n~n ~n- F'ornnn:l PT()!).."it.eer Ju.h.l, deY a.abnede 

den Nstlon, m~n d~~:l bude hoj- M4>det og derpaa bOd Vclk:>mmeo tU 

Strevnet. Han overgav d(>ref!~r Le;lelsen 

er vendt om, su Tyskerne bar ~ 

Ord og vi det lllle. 

Danmark er Broen mod Norden. Den 

prpvet, og den holder. Sllal den fort

mod Syd? spurgte Professoren •• •• 

en a! Brobuerne haz vi A!ten tendS 

stemte ttl k!ogt afve~e OM, der sJ o)a 

bil Lyd rar No:lven11gberlen a! en pra:<

t.L<t< ~ de:ror OJSM poUtl.9k S(<andJ

na.VU:me. 

Rvor man.,~ var der? Rvl:s man s!g~~ 

2o-30,000, g:ur man ruep;>e b~It fe-)1. 

~ er altma dat storste Sk&mlingc;m!Sde. 

der hldbi.I er afh:>ldt. TU den 6n.den Fest. 

der holdtes pa.a B1nken den ~- Juli 184~. 

utlsaa ror 90 Aar sid~n. va.r ID$):1t 12,000. 

a! Mo.1el tli D~r Martin Ham.meru::h. 

Tf).'"l'tiar , som me-g-et strerltt belli~. at 

R1d!o:on~n ik.ke ha.vde pl.lll':tet a.t trans· 

m!Ue:-e M~:tet. Han kunde lkil<e bro, 1\l 

det ch~e Folk h~re vi1de ga.a mec 

paa Ne~ens:lmvtur end Iytte tU de O;d 

d.e-r i Daa vUDe lyde her tra. Sloamling. 

S:l.a sa:rur 500 &m~re rra. Sydjyds~ En Krig" meUem norcllske Br~erolk var 

et Tegn pa.., at vt er v&a4Plecle. 

Bro vU kunne taale 0jeblikkets ave

stkonomlske Bela.stntng. GIEden tra 

Dags Blus vU blive bevaret 1 Hvu• 

dagen. 

Dan G.mg skrov Grun:ltv!g som sit In:i

~ryit, at BlA're:-ne var ~et med Folk 

som Sydens Bjel'ge med F'aar. 1 1900. 

da. Bjp:-nson hol:it !In paniermanske 

1':\le, sad Folk 01r.'&8 I Klynger omkrlng 

T~len, og den n.orske D'$-er n:i

r&Abte d.a grebet a! Stemningen: .. T!t 

har leg set. s~ c:\a)\I
X~t. 1.1 SIU>ve 

og Soer. me·n a.Ldrlg 11! 1.-.vende Menne

sker". 1 Dag 1JlC)(}t;t en a.n<ien norsk For

fa.t.ter, Rt.>nald ~n rra 0~. !o~ uden 

Omsvsfu at etlklaere, at Pan~ermanlsmen 

l Das var et. lndlSkUtlbelt Problem. Me

~ b.sn talte. sto:l dt>r en levendt- Mur 

paa ~ Si4eT a! Ta1et":lt:>len \ Klo!ten 

La.o.dOOysangk-or for sldste Gang under. S:>m OScar I havde udt&l1., forlar:ngst ble

Rektor C>tt.osens Taktstok P. "'Han.sens vet en Umullghed. Vl her I Norden er 

Sang, hvi.s .!'idsie vens begyndte: de eneste Lande, der er naaet !rem til 

ad den fredellge Forhandling:s Vej at 

End ta~r Skam.lingsbanlctns Stolte 
ltunne orone de St.rtdtgheder, der maatte 

opsua. 
om Kampens aldrig endte Tid. 

Oi derpa.a t1lte det unge Orsense- Sk.a.nd.in-avismen er, sagde Professoren. 

vaerns Fornund Laerer P. Marcussen: 

Vi bar, sag.:!e h3.n, lnden for det UDl~ 

Oraensevrern fa.get fat med Arbejdet 1 

Gnenseomra~det
. hvor W>r~ Kul tur er 

stmrkest ud.sat, og d3t er glledel!gt. st 

Modet, Ra11.bet og GlleOOn opfylder Sin-

Odlryk for de Krrofter. der Jigger dybert 

I de oordiske Folk. men Hoved.opgaven 

er f Dag at skabe en politi3k Ku.ltur, en 

nordlsk Enhed og en En.hed til Udicn

nelse 4/ de Slcranker, cteT flndea. Der skal 

Samltlang til. hvls vi skal bestaa mldt I en 

den.e st&rltere l t>ag end for et AliT Tid som denne. sluttede Pro!essoren. Der 

slden. Men vi har kun naaet en B~gyn- maa tllstrsebes en pollt!sk Enhed, hvls et 

delse. VI hu VUJe tU Samling, men kun Samarbejde skal betyde noget. Det er 

tU V~ern om og Hle'roebe ar, hva.d d'?r Bovedpunktet paa Skandlnavlsmens Pro

er vort. VI h.n ln:;en Int~resse 1 et Mr- gram, og Sporgsmaalet om Nordens ~ed 

dlsk K.olonl3llt=ple.lts 1 ()3flersoen. men trsenge!' mere og mere til en LOsning. 

Loden ror nord!.sk La.n:lsomraade maa 

nxd1ske Int~~r opta1e Forsotepladseo 

under Bensynta~n til de enkelte L'indes En Rest fra Norge. 

Slerlntereso;er, Vi ~a! lnden for det sto7e 

europse¥e O;>gor hse·rde vor nord l~ke Norges Reprsesentant, For!atteren 

K.ult.ur. Men deL er I Dlg, vor £nd;st.s I Redakwr ~nald Fangen, p!gede I si 

krseves. D~t vU betyd~ D<Xl Cor v:m Tale paa , at Tlden havde lndledet en oy 

Slseztled, hvis vi ikke u:ifOr(kr den O;l· Fase 1 Skandlna.vlsmen. en mere reel eoCI 

ga.ve, Hlstf.>:ien baa' glvet os. 1 den tldllgere. Vi levede tldllgere I en be-

Forsaril.n1en nng o.u .. Ho}e Nord·' synderllg- Blanding af national 

hvoref!JeT Ordet blev g:.vet t!l forhenvre· o& international Idekarop. Men 1 Da~ er 

rende ~r H. P. Hanssen. Son:!·~ - ~ Na&lonen sLaerkere end de loternatlon.ale 

jydernea gamle Fo.rer rol te I D3J m~d Kr~efter. Selv deo kommunlsttske Stat 

u~vanUg Kraft. Forst trak h'ln Llnler'"le 
1 h.ar Iaaet en national Udformning. 

o;> for cren na.~i:m'\le Ka.mo' Rt;torie 1 VI htr 1 Norden skal fprst og !remmest 

saaledes som den h:=~ov·de forme t 9l.'J I T:!· vaere os selv og bolde os rrl for Hystl?rl, 

VI de hlst.or'.,k~ Be~l ve:1herie:- uenke og f!Sie skandlnavisk og lade de 

s!den h~nt h!.stort!~e Mode p:1a europrel~e Tanker 0 vervtntre hO$ os. Og, 

mllni for 90 An siden. I fort.sa.t~~ Talcren under Bl.fald, vor KUI-

d
• k G tur er saa rig paa Menneskelighed. a.t vi 

e nor IS e aester. kan mode-s en nord!~ Sommerdag som 

llovedopgaven er at skabe en 

politisk Kultur og udjrevne de 

Skranker, der lindes. 

denne og vise, at vi har meget tll.faelles, 

der spaar godt om den oordlske Fremtid. 

Er vi I Norden modige nok W at elsli:e 

vor Frlhed, da faa.r vi et virkellgt Gnen-

FJ)rste Taler a.! d! n:>rdlsk.e Gtester sevaern. 

r Profa."'r I Hist.:>rle ved Lund.s Oni-

Han tnd- Danmarks Syd-

Professoren sluttede de...,aa. med et tre• 

roldigt Leve for gamle Dan.m.a:k, Det 

unge Gne~vern og Vaernet hln.side! den 

dansk:e Sydgram.se. og fire Gange Burr& 

for det frt Norden. 

Det var en smuk og stemnlngstuld AI• 

slutning paa det store Stevne, og lnden 

Baalet.s sldste Fla.nuner va.r udd~. If• 

Iolkedes Skamllngsbanken, og et vleldtp 

Tog at BUer snoede ali ua.tbn1dt helt oP 

tU Koldtng. 
M. Jr. 

Graense - Nordens 

Syd-Graense. 

Forfatteren Gunnar Gunnaru3n fast

slog straks I sin Tale. at der at de talte 

Ord m&3tte sltabe$ Hand.ll.ng. Nu maatte 

det mart vise slg, omder staar Maend bag 

Ordene. VI kan lkke f~Kl1gle 

noget, !or saa paa Sksebnens Dag at. 

borte. Hvls del. er mere end 

at Darunazks Syd.grrense er Nordens 

grsense, maa det vises I Oern:ing. 

denne Front her er llclte rettet mod vo 

Nabo mod Syd. Det er en Forsvarstron 

mod uforudsete Begivenbeder I en uroll 

Tid. Det maa ikke gaa os. som det glk 

Fabelen. hvor man saa tit raabte op 

at Ulven kom, lndt;U lngen troede det, <f 

Gunnar Gunnarsson talte vldere 

Vt Nordboere maa samles om at v~ert 

vor Free:!. og vi k:unde begynde med 

tage Lrere af det unge Orren.sevlll!ll"n 

udvlde vort Graensevaern HI et oordL 

Orrensevrern (Hurraraab og Bltald). D 

hen.sWies herved tU nordlsk UngdOG 

Lad os undersoge, hvorledt$ et saada. 

Arbejde kan praktls>eres. Dette Forslag c 

Nordens Graensevsern skulde vaere 1 

lands HUsen til det unge Grsensevse 

CBravo. Bl!ald>. Lad os meldes her om 

Aar paa Skamllngs'>anke-F'e.st.ernes Hun

dredaar.sdag. og gld vi til den Tid maa 

kunne sige: Vii mOdt til det nordlske 

R~akl.c1r Kronika talte derpaa som 

Reprresentant for vore La.ndsmaend Syd 

for Grsensen. 

t><.re-ktor Hammerlch oplseste Hllsner 

rra Studenterforenlngen, Grsenseforenln

gen og Valle~de Hojskole og udtalte en 

Tak til en nordslesvigsk Kvlnde. F~ken 

Ml)ller fra Bov, som paa stn egen Vsev 

havde vsevet et Dannebrogstlai til dt-t 

unge Grseosevsern. Det kunde. saede Hr. 

Hammerlch, lkke raa en smukkere Ind

viel.se. 

Klokken 8 om A!tenen 



_. . ._.. .... ,..._ -· M er vort. Vi h3,r lngen Int.a.re~Stse l et nor- gram. og S~rg·smaalet om Nordens Enhed 
1 na.g var et too!9k.utabelt Problem. e- dislk Kol<m~allcom~le!ts ! 0J>ters9)en. men trronger mere og mere Ul en !4sning. 
dens nan talte, st:J:1 der en levende Mur for n.ordl.sk La.ndsomra.ade maa 

pa,a. beigtg>e Side't' a! Ta,.1eT!lb::1len l KlPften. •n~orm"""-" InMre!lser optage F0rs,tepla.dsen 

under Hensynt.a~ till de l!n<kelte L~nde.s En Rost fra Norge. 
Sm!ntere!lser. VI skal inden for det sto7e 

europ~e~sk:e O;>g~r hrovde vor nordi~ke Norges Reprresentant, Forfatteren, 
KUltur. Men det er I Da.g, vor In<l3at.s Redakt.or Ronald Fangen, pegede 1 sin 
kra>ves. Det vil betyde Dod for vnrt Tale paa, at Tlden havde indledet eo ny 
Sl~e.:,"'!Jed, hvis vi ikke u:lforer den 0;>· Fase 1 Skandlna.vl.smeo, en mere reel end 
ga,ve, Hlstorlen hac givet os. den tldllgere. VI levede tldltgere I en be-

For.samlt.ngen sang n'J .,H0~ Nord" synderllg Blanding af national Fanatl.s.me 
hvorefrer Ordet blev g)vet t:l forhen voo· og international Idekamp. Men I Dag er 
rende Minl.ster H. P. Hanssen. Sl.'n:i·~-

1 
Natlonen strer1cere end de lnternationale 

jydernes ga.rnle FOrer tJalte I 03 3 med , Krootter. Selv den kommunistlske Stat 
usredJvanl!g Kra.tt. F0rst trak h:m L!n1er'1e 1 har !aaet en national Udtormning. 
op for den na.t iornle Kamos Hl;t.orlc 1 VI h'r 1 Norden skal f~rst og fremmest 
Slaleoos som den hl.vde formet si~ I T;J. voore os selv og holde os !rl for HystP.ri, 
knytnlng til de hist.ori!.'l~<~ Be~!venb-e-1'21' •oonke og tole skandinav!.sk og lade de 

s!den h!nt htst.ori ~·ke Mooe ooa 
ror 90 Aar s!den. 

e nordiske Grester. 
Hovedopgaven er at skabe en 
politisk Kultur og udj cevne de 

Skr anker, der findes. 

europre~l<e Tanker overvlntre hos oo. Og, 
rorcsatta Talcren under Blfald, vor Kul
tur er saa rig paa Menneskelighed, at vi 
kan m0des en nordl!>k Sommerdag som 
denne og vise, at vi llar meget tllfrelles, 
der 5pau godt om den o.ordiske Fremtld. 
Er vi I Norden modlge nok til at elske 
vor Fr1he<l, da faa.r vi et vlr,kel!gt Gzoren-
se•voorn. 

Danmarks Syd
Graense - Nordens 

Syd-Grcense. 
Forfatteren Gunnar Gunnarsscfn fa.st

stra.ks I sin Tale, at der a.t de talte 
Ord ma.atte skaba..s Handling. Nu maatte 
det snart vl.se slg, omder .staar Mrend bag 
O~ne. VI kan lkke foregssgle hina.nde~ 

noget, for saa pa.a. Skoobnen.s Dag at bliv• 
borte. Hvls det er mere end Mundsvej.I 
at Darunarks Sydgrren.se er Norden.s Sy ; 
grrense, ma.a. det vises I Gerning. Mej 
denne F'r~t her er lkke rettet mod vo 
Nabo mod Syct. Det er en Forsvar.s!ron 
mod uforudsete Be.glv~nheder 1 en urolf 
Tid. Dct maa IItke gaa os, som det gik 
F'abelen, hvor man saa tit raabte op on ' 
at Ulven kom, lndttl ln.gen troede det, <f 
det' var Alvor. 

Gunnar Gunnars.son talte videre o 
den vrerdlfulde frellesnordlske Indstilltn. 
Vi Nordboere maa samles om at vren 
vor Fre<l. og vi kunde begynde med 
tage Lalre af det unge Grrensevrern 
udvlde vort Groonsevrern tU et nordL 
Orsen.sevrern <Hurraraab og Blfa.ld). D 
henstU!es herved ttl nordlsk Ungdo; 
Lad os under50ge, hvorledes et salida. 
Arbejde kan praktl.seres. Dette Forslag o 
Nordens Orrensevrern skulde vrere J 
lands HUsen tU det unge Gr~ensevre 

(Bravo. Blfald). Lad os m0des her om tl 
Aar paa Ska.rnl!ngs'>anke-Festernes Hun
dredaarsdag. og g!d vi til den Tid rna.a 
kunne slge: Vll mesdt til det nordiskc 
Oramsevrorn. 

R2dakt~r Kronika talte derpaa som 
Reproosentan.t for vore Landsmrend Syd 
for Orrens-en. 

I 

Dir~kli!;r Hammerlch oplreste Hilsner 
fra Studentertorenlngen, Grren.seforenin
gen og Vall~~llde H~!~jskole og udtalte ~n 
Tak til ~n nordslesV!g&k Kvinde. F~ken 
M01ler tra Bov, som paa sln egen Vrev 
havde vrovet et Dannebro8'Sflag til de-l 
unge Groonsevrorn. Det kunde, sagde Hr. 
Hammerlch. lkke faa en smukkere Ind
vtel.se. 

Klokken 8 om Aftlmen !ortsattes Mo
d~t med Taler a.t Lrererinde. Froken Ene· 
mark fra Tonder og Pastor Birger Ju~!l 
T0nnesen , Oslo. der betegnede SkamUngs
banken som Nordens forste Talerstol og 
Arnes-ted for Skandlnavlsmen. Nu er 
Skamllng.sbankcn blevet No.rdens Tlng-
5ted, hvor Reprresentanter modes I een 
VIIJe og een Tanke. 

Sldste Taler var Advokat Carling 
Malmo, der fremhoovede, at de nordiske 

Kulturen og Rt-

Saa var mary naaet tU Afslutningen. 
Paa et Bakkedrag ned mod Llllebrelt 
trendte.s et Kaempebaal, og saa talte Pro
fessor Vtlhelm Andersen restllgt og aand
ruldt aom altld. Han bad fl!lrst Forlam
llngen synge Lembckes Sang .. ou skonne 
Land· med Dal og Bakker !agre". og me
dens P'lammerne lyste I den lune Som· 
meraften mod Skoven og ud over Bret
tet. prlste Professoren det nordlske F'os~

Danmarks Brudekrans er 
tleLteL I Sonderjylland, men den skal bin· 
des paany hvert Aar. Efter Krtgen blo!v 
det sagt, at vi Danske havde det store 
Ord Oi det !ede Fleeskt nu er det, .som om 
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. paa Skatnling bleV en tnagt -· 
old Bekendelse til Dan111ark og Norden 
Over 30,000 Mennesker samledes i Gaar til D~t unge Grcensevaerns Midsommer

stcevne paa Hejskamling. 

De nordiske Riger staar enigt og strerkt bag Nordens Sydgrrense. 
Skamlingsbanke. Mandag. 

D ET UNGE GR.<ENSE\ •• --ERNS Midtsommerstmvne i Gaar 

paa Skamlingsbank{' blev en stor ~ magtfuld Beken

delse til Danmark og Norden. Rtwvnet, der blev afholdt i det 

prmgtigste SommervejJ' og fra for!'t til ~idst fik et overor

dPntlig vellykkel Forleb, havde ~amlet ov~r 30,000 DeltagPre, 

som t·eprresen hwede en, stor Del af Danml\rk. idet de1· for

uden fra S0nrlprjylland vat· m0dl F estdellaErere fr a hele ,fyl

land og: 0emE'. der ~aa~ Biler paa ParkHingspladserne med 

Kendiogsmrerker fra aile Egne ar Landet. De~uden var der 

m0dt ikke faa !Jeltaget c fra sydfor Grcensen. 

~Norden sluffer op bag 
\ vor Sydgrcense. 

Sfcevnef s fesfl ige A abni ng. 

. !Jet e.tnre Slawnc tog sin Begyn
J..t~e Kl :.?,30 mecl at den s tora For

:-ll · mlin~r "ling »Den ~;ignede Oag• . De 
c;ntbe!'kmnedP S knrnter Vllr fyldt 
m~d Tilll!'indel' a.f Tilhen·e1·n, og S..an
JtE'n .-tr~t mect St.vrke og V~lde mod 
1E'll bla a ~ommPrhimmcl Efter 

San~en bet>leg Formanden for S karn 

limt:rbankeselska.bet P1·opr. .1 u hI. 

LykJ>es~taard, Talcrstolen 01>! moti 
vare tie r t 9-foldigt Leve for Konge 
Cbr.b tia n, ·vor Nations Enh11dsmmr· 

k~>. Forsamfingen sang staaend!l 
) konr. Christian«. 

v11·keligg.io•·t. Vi bar dedo1· ikke for
ta bt os i trort>tiske Almindrl igheder, 

men taget ra t dcr, In or \'i :.om Gram
:o;ev~rn TJalm·ligt mall tte hee;ynctr; . i 

;~oJvo GJ'IDIIA ~'OlllJ'Ctadcl, h vor n_gr.di~<k 

1\u tm· og nordiFke TntercH.::;er er 
... ta>rkest url c;st t. Del har fnt rers tf' 

l'l!'rd v~ret OB magtpaalgigende at 

faa saa man~e som muligt til at fo•·

:.laa , hvori Grcenselande tl! srerlige 

Opgave inrlenfor det s tore f<P.lles 
nordjske. lltaal besfaar •. og at clen kun 
kan le~ses, om hver enkelt er besj~

let a.f en ubet-vingelig Vilje til na

tional SE>h•hrevdelse og er med til at 
urlbygge, berige Oil s tyrke ,·ort kul

lurelle Liv. Thi kun da kan vorl 
Land, kan Norden som Pt Hele blivr 

i Stand f.il at opfrlde de Krav, Frem
lit1en stiliPr Iii rieL 

At vrekkn Forst.aaelsen herfor o,ll 
kalde paa KrreftemP og \'iljen bar 
\'IPret Hen~>igten rol'd de Meder, vi 

har Iadet afholdf>. og med deu Sf0Ho, 

vi bar ydet Ungdomsarbejdet 

Gr~nsetandel. 

Det kundo maaske Here gjort he

dre og virkningsfnlrlere - vi skal 
selv v~re de fe~rste til at inrlremme 

det; men vi har dog faaet Lov at 

DPt er f!D Glrede, sagde Propriet.rer 
.l u h !. for SkamlingsbankPselska· 

bflt A.t llf~ive Plads til Det unge 
t>riPns~vrerns Stmvne Gnensev~r

Mt6 A rbejdo betraif&r vi som en Vi

deret£trelse af de Jdeer. der i sin Tid 

bl':..reJede de 30 nordslesvigsko BIID 
dtr, da. d11 .. tkrede sig disse Area.ler. 
T :ileren bed Velkommen til Dsnskll 
Folke Jr or• sydjyds.ke Kreds, der un· 
d r. Lr rf'lll!'e ar Lektor 0 t t 0 se n val' 

m edt med 500 Sangere, samt til 
St~P-vnets Talere. Hr. Juhl overgav 

dt.>rpaa. Ledelsen at Strevnet til Di

rekter 11 am m e r I c h, Tender, som 

uc.l\alto en Tak til Skamlingsbanke· 

seJskabet., fordi det bavde overladt 
Drt unge Grmnsevrern det skenne opleve, at Modet og H~abet ~g Gla~· 

og minderige Sted. Han bed Vel· d en o~·el' at v~re med ~ ArbeJdet fyl
.. - .... ..._ ----h ...... nl~Ah- m ·der S!ndene sherkere I Dag end for 

Partt fra Festptadsen med Vu oyer Menneskemassen og de senderjyd5ke Poreoingers Faner. I 

Ov<~len Professor VUh&lm Andersen og Forfatteren Gunnar Gunnarsson og B . P. Hanssen. 

rlE>E opn$>!hg't a I Ia kkl" all~> vnre 

1\!PdarhPJrlPrP 
H,·ad r!Pt' hidhl et• naaet Pr dng 

kWl en Begynrlrlr<r. DPl unge 
Gra-nse,•;Nn betragt~.>r sig srlv !10m 

en Begyn(fPii'e til no~tet mrre oR: 

~terre enrl rl~>t er i Dag. OPt Pr et 

Udslag af ort »UIII(P Genbyrrl!l LJVI< 

med Fol'lillt'rl*'ten o~ f''remtili!lsynel, 

i sig; det Pl' den ~ta>rke TonP. der 

\it kalriP n,.. tilb!!--R:E'. \'Ore F~dre" 

!\raft, '"''P Fa-rlrP" !\lod o~ \ Jlje til 
Daad. t.i l r!Pn sto r e Hnnrlling, ROm 
Historien Gang paa Gang hat• vist. 
rtPt norrJio;kr ~ind rummrr. Dog ik
ke som i forduml' Dn~re til Frnhring, 
rn&n til V~rn om og HmvdeiSP. af, 

h\'ad rler ~rt - for at rejse Nor· 

:~1 rlf>t atiPr - !'nm 1 Han!'<aftriE'n -

skRl kunn~> siges om f. Eks Rergen. 
at det ~>r ,-anskPhp:t at afl!or~> om 

oat ,·ar ru nor .. k <'ller en ln;k By. 

Ingen ~\' Pil>:kPr knn for Silt Jlm·eo

"t3ds VerlkommE>nrlP ~nske, at Borg· 

tnP!'ter~>n rter - l'Otn det rr ket i 

HAnc;atirl&n - skulde. se si,. ne~dsa
g11t Iii e t 11dstedc l"n Fororrlniug om, 

at ikke O\'er Hahdelen R f Brens 
Raadma>nrl maa 'lf're Ty<:kPr~'. 

'iordisk Ungdom PI' til P.nlner Tid 

rerle ti 1 rt ~amarhr jcle med dot. dyg
fig<' tys ke Folk, ml'n den \II klart 

o~mt. hlf'vtl l' , at ind~>nfnr nor· 

d iske Liv~omra<Hic nltid og 1 Pnh,·er 

f!onsecnrle nordiske Tnteress~>r maa 

I U nge, stil ]er 
under P. Hjort• 

Lorensens B an ner! 
Pas det staar der skrevet: For Folke
styre, for Retteo ttl frit at t~enke, 

tro at tale, for Senderjyllands Dansk-
bed, for Folk og Fadrelond, 

1 Fjor stre\'uec1E' vi, t:agrlA H. P. 
Han;; s P n indlf>dende, til Dyhbol 
Banke, i Oag er 'i Pfter en Opfor

tlf'ing sloovnet h~1· l.il Skamlings

hanke for at kalciP nen dan-.ke Ung

dom til \·a~l og \ ;ern om 'or tu

sindaarip:e At-v og Odel. 

Dyre Minder kn) tter sig til Dyb-

ga Dannebro~ og hAJSe det n y op

fundne o;le;n i~·hOIBtenske Flag paa 

d!lrP:-; Skihe r nld Fanati!;IDA raab-

1!1 han: •Bnl't mNI Tra?ldnmmemr 

.M~£>r·ke!<l 

na re.istr P. Hjort-LorE>nzen sig 

0 11 tal te [)anok i S tlf'ndersalen. Sll'b· 

vi i( -HolstPJH' IIIe ,;o~:te at skraale 

h~m nerl, elf\ truede ham med Vo.ld, 

men han talte allt>r Dansk. rank. 

m~>cl kors lHI{II" .\.rmE' og funkJeudE> 

Blik storl han i Bra>ndmgens Bru6 

ng vedbhw mad at. tale Dansk, og 

hr!P Natinnen l~· ttede, mens han 

!ill'rl fe den uationale Fane sa.a fast 

i S0ndeJ'UIIands .lord, at den trod!' 

Eftertidenr. Sto rm 6t&ur urokket den 

Dag i Da~. 

na han 1\om 11J ~>m efter rteue 
Uvejr, vilcle fa knemnH•Ilge V:elgPrfl 

h~· lrte og h~d1·e ha m med en I· eet 

1 lla.d er<:' lf'\'. 
T>en ~<l esv ig-hnl.,t en!'l..r Fmhrrl ~ 

!' fun ds ~ht$1L vHr imictle!'tfo l:lAft btor. 

ill ingeu \ :t'r't i Bycu funiP aahn~> 
'-lilt' T okalrr for FP ... Iti• l tali:Prur ~~~a 

drog de- uri ttl J:jnmm!'t>oterl Kro. h nr 

l\l'omanden re\· ef. Par Skrllpv:,•ggo 

ucd fot• Hi c-ka ffe PlHd1:o OJ> hPr (PJ· 
1 ~.>rlec> ~;ail Feo:- IPn den 21. Ff>bruu 

1 4:-1. 
Vert Bot·oe t holdt. Launctt:i Skau 

sin Jomfrula le: Lad o~; paa F~rtJ·eo. 

Vis lemma Pt Leftt'IS Ba>ger, .,;agd" 

han, og Jove hinanden at IDI'Idet> hi 

P O lignende Fest inrlen tre Aar·. 

tnden tn• Maaneder, raabta Mei!Pt· 
S taal fra. Taarnin~. Nogle a.f 06, 

meddelte han, har knhf. HeJt:kamling 

for aarJig paa Bankf>n at fejre Fol 

kfl.fe;;ter 111 Minde om dPn kongeli$!P 

tia \ e, som den norctsleilvigska Bs

rnlkning med Sprogreskriptet har 

morltaget af I~ong Christian VIII 

Tre ~1a<tneder eftet· bll"v den forste 

$kamlingsbankefest. a fholdt. For 
(SOOO Tilhercre forkynrltEJ den Ull8B 

:.'.."t-aarige Bonde Iaurids Skau, der 
'-om modPn .\land sagde de stolte 

Orr!: nMin Talerstol er Skamlings. 

hanke, mit Parlament det nordsles· 

vil(<>ke Folk• , at vi ferer Lever og 

tkke Abekatte i ,·ort Skjoldl (SttErkt 

Bifald!) 
Derpaa ovenakle Kammel'!'a.ad 



. ~ . 
J 'I h l, for Ski;!Jlllingsbankeselska-
bet at. a1gJ.ve Plads U1 D...§..t u_Qge 
Gl'alnsev~erns Stevne. Gramsever
n&ts _<\rbejde befragTer vi som en Vi
dereflfl'e]se af de ldeel·, der i sin Tid 
b.esjei.ede de 30 nordslesvigske Ben
der, dS. de sikrede sig disse Arealer. 
Talerell h0d Velkommen til Danske 
FotkekOl"" sydjydske Kreds, der un
d,.,. L~:else af Lektor 0 t to sen var 
medt med 500 Sangere, samt Iii 
Stmvnets T&lere. Hr. Juhl overgav 
derpaa Ledelsen af Stevnet til Di
rekter H a m m e r i c h, T011der, som 
udtalte en Tak til SkamJingsban.ke
selskabet, fordi det havde overladt 
Det unge Gr&nsevern det sk0nne 
og minderige Sted. Han b ed Vel
kommen til de mang~ Tusinder, ill 
de 500 Sa.ngere, og deres Leder Lek
tor Ottosen, de~· i Dag dil•igerel' Koret 
for sidste Guug, og til Stevnets Ta
lere. Under stmrkt Bifald fra For
sam~n udtalte han sin strork~ 
Bek:lagelse af den Holdning, Stats
radiofonien llavde indtaget overfo1· 
0nskerne om at t,ransmittere SUev
net e1ler en Del deraf. 

Det store Ko:r sang derpaa Reissi
gers )}Til Jylland«, og tre af Carl 
Nielsens Sange, der hilstes med kraf
tigt Bifald. 

Der kaldes paa 
Kra?flerne og 

Viljen. 
P. ,Marcussena-Tale, 

Forma.nden for Det unge Gramse
varn P. Mareus.sen, Tooder, fik 
nu Ordet: 

- Jeg har den Glade hermed at 
indlede det egentlige Aar.smJ;~de -
vort f0rste. Dette adskiller sig, som 
det fremgaar af Programmet, fra an· 
dre Meder af den A.rt derved, at dar 
ikke afholdes noget serligt Tillids
mandamGde med ArbejdBberetning 
og Regnskabsafl;eggelse. Vi bar, da 
vi endnu ikke bar baft et Aar at. vir· 
ke i, og der i Lebet af Sommeren vil 
hlive foretaget. en Nyor.ganisation, 
ment at burde opsetto denne Del ar 
.Aarsnwdet til .Efteraaret. 

~ En Beretning om vort .Arbejd& bar 
>I fornylig v~eret udsendt gennem 
'14 Prassen. ligesom der i Dag til dem, 
,;. der har Interesse berfor, vii blive 
;,l ·\t uddelt et Programskrlft. 

-~ H vad De faa.r at here i Dag er 
® Grundtonen, der kltnger igennem, 

prreger og bestenuner bele vort Ar
bo;jde. 

Det uforgletnmelige Ml'Jde sictste 
Aar demedc pa.a Oybbel, sluttcde for 
d~ s!esvil!(6ke Talet'M Vedkommi}WIP 
m!'•l et Rlik ud i Pr-emtid~n og Ha&
bet om, nt N~d~n! :o-n ~lli~"llltllj_ Of!! 
mal[layg VE>r·tloo ~t·•d.;a nv.AA~ •tM 
SOtn M. ly11t;Ud~ V!t.r~. !'Om ~t F'or
bilicdl' f:Jr ~ut'!I~I\Pi&.: o~m&rhej
de m$il<>m l'totionl!rnt>_ 

Oe& msatlc blive nordisk Ungdoms 
Ollgs;ve ~t virke herfor. Vi var den
gang som :)U klaro over, at det vilde 
krrove Genera.tioner& utrettelige 
ug -pr~ktiiike Arbejde for. at blive 

udbygge, beria-e op; styrke vor1. kul
turel1e Liv. Thi kun da kan vorl 
Land, kan NQrden som et Hele blive 
i Stann til a1 npfylde de Krav, Frenr
tiden stiller Iii riel. 

At vekke Forstaaclsen herfor og 
kalde paa Krefterne og Viljen bar 
vror·et Hensigteu mPd de Meder. vi 
hat· ladet atbolde, o~ med den Steltt'. 
vi bar ydet Ungdomsa1·bajdeL 
Gr<enselandet. 

net kunde maaske vera gjort be· 
dre og virkningsfuldere - vi ska t 
selv Vl:ere de fa1·ste til at iodr0mme 
det; men vi har dog fa.aet Lov at 
opleve, at Model og Ra.abet og Gle
.den over at va:>re med i Arbejdet fyJ. 
-der Sind!lne sterkere i Dag end (or 
blot et Aar siden. 

_Vi tror ikke. at ydre Roranstal k 
mrrger alene er i Stand til at over
vinde Vanske!ighederne; vi tror og 
er hver Dag blevet bestyrkede heri, 
a.t den f0rste og a!gerende Betin· 
gelse for, at Livet skal gro, er at vi 
selv viJ det, u be ti nget, at vi cr 
villige til at gaa ind under dets Lo
ve i Tjeneete for tielheden, fol' vori 
Land. 

deE> oprigiJgt al takke alle vorf'l 
M'eli11rbejdere. 

Hvad der ludlil er naaet, er dog 
kun en BPgyndelse. DeL unge 
Gr•a-nsevrern hetragler sig selv ~nm 
en Begyndelse til noget mere og 
stl'lrre end ctet H i Da~. Det er et 
Udslag af det • Uullr Genbyrds Liv« 
med Fortid6r~ten og Fremtidssynet 
i sig:; det er rten s t<erke TonP, rler 
vil -kalrte os tilhf!ge. vore Fa:>flrP.s 
1\r·aft, vore FCP.rlrM Mod og Vil.il' til 
Dand. til r!en r; tore Handlin~t. som 
Ristorien Gang pall Gan~ h::~r viRt, 
riPt norrli.ske ~ind rummer. Dog ik
ke som i fortlums Dage fit Erobrin~. 
m&n iD V.eru om og Hm,·delsP n r. 
h\•ad der er YO!'I - for at rejse ~or
dens Gr~nsestone. 

Noril~ns G1•rer rse stra:>kker sig il<:kt' 
blot. fra Rudbel til Ki'!jnres, nvor i 
Afles de mangE.> Vagt.baal lyste ned 
over Grrensen. Nm·dpm; Grcenser Pr 
ikke blol af {eJ-ritorial Art. de find!' '> 
overa lt, hYOI' nordiek :\and og Kul
tm· - som her i Gr:rnselandet - ma
(les og brydes m ed fremmed Kultur. 
Nordens Gramser findes her, hvor 
nordiske-~Interesser me~der rz:emmede 
Interesser. · • 

Al:bejdet i Gramseomraadet btu· _ - - :---
udgjort _den vresentlige Del af vor Naar derfor under den tyske sa.a-
Virksomhed, .!\fen for at kunne gen- kaldte »Aulnordung« visse Kredse i 
nemfere det har det veret n0 dven- vort sydlige Naboland taler om 
digt 'ior os at paakalde Statte fra. Tysklands europroi~kl} Opgave i l\or
den evrige danske Ungdom. Vi bar a en, eller )letragte1· ~sterseomra.adet. 
del'for maattet anvende baade Tid og som et fremtidigt tysk Kolonialkom
Krefter paa a.t sprede Oplysni'ng om pleks og tror at vrere forpligtede til 
Forholdene l vort omstridte Grense- at overtage F0rerskabet indenfor rlet 
land og om vort Arbejdes For:ma.al nordiske Livsom.raadE:, da skal det 
og Karakter. At mange har forstaa- unge Norden ikke Jade dem i Tvivl 
et dette og beredvilligt stmtet os, er om, at noget saadant ald.rig vii blive 
det mig en stor Glade at kunne ud- t~alt 
tale Ledelsens hjerteligste Tak for. Det er skat engang fer i Historian, 
Jeg benytter Lejligbeden , til ligele- men ingen l\ ' l'dmand viJ ·finde sig i, 

Sl 

at rlet atter - enm i Hansatiden -
s.kal kunne sige~ om f. Eks. Bergen, 
at det er vanskeligt at afgBrP, nm 
rt~ var en norsl\ oller en tysk By. 
Jng{m Sven;:ker !om for sin Hovert
l'tarts VedkommenrtP. l'lnRkP, at Borg
me!\teren der - sorn rlet er skct i 
l:t-'ln;;atiden - skuldc. se sig nedsa· 
g'lt til at udsfede Pn Forordning om. 
at ikke over f-lalvdeh•n af Byens 
R~admend maa. vwre Tyskere. 

Nordisk Ungdom er til e.nhver Tid 
rede til et Samarb(>jde me<! deL dy~
ti!fe ty:;ke Folk, men den ril J.:lart 
og b<'StC'ml h<T'vrl~', at inden fnr nol'· 
rlbke Li'I'I'OmrailriP Rltid og i enhver 
llensf'!!Dde nrm'lisko Jn teresser maa 
inlitage Forslepladsen. Derom er tler 
ikko og vii der Hldri ~? v~elte 
Mening_er i n.w.:don. 

l\'fen ligesom 1t1de uf01· eth '-'erl 
Samfund de enkello 1\lonlemmer til 
en vi;; Gracl ha r Krav paa at k-unne 
1£>\ e deres egel illtl ividueHe Liv, vil 
de en kelte L::~nclo inclenfor det norcli
ske Samfund JJaturligvis have ser
sltilte Interesser· at v aretage. 

Naar derfor Del uuge Grrensevrem 
h-.r oedt betyclende 1\lrend fra vore 
Bt·orlrelande komme fil Stede i Dag, 
et det -vort 0nske, aL de ikke paa 
119gen .Maadr fol er sig forpligtede 
111ed Hensx'll til fle 5mrlige Opgaver, 
som Det unge Grrensev::ern va.rcta
gir. Vt .. b..ar kun ansket af faa be
lneftet ov;rfor hi,nauden ~g-oyerfor 
andre, at vi er fmlles i Aand og Kul
tur, og i Viljen til at he'lde disse 
Vrerdier, samt at. under det stora 
etropl:efske Opgm· i Dag vore mate
rielle og politiske Interess~r me:w og 
mere mermer sig hinanden. 

~ . 
Vi takker Dem for, at De bar vi.l· 

let komme, og vi beeler Dem bringe 
v01'8 Frender den Hilsen, at vi er 
sJ~lte over a_! have faaet bet~oe.t.. de.t 
,-igtige .Afsnit af den nordiske Front, 
som Sooderjylland nu engang er. 

For os Danske Jigger Opg&:Venlige 
fo1·. Vm·t Forhold til vor Na.bo mod 
Syd vil uden Tvivl for Aartier vcere 
bestemt af Udviklingen i Gramselan
det i de kommende Aar. Det er der
for n u, vor bele Indsats krreves; det 
er i Dag, vor fremtidige Skebne af
gen·es; og det er os, der afger den. 

Vi aile - hver Generation - vii 
e11gang skulle sta.a til .At1svar over
for vot·e Bm'Il, over!or kommende 
Slcegter, overfor Historian. 

Ti Nordboer ved, at 

Fre d0r, Frender d0r, 
selv skal vi de, 
eet ved vi, som aldrig der: 
Dom over hver en D0d 

'Jed hvert et SJ~egtled, ogsaa. over 
vort, om vi ikke Qpfylder de Opga
xer, Historien har lagt ben til os. 

Forsa~lingen sang s-om Frellessang 
l>H0je Nord«, hvorefter H. P. Hans
R en stod pa,a. Talerstolen. hilst af 
stalrkt Btfald. 

I U nge, stil ]er 
under P. Hjorf, 

Lorensens Banner! 
Paa det staar der skrevet: For Follle• 
styre, for Retten m frlt at tamke, 
tro at tale, for Sand.erfyllands Dansk-

bed, for Folk og Fadreland. 

1 Fjol' stremede vi, r;e~gde H. P. 
H a. n sse n indledonde. li1 Dyllb01 
Banke, i Dag er vi nrt.er en 0pfor
•lriug strevnet h~r til Skamlings
banke for at. 'k.alflo den dauske Ung
flom til Yagt og V;.crn om ...-or tu
sindaarige An< Ol'{ Odel. 

Dyt·e. :llinder k11ylte1· sig til Dyb
tJal Ba.nk.e, hvor K~mpen for Sooder
jylla!ld er fart mer! blanke Vaa.ben. 
Dyre Minder knytter sig ogsaa her 
LiJ Skamlingsba.nke, hvor manende 
RAster tidlig kaldte Sanderjyderne 
t11 Vrern om deres Moderemaal og 
l'olkeliv, hv01· vore Fmdre har vid
nel om dereo Troal;;.ab imod Folk 
o~ F redreland, saa. det hoo·tes ud 
over· nele Norden. 

Det er i Aar 100 Aat· siden, St.en
derfol·samlingerne indfertes i Dan
mark. Senderjylla nd bavde den 
Gang 338,000 Indb. Dera f var efter 
Folketellingen i 1835 173,000 dansk
la.lende, 142,000 ty.sktaJende, og "23,00j) 
frisisktalende. .Men I<irke- og Sko
leoproget var tyt>k helt op til vm· 
nuvreren~e GreMe, Rets. og 0vrig
,b.ed$6proget endog tysk helt op til 
Koldingfjord! 

I den f01'6te sl e<>vigske Strender
forsamling J'ejste Ni~; Lorenzen 
Lildholdt 1836 lil'avet om InaWrelse 
af da)lBk Rets- og 0vrigheds6p~·og, 
hvo1· SkoleSPl'Oget var dansk. 1\.n
dra.gendet blev .begravet i et Ud
vHJg. Men i 1838 i den anden sles
vigske St-renderfol'sam I i ng blev det, 
stettet at 18 Petitioner fra a!le Eg· 
ne af Nordo;lesvig, trods heftig Mod
stand vedta.get med 21 irood 18 Stem. 
mer. Ved kg!. Reskl'ipt af 14. Maj 
)·840 indf0rtes dansk Rets- og 0v
righedsoprog derpaa i Not·dslesvig. 

Befolkningens Glade over Spr-og-
1 eskriptet fik r0rende Udtryk i et 
saalydende Vers, som Sognefogderne 
i Tet·ninglen satte paa en Minde· 
tavle Kong Christian VIII: 

I Lov og Rettell8 Sale 
Ran l0ste bunden Tale. 
Nu skal alene klinge 
Vort Modersmaal paa Tinge. 

Staal fra. Taarning. Nogle af 06, 

meddelte han, h::~r kebt Hej6kamling 
for aa.rlig paa. Banken at fejre Fol
kefeat.er• til Minda nm den kongelige 
Gave, som den nordslesvigske B&
folkning med Sprogreskrlptet har 
modtaget ai Kong Christian VIII. 

Tre :\1aa.neder efler bJev den felrste 
Skamtingsbankefeo~ afholdt.. For 
6000 Tilhm·ere forkyndfg den unas 
2.">-a:.tr·ige Bonde laurids Skau, der 
som moden Maud eagde de stolte 
Ot·d: nMin Talerstol er Skamlings
bapke, mit Parlament det nordsles
visl'lke Folk11, at vi rarer L0Ver og 
ikke Abekatte i 'vorL Skjold! (Stl:erkf. 
Bifald!) 

)}erpaa overrakte Kammerrai.Ui 
Drewsen P. Hjort Lo1·enzen et Stillv
drikkehorn, smede~ a.f gode danske 
Markstykker, med Indskriften »Han 
vedblev at tale Da nskt<, og Festen 
fo.rtsatlee med Taler· og Sang. 

Ro1-t efter sJuttede 2;? Bender i 
Ha der-slev Ami sig sammen i »Den 
sleovigske Forening<l, vor fm·ste pO· 
litiske Organisation. Inden Aaret 
val· omme havde Foreningen henved 
500 Medlemmer. 

'Foreningens fer;;le bpgave var Op
rettelsen af en dansk Folkehejskole. 
For I:H eege H,ielp dertil, tog Be€-tY· 
relt:JeU i September til Kl!lbenha\'n, 
hvor· den blev modtaget af Kong6n, 
dreftode Hl'ljsko]es!tgen med Grundt
vig og af varmtf0Jende Fredt·elands
venner hlev hedret merl en Feet paa 
Skydebanen. 

All. tegnede paa d e lta Tirlspunkt 
ly6t og godt. l\J en ~les~· ig-Holo;ie

ner·ne rasede lkke bJpt. 1 Sta:>nd.-roui · 
len og i deres PrPsSe. De- \ar ogcs11n 
meget -virksomme Lmder Haa.nde.n og 
A0gt~ ikke uden II olrl ad skjulte 
Veje at va:>kke Kongens Uvilje imorl 
Fol ket;f)rrelc; modigP Ta lo;ma nd. F n 
hedsmanden P. HJort Lorenzen. 
Virknmgen deraf ,·ar Sprogreskrip· 
tet af 29 . .Marts t<>i I. rter bestemie, 
at kun Stamdercleputerede, som ik
ke kunde tale Tylik, maatte ta.le 
0aJ18k i den slesvigske Strendet·for
s::~mling! 

Denne Nedverdigelse at Befolk· 
nmgens Mode1'6maal faltes som en 
dyb Krenkelse og Ydmygelse. P. H. 
Lorenzen beberskede vitterligt nok 
det tyske Sprog. Han f0lte sig der
for med. Bette srerlig ramt og erkla>
rede offentligt, at han ikke vilde 
mede i St<endersalen, f0r Moders
maalet atter var indsat. i sin natur
lige Ret. De evri.ge danske Stan-

Men saa Ul'imelige va.r Forholde- derdeputerede sluttede op omk.ring 
ne den Gang undel· dansk Styre, at ham. 
Sognefogderne i bitter, langvarig Harmfulde forberedte Foregangs-
1\amp imod dei overroodige slesvig- mendene den anden Skamlingsban
holslenske Bureaukra.ti maatte til- kefest. Efter P. Hjort Lorenzens 
tvinge Big Ret til at ophrenge Min· Forslag blev den tast.Bat til den 4. 
deta.vlen i Tinghuset. Juli 1844. I Indbydelsen, som den 

I Stenden>alen optraadte S!esvig· slesvigske Forening uckendte, hed 
Holstenerne ligesaa. danskfjendtlig~. det: 1 Aar sta.ar Sagern& aaaledes, a.t 
I 1842 opfordrede en af deres Ord- ingen dansk Mand uden paa det 
f0r&t'e Skibsrhed6.l·ne i Hertug€10Ill- bitreote at f0le sig sa.a.ret, kan kom
merne til at udkradse de.t lovbefa- me i S~ndersalen. I Aar kan man 
lade Merke »Dansk Ejendom«, stry- ved Ska.mling-sfesten endn.u maask.e-



ef 
tale Dansk; Gud alene ved, om det 
kan ske ad Aare. 

Der kan ej V831'9 Talc om en Glm
desfel'lt, naar Gt·temmelae og For
bilrel.-e opfylder lwer :\lands Bryl>l, 
men vi vii opmuntre hverandre, vi 
'il i Foreniug mindE>s Fortiden, vo
t·a Ftedres Bedriftet·, :l\ordens Kraft 
c•g Jl;rder. mind~>s, hvorledei' vi fra 
et l<lppert, m::cJtti~t Folk nu er 
blevue saa c:.vage, at enll\er tror 
usLt•uffeL at kunnf' Cornoorme os. 
lsa-r vii vi lroste h\erandre met! !!Ct 
Haah, at der er ell Fremtid, hvori 
det maa kunne og skal bli\'e andl'r· 
lede~ . Til Slut opfordrede For~nin
gen danske :\!:end og 1\vmder rra 
hele Riget til at. ti10Lie paiJ Skarn
linf:~banke den 4. Juli. 

Dagen opranrlt. Fra hebenltavn 
kom 1:20 Deltager<' pr. Skib med 
Grun ll\'ig, Orla Lehmann og Carl 
Ploug i Spidaeu. flaner og Blle•· 
havde man ikke dl"n GanR:. Vejene 
\ ar meget rlaarlige. :\len da I< e.., ten 
aabnede6, va.r dPt' nl!igevel modt 
12,000 Delt.Rgere. 

LaUt·ids Skau hrnrev sorn fi1J'Oite 
TaJ OJ' attet· Tilh0t'CJ'Ile OOI:lct sin Vel
ta!Pnhed. Carl Ploug sammenfatte
de 111ange .-\ar ;.~enere sit lndtryk 
af d~nne Tale i Or·clene: 

Dll. talte den Bonde fra Sander
jyllands Hej, 

Tu~inder lytted' og sUr-red' 
::::om funk lende Sljerne..kud Tan

kerne flej, 
Som Svrerdehu~,t Ordene klil'l'ed. 

(jruodl\·ig, som det•eftet• fik Or
det, :;agde i sin Tale, at Laurids 
Shau bedre end nogen Prwat bavde 
);bevic:~l og forklaret, bvad det fjol'tle 
Bud bar· med :'llodersmaalet og ft're
drelandet at gere«. - I over en Ti
me famgslede han derpaa den store 
TilhorE>t'skares Opmrerksomhed. Han 
!rerndrog ~Iinder ft·a den tusindaa· 
rigs Gra>nsekamp om Vel'lnund og 
Cfl ~. om Folke, om Dannevirkcc> 
~ •'ic:.uiug og opfordrede S0nderjyder
ne, som fra fledenold havde \'::Cret 
Danmarks Landcvmm, til at rejse 
en Folkebajskole med bejtvajende 
Dannebrog, vrekkende som Hejm
dals Gjallarhorn, og llejtideligt lo
\'e ikke at vige i Kampen, men brin
gs \'Ort reldgamle velsignede Frodr·e
land ethYcrt Offer som dets Fr·qtse 
fra Fjendevold, dcts voksende Vel
stand og voksende Glans krrevede. 

I mandige Ord talte P. Hjort Lo
renzen dt~reiter i Tilknytning til -1. 
Juli som Amerikanernes Friheds
dag for F<llkest.yrct, som ene kunde 
sikre Folkets natut·lige og borgerlige 
Retti!theder ved at stiUe dem uncler 
Folkets egen Varetmgt. Hvia saa en 
Gang, sluttede han sin Tale, de Dnu
ske Caar Overmagten i et fmlles 
Storting, eaa vii de hmvne sig paa 
Tyskerne for al den Forsm~delse og 

SlCEvne paa s~ amlin 
holdes. P. Hiot't Lorenzens Lwfte bar 
vi after 19'10 indtriet. 

Saa. stod O~·Ja Lehmann paa Ta
ierstolcn: \'ort frolle6 Fmdrelauds 
\'e o~ \'1?1, sagde han, detB Genfo
delse og ForbcrlJ.t:el<ie cller dell:! Yd
mn;rl.-1? og lJnderg;mg beror· paa 
den Sag, hvorfor :l\ordslesvigerne 
lidet· og kmmper-. Ud fra dette 
Syrt.t;punkt tilsagd,• han SanderJY· 
derne fn.;tbroder .. J..ab. 
Andre Talet·e fuigfe: C. D. Paulsen, 

Carl Ploug, Goldrichmidt, og en H:Pk
ke Sonderjyder. 

Fjerde Juli-Fe<>ten gav Genlyd 
over hele Landet. Et ~>l:erkt Ekko 
svarede fra StamderforsamUngPJ'ne 
i VILorg og Roski lde. 

Drr blev indledt Relssag imod 
Be.>t) relf'en for »Den s lesvigske 
Forening«. Formanden Hans ~ls
~en bleY ar Amlmanden truet med 
S!averi, men den lod sig ikke kue. 
Sarnrue r;rteraar indviede den Red
ding Hoj .. kole, Danmarks, Kordens, 
Ja hele Verdens rerste Folkehej
c:~kole. 

.1\ndr·e Skamlingsbankefester· fulg
te. 184:• iudledes Fasten mecl. at 
Grundlvig blev udntevnt til 1Eres
aktion<er og :'lledejer af Skamling.;
banke og blandt Talerne var Steen 
Stcensen Blicher, der fremsagde et 
~lindedigt om P. Hjot·t Lorenien, 
sorn da httvrle nrrllng4 Vandrct~taven . 
Til to·esten i 184U rllgtede Carl Ploug 
Sangen: •Lifligt ftejiPr Vrelsklands 
Nattergale«. 

Slrogt erter SJ::cgt segnet· ben paa 
Nomens Bud. For 58 Aar siden 
stud jeg enm fjortenaal'lg Dreng her 
paa Sknmlingc>banke og lyt1ede dybl 
grebet til en af de gamle Krompet'S 
begeistrede Foda>lling orn, bvad hnn 
ha\·de ople\·et he1· paa. Banken den 
4. Juli 18-i S. ~u er den Slregt, hvl!! 
vmkkende Kampraab den Gang lod 
ud over Rigel, ja. ud over Xorden, 
bor·te, fulgt af den SJregt, del' g1·eb 
den synkendr. Fanr cfter Smot·tens 
aaret 1861, Jofteo.le den hfljt og forte 
Kaulpen 'idere. 0111 fejc Tid vii og
.;aa. dcu SJ:Pgt jel{ lilhorer, bli\'e 
kaldl bort fra Kampphtclc:.en! 

Men 

End lalet· Skamlin~,bankenn ··tCJite 
Om J'ampem; aldrig endte Tid, 
Om bvad vt led og hvor \'i blerlte 
Og om vnrt bed..;fp \'OI'rll i Strirl. 
En Gt'<ellflevagt, som ikke segner, 
Og gi\·er fejR:t ;;;in P()to,t til Pri.-. 
En Kremp~la>gt, ;;om :Etten rcgner 
Fra Ebbt>.;en paa 1\orrnri:l. 

er omdannet under l\lenneskenes bag Ordene. Det gmlder om ikke at 
Haand, og ~1enneskene selv er om· blive bort~ pa.a. Alvorell6 t:Mg og saa 
dannet 1 Tidernes Leb. De ferste Ny· b&gefter komme med et Jammerdigtl 
byggere k(lm i halvvilcle Flokke. Ti· Jeg tror ikke, vor Sydgrmnse ~>l' 
den gik, o.~ de felgende Sl!egter naa- mere u·uet. end Kordens andre Gram
ede rrem til Hel'l'emandskultur. Af .-er. Den Front, der her er dannet, 
Landet og J.andska.bet voksede de .Ill ikke en Angreb"·, men ene og 
Ire ska.udinaviske Riger og &enere aiPne en Fot-svarsfrout m~d. uforurl
de tre Folk frem, individuelt rn!ljfolet seelige Begivenlleder. Man tJaler om 
ud i derl'b eget Pra>g, thi :O.Ienne!"ke- den farlige Tid. Ja, d~>t kan meget 
ne prmgec. at den Kultur, bvorunder Jet komme til at gaa saadan aom det 
de lever. Ue blev Hol'!'el' i deres Pget t~i!\ med Vogterdrengen, der stadig 
Hus. De !£av sig Lov og Ret. De Akreg op, om at Ulwn korn. Da Ul
bet.femte Bf'lv ovet· de For hold, hvor- \ ··n tilsidsL virkeUg korn, rot·te ingeu 
under de levede. si~ for at bjmlpe ham. Det bFJt man 

Taleren gjorde l't Spring frem i t<£nke paa i Dag. 
Tid en. Etter n l ha Ye peget yMa NeHJ\·en-

Der stflat· i Lund, nordfor Byen, et Jigheden ar at besinde si'f paa. at 
~lonument, tejst paa det Punkt i Blod, Kultur, llistorie og Skrebne er 
Landskabet, hvor Tuo.inder af Dan- fa?lles for de nordiske Folk. slog Ta
ske og s,enske ka"'mpede paa I i\et ltren f.at.t, at man ikke USiraifet 
en Oecemberdag i 16i6. Disse :\Iccnd kunde Jade Gr::cnseland "t li;tg~ nbe
\'ar· af en Rod og rn Slregt. men al- skyttet hen, medens der rustcs aile 
ligevel kunde de ikke bo i Fred Side andre Steder. 
og ~· le m<'d hinanden. En Ind- • \'i samles til \'rern om \'Or Fribed, 
skMft paa de!te Monument fQrUeller Ofl vi kan tage Lrere af de unge Sen
dette, men ogsaa de Efterle- derjyder og danne ef. nor·,1isk Grmn
vende, baade Sejrherrer og Be- &evmrn. (BiCald). Hvorlede.> kan et 
sejl·cde, rejste clette Mindesmoor- ~amal'bejde patS. dette l<'elt. P l'&ktise· 
ke over de fmlles 1-'aldne. Der ret;? Fra svensk og nm-s!< 13ide e1 
er nogE't ~>kent i dette, at der kan der skrevet om 0nskE'lig!ted<'n af ct 
rejses et sandant Frollf'sminde6mror- fa?lles nordisk Forsvarsfor·buud. D<'r 
ke over vore Dede. trd over Oeden ligger saaledet> Opgaver nok og Yen
rmkker rio Levende hin11nden Haan- tl'r paa et Nordens Grwnsevrot·n. Man 
den. (Bifnld). lAder il<ke uatraffet sine (irronse1• 

Taleren tra"k nu kort Linjerne op ubevoglet. Det evrige Norocn h-<lr 
i "kandinavismens Proa•a'TI og kom bekymret sig meget Jidt om r>in 
tlereHer· ind paa de sid.;te .-\at'S ak- G•·ronsevagt mod Nordvo.:;t. Og dos 
t•:elle Problemer. Vi le,~r i en Tid, har denne Grronse holdt til i D~. F.~ 
bvor Udviklin.gen J0ber hurtigere end Rns\·a.l:sbevidst Norden vii ogsaa i 
fer, er undertiden som ;on Rlv, der Ft em IIden kunne bolde denne Gt•roJl
I!Rar over l'lne Bredd~>r. )lennl'nkPne fle. Uden en saadan Ani'I;'An-bevidst
kan ikke lronger bebet"'ke den ElY. hed er denne Grronse mindif lige suq 
I r!gen ved, hvad den kan skylle bnl'l. t ruet som de evt·ige. 
Vt'ld og Nroveret dyrkes pae man- NordeM Gr·mnsevmrn t:kuld \! ogsa.<~ 
$e Hold andet Steels. Vi i ~orden Btaa paa. Vagt om vor Kultur. vort 
kan ikke felge dette. De nordiske :\fAnnet~kesvmrd. Det skal vrore Is
Fc.lk er de eone6te i Veruen. deor i de lands Hilsen i Dag til del. nngo 
litdste Aar har 106t dere~ Mellonw<£· GraDBe\ml'll. Forst OEt "idst vii a! 
rende1· i fredelig A all d. Det er 1905 8 thoonge af, om vi er Mt+> nd d f Ord 
n)1 19~3 Vitlnesbyt·d om. T di<''" 1\on- OJ( IEre. Lad ~ ha~•b~, vi k'ln tur.
eikter hRr de nordisk(! Folk vil't at dl!6 om 10 Aar her o~ ·.iJ c;en Tid 
de ~r i Sland til at d~> k11n giv~ Slip Sl!e: Vel m~dt! (BifalJ). S:-.ng: 
J.ISB egen Forde! til G11vn for hejere •)derEt mod :-;orden«. 
l\)lfl8 l. 

TaJeren sluttedP med lit fremho\de 
1\rrnen i Skandina' ismPns gamle 
Progt'llm, :\ or dens fore ned e 
c:: tater. .,om et Prob'~m. Tiden 
hnnget· paa Bane. (Bifald, og For
.-amlinge•· •·ejc;et· sig og synger ))Du 
gemla, du £ria<'. 

Vi maa handle, 
t~nke og tale 
skandinavisk. 

Sydslesvigs Tone i 
Nordens Harmoni. 

Lefte om et ubrydellgt Fostbredre
Jag tU det telles Fedreland, ttl det 

helllga Nordens Bedste. 
Derefter tAlte Redakter J. K ro

n ikll: 

I :\ordens Harmoni maa og~aa 
~ydslesvigs Tone klinge med. 

F.ngang i svunden Tid var Sender
jrllands Navn forbudt. 

SI<I'gt kommet· og Slmgt ~~:aar, 
men Frrrlrelanr!Pt og mPd det Gr;:rn· 
se\'AII'I<'n hestaar. linp:P SondPrjy· 
der er i Tusind' i.- ~;tt·ommet Allm- Forfatteren Ronald Faugen m&uer, at I Dag sker det, at det ty~ke Rege

ringsblad, Volkischer Beobacbter, 
omtaler vor slesvigske Hjemstavn 
som Stidjtitland. En af Bladets Med
arbejdere har forleden, paa en 
~trejftur genMm Skovene i Bei'lins 

men lrer I Dag, recle til at fore et nordisk GrensevlllrD er ned-
Gramsekampen vid E> re. 

I Un~P: Stil Jer, naar I rykker ud 
i Fronten, under P. Hjort Lorenzf'nB 
B 

vendlgt, 

Den norilke Forfattrr Rt!dakt0r 
R on aId Fang en, O.lo, mtndedf 

server; disse Resen-er skulde blot 
vrekkes; de havde i 1920 vmret bede· 
vet - lkke andet. 

Dersom Blod, Jord og Historie be
tyder noget som hel::-t, dersom den 
uationale Grundlov skat gmlde, saa 
er de bedevl'de SJesvigero - ogsa.a 
kaJdet de Indifferente - Danskhe
dens Reser·ver. 

De blaa-gu le Spejdere i Sydsles\ ig 
- dot unge Gra?nse•rorul> yderste 
ForpostkaJclr - skriver i det sidstc 
Nnmmer ar d<'res Blad: Kun Gud og 
'ort Folk o;kylder og yder vi Tak for 
Iljemstavn. Det er vor Ret at v33re 
her; vi krre\ er denne Ret respe"kte
ret, og intet '\Jenneske skal af os 
veute nogetJ Tak tot· en Tllladelse 
ti I at , ·oore her·. Vi krrover og ta.ger 
denne Ret som en Selvfelge. Vi vii 
Fred her til Lands - men vi vil in
tPt ofrc ~tf \·or· Danskhed for at opnaa 
r!en. Vi agteJ' ikke at mode Angreb 
mecl !Jeskeclent. og yclrnygt Forsvar. 

Ocr findes indeufot• den sydsles
Yigskc Oau:.khed en Tone, som er 
mere afd:empet. som mere er alstemt 
erter H\'Prrllu;ens praklbkc og politi
:-;ke Krav. Bcgge Ton~1· e1· nedven
dige. De unges Gaapaa-Tone og de 
trldl·el> Furl! •ndlingstone. Den ene 
l'uur sll'illrr tkke mod de.n anden. 

.111. d!>ll ene kan vel kalrh.-.; N uund
va•rligt Lre for den anden. Og en
hver af de Er.ldre Sydslesvigere glro
der slg ovrr llu ungcs Hod og Tro. 

I en T.aJ1(bbY sydfor Gra>nsen er 
dcr i den n~ l!sfo Tid, - alvorligt, vi
denskabeligt og rued Bcgej:-tring -
ble\·et spckul<'t'et over Planer om et 
nordisk Enl1cdsrige, om Nordens for
cnede Sfal<'r 

Er det I:anlasl~ri'! Del. hat· en og 
ilnden c;agt. - ~ren vi .-r mange i 
Syd«>il'Eivig. riPr ikke kan llnnko at> 
nt ":ere anllel end Skandinavistor, 
rnct en levendo Del af Norden -
netop fot·di vi e1· Oan.,ke. 

lJI.'n nordi~kt' Tanke staar hejt i 
1\urs i vm·o Dages Tyskland, sotn 
lilstrmber et tysk-nordisk Samarbej
dc. Er rlen norrliske Tanke on Rea
lilet- og del <'t' lien; thi do nordiske 
Folk, l slaurl, g,el'ige, Norge og Dan
mark, ~>r af samme Blod og Race og 
rle e1· at Forlid og Nutid bestemte 
til i Fr·emliden aL staa samroen -
~>r altsaa den nordiske Tanke en 
Realitet, saa bkulde den da ferst og 
ft•PillDJt'l"t \'<f!I'B levende i srlve Nor
t1Pn. lkke !<1111. megeL af saakaldte 
poliliske og pra.kLisko Grunde: som 
a! Blodets og !Tjet·tcts G1·unde - de 
Gruntie, der f.'r de d\·besle og strer
keste. 

heder. Det saa en Overgang ua, l>OD1 
om den tyske Ensretning vtlde skylle 
hen over vore Rmkker - Jkke 
mindst indentor Skolen. Et sejgt 
dansk Krav om al bevare Retten til 
eget Liv er blevet IUJrt. Professor 
Paulsen skrov for over 100 Aar siden 
i sit Skrift mod Uwe J ens Lornsen: 
Jo dybere Tyskerne nu fGler det•e& 
ogen Xationalitet, des mere maa. de 
anerkende andres. De. samme Ord 
grelder i Dag. Og dot nye Tyskland 
viser Forstaaelse for en saadan Be
tragtning. I Bet·lin er For·staaelsen 
sterst. Den er efterhaandon mere og 
mere trangt ud til St-adf~stelsens 
Land: Slosvig. 

Den nordiske Livsvilje i Sydslesvig 
er ubrudt. Der er gode og opmun
tr<'ndc Tegn paa Vrekst og Grede. 
Styrkeforholdet mellem dct danske 
:\tindretal i Sydsh•svig og det ty!!ke 
l.\1ind1·etal i Nordslesvig er i 1934 saa 
uogenlunde det samme som 1920. Vi 
ser ingen Grund til dansk Pessimis
me i Slesvig. 

Det fol'8trerkede tyske Frem:.ted i 
Nordslesvig bar kaldt det danskfl 
Gr·~nsev&rn ti l sterre Sa.mling og 
Indsats. Yi staar os ved ud fra Yort 
f<£lles loyale Standpunkt rued Hcn
syn til Gn!lusen at se I\ampen for 
dansk ~ationalitet og Kultur i hele 
Slesvig. i Nordslesvig og i Sydsles-~ 
vig, under eot. Derved bliver Dansk
hedcn i Syds!esvig Fronten. Og en- i 
b\·er ved, at Fron\el;l under aile Oro-; 
"t!l'ndigheder og til enhver Tid er ( 
det vigtigste - hvad enten saa Fron- · 
ten er bred ellcr smal. Enhver ved, 
at F 1·onten kt'83ver hele Etappens , 
fuldo og ubetingede Solidaritet. I 

'Kampen mellem Dant~k <>; Ty~kf 
vil a ldrig standse, saa lronge de!J' 
endnu findes to natlonale og kult~ 
J'elle Bekendelser i Landet. Denl\e 
T\amp vii gaa. videre i vor havom
slyngede, herlige Hjemstavn, selv G\ll 
vi en Dag naar til helt og holdentra.t 
virkellgg0re den !deale I<amp!ornJ: 
Aandernes 1\amp. hvor Begreber s•)m 
Voldspolitik, Undertrykkelse og Im
peralisme er bandlyste. Og derme 
Kamp er vi ikke kede af. Den er 
vor smrlige Rigriomskilde. 

Det er vor udedellge Tro, at vt 
Danske i Sydslesvlg har Livets tRet. 
den historiske Sandbed, den natlo
rrale Grundlov paa. vor SidP, M&n vi 
ved ogsaa, at det er ikke nok at eje 
Retten. Ret skal hmvdes. Ret skal 
der krempes for. Ret aka! v~ndes 
gennem Offer og Indsats hver eueate 
Oag. Ellers tilegner de a11dre si~ den 
Ret, som stmrkere Liv og sterre Livs
udfolrlelse kan give. 

Den fersto danske Sanderjyde, 
Kri~tian Paulsen, bekrempede den 011nm11rks. i XordPns h· .. J~>vende Opfattelse, at en Slesviger naiionalt 

Grwnsefaostn in~. set skulde v~re noget for slg seh•-Fra dansk Strle rokkes df'lr l_kke Han vllde 1 Dag have givet Brude· 
vPd Grmns•m Rf 1920. Loyalt ~t~ller nell-Bruce et kraftlgt Svar. For os 
".' os all~ paa. rl,. statspoltttske skal Navnet :;\lesviger vare enabety· 
K_endsgPrntn!tPrs Grund - sPI~ om 1 denoe med Navnet dan::.k Patriot, 

Grundtvig tnlte for 90 Aar siden 
her paa Skamling om den Jy.-levende 
Grwnsci:ri'lnin!l. - Ja. vi i Sydsles
vi~t foler os ~nm dPn frwresto Front i 

\1 "·eel. Ai C: •·wn~e.n II'AAr m ldl lO'I>n- ... - . • • • ~ • 



en Folkehajskole med h0jtvajende 
Dann ebt··og, v~kkende som Hejm
dals Gjallarhorn, og hejtldeligt lo
ve ikke at vige i Kampen, men brin
ge ''ort &ldgamle velsignede Fredre· 
land etbvert Otter som dets Freise 
n·.a. F jendevold, dets voksende Vel
s tand og voksende Glans krmvede. 

I mandige Ord talte P. Hjort Lo
renzen dere!ter i Tilknytnlng til 4. 
Juli som Amerikanernea Friheds
dag for Folkestyret, som ene kunde 
4!ikre FoUcets naturlige og borgerlige 
R ettigheder ved at stille dem under 
Folkets egen Varetmgt. Uvis saa en 
Gang, sluttede han sin Tale, de Dan
ske Iaar Overmagten i et f~JJes 

Stoning, t>aa vii de hrevnc sig paa 
Tyskerne for al den Fol'l>mccdelse og 
Undertrykkelse, de af dero bar Jidt, 
ved at gengmlde Ut•etfmrdigbed med 
Retfrerdighed og ved samvlttigheds
fuldt at agte deres Nationalitet og 
hrevde enhver derpaa bygget Retltg
h ed. Hvad .stort loves skal rerligt 

Saa glad bliver 
den Dreng 

- og$M den Pige - som fur 
en eller Here Bernebeger rra Gyl
dendal med i Ferien. Der er ll£e 
kommel Ire nye udmerlcede S.
ger. Forlang at fu dem 11 It i 
den nermeste Bo&handel. 

Gustav Biering: Siclste Melding. 
Fortelling om to Kammt t'lller. 
Kr. 2 00. kart. 2.50. 

E. Gredsw! Meller: N1to 10111 

O~ager. Fortelling om en Dren&. 
der afslerer en Palskm0ntnerban· 
de. 1.50, kftrt. Kr. 2.00. 

Percy t·. Westerm.m : Konge for 
en Maaned. Forbelling om en llfor
ferdet KadeL Kr. 2.00. kart. 2.50. 

Hvis De VII give Bernene en 

billig Tillegsgave, Sllfl'i <t. erter 
B0gerne i Gyldondals Berneboc•· 
nedSteltelse. 

GYLD EitlDAL 

Men 

End taler Skamlingl'lbankellB SleUe 
Om Kampen~> aldri~ endte Tid, 
Om hvad vi led og hvor vi bledte 
Og om vort bedste Vrrrn i Strid. 
En Grren~e\'agt, som ikke segner, 
Og giver fejgt s in PMt til Pris. 
En Krempeoslregt, Gom tEtten regnet· 
Fl'a Ebbeseu paa Nerreris. 

Slll'gL kommer og Shcgt qaar, 
men Fa>drelanrlet og med det Grwn· 
s&vagten bestaar. Un$t'e Sonderjy· 
Iter er i Tusind,·is stremmet sam
men her i Dag, rede til at fore 
Graont;ckampen videre. 

I Untre: Stil Jer, naar I rykker ud 
i Fronten, under P. Hjort Lorenzen .. 
Banner. Paa det stau der skre,·et: 
For Folkestyre, fnr Retten til fl'it at 
tmnke, tro og ta le, fot· Semdf\rjyJ. 
lands Danskhed, for Folk og Fa>clr·c· 
tam!! T.ykkelig den Ungdom, de•· 
faar· en stor Op.ga ve. Held og Lykkll 
felge Jer j Kampen. 

Jog hylder og bil6er Ungdommcn 
mt>d r.;:rempeviscns Ord: Sejr i Din 
Haand og Sejr i Din Fod, og Sejr i 
:tile Dine Ledemod. 

Da II. P. Hallbcieu bavde afs luttet 
sin Tale. r ejste Fot·samlingen s ig og 
b)•ldede ham med stormende Bifald. 

Efter at man bavde sunget »Du 
skonne Land«, fik Sveriges Reprte· 
sentant Ordet. 

lVordens forenede 
Stater-

Professor Laurits weibull om 
Skandinavismens Id~. 

r.loaal. 
Taleren s lutted& med at fl'eruholde 

1\('t•nen i Rtkandinavism~>ns ga.mle 
l-'rogram, N or d e 11 s fore ned e 

Sydslesvigs Tone i 
Nordens Harmoni. 

S t a t e r, som e~ Problem. Tiden X..fte om et ubrydellat Foatbr•dre· 
b1 mger paa Bane. (Bifatd, o~ For- lag tn det fall•• F•dnlaad, til det 
t-amlinget· rejMJ' sig og srnger llDu heUige Nordeas Bedlte. 
gamla, du fria«. 

Vi maa handle, 
taenke og tale 
skandinavisk. 

D$refter t111te RedakiGr J. K r o
n i 'k a: 

I Xordens Harmoni ruaa ogsaa 
Sydslesvigs Tone klinge med. • 

Engang i svunden Tid nr Sender
jyllands Navn forbudt. 

Forlatteren Ronald ra11gen mGoer at I Dag sker det, at det tyske Rege-
• t nordlsk Gtensevaro er ned· ringsblad, Volkiscber Beobacbter, 

ve di t omta.ler vor slesvigske Hjl'mstavn 
n g • som Sudjtitland. En af Bledets Med-

Den noOlkc Fot•fattl'r Rcdakter arbejdere bar forleden, paa en 
Ron aId Fang en, Oslo, D"llnded& Str.ajftur gennem ~kovene i Berlina 
0111, at Bjemstj. Bjernson stod paa, Qmegn opdaget enRunestP.n. •) Mange 
~kamling6bllllkens Ta1erslol 1906, og af vi andre bar for lrongst kendt Sle· 
hvorlede<s han havdo forstaa~t at be· nene Ekslstens. Den staat· f01·an et 
\BI'C det evige I<'oraar i Lhet. D<>i Jagtslot ved WannsM og or en 
"~' derfor vemodigt i Dag at )$'ie preussisk Statsgave til Prins Frie· 
BJorusons Tale om Skantlin&.\ iamen drich Karl, Hmrfereren mod Dan mark 
i eo Tid, hvor Europa vel ha1• iud· i 64. Den tyske Journalist er begej
set, at det 11r nedvendit;t at skafle stre over sit Fund, Stenen er JO not·· 
l'll Instant., soru kan sege at hindn disk, ligefrem Jub!er han i ~it Bled. 
1\t·ig, men hvor Racekrig v~ RuotniD· IJg dens Hjemstavn er n01·disk, fort
~er allige,el prreger'Tiden. Og Lan· sretter han - thi ~trMn stammer 
drne bar netop vendt '>ig mod de~ fra Stidjutland. 
cll'r er nedvt>ndigt for de t okonomi· Ja, Rune:.tenen er nordisk. Og 
6ke Grundla~. Cirkulation, Frihan· Slesvig er nordisk. Sydslesvig, hvor 
del, Verden er ikke aaben for os. l Runestenen stod gennem flere Aar· 
Dag er vi henv lst til os se"lv. ')e~ P.l bundreder, inden den som preussisk 
Ideer, som E!killt>r ~ll'nnl'f3k<>na i vor Sejrstrofre kom til Berlin, er af sam
Tid, ikke Landegrrenser. me nordiske Oprindelse som 1'\ord· 

Derefler omtalte Taleren den t.kan- slesvig, som Danmark, som :\orden. 
dmaviske Ide. Krigen betou fak· For 90 Aar siden fremhmvede 
tkk en ny Fat1e i Skandinavismen, Grundtvig her paa. Skamling, at i 
og Tiden ha t· mcdfel'l, at ~>t no:·t;isk Helligbrek, altsaa i Sydslesvig, blev 
Grmnsevmrn e•· en Neo:l \'endigbed. Kordens ra•·s te KriBtne dobte. Det 
VI s'Kal vs>rc Nordell6 Gram:'!&\ agt, var i Sydslesvig, bvor Ua nnebrog 

Professor i Hislorie ved Lundti Onl- \ 1 s kal ltolde Ot.> fri for fT)•.-teri bo· f0rste Gang blev baarot frem som 
vC' rs)tet Dr. La uri t z We I b l! U , 91•8 vor Ligevs>gt og ml!ld" vor ~gen de Da~skes ~annet·. £ Sydslcsvig u d· 
llldledede sin Tale 'inei'l' at give ot Tlds Pt·oblemer, f•·emfor 1111 d<>t so- kom Sondel'Jyllands forsto danskc 
tl l\ent af en Kombination af digte- elate, fot• At det lkke sk·'ll opslug~ Dagblad. Fl·a. Sy~slos~lg s Laromedo 
dsk Flugt og indga aende bistorisk os. Vi vi! gel'lle fele og l l!!nke som den Mand, som Hls tOt'J en ~alder fo1· 
\'iden baaret Billede af Nordens E.ut·opmere, men vi maa handle, den fer~te ~anske Sonderjyde, Pro· 
l'ortid. Vi Iik d se Landet bejt t8'nke og ta le skandi!Mlvibk. tBifald.) fessor !\m;h an Paulsen. 

l 1mod Nord, Lsbavet, som det henlaa Sang: »Ja, vi elsker det te v1 ndet«. Da denne Flensborgdreng lcestc 
t lyscnde Taage, medens Sefugle- Koret sang nu nogle nordiske San• ved G.olliogens Univer s itet, indskrev 
flokke skt·igende flej hen over de A'C, hvOl'&fter Forfatteren G tl 0 n a r han s~g i ProtokoJJen som llder Dane 
ede Lande, Klippem assivet i Not·d· Gu 0 0 e. r 8 8 0 11 s om Island~ Re.. aw; Flensburg«. Hans Opdragelse 
tandenes FjeJde, de endele;;e Fyrre- PI ret>ent.ant flk Oruet. og Sprog var tysk - en Feige a! 
t.kove. I Aartusindernl'a Lob roran- Vanrogt i Slesvig. ~ren Blod, Jord 
drede :\aturen sig, landet blev be- I kk A b og fTistorien ,·ar danske, nordiske; 
boeligt, og s iden hin Tid, dade fer e en .Qngre S• derfor kunde Kristia n Pau lsen, 

sle ~tennesker b ooa tt e sig ide s kan en F orsvars• som han selv har ucttryk t ttct, trods 
dinaviskeLande, ba r Fol k af nordisk f tysk Opclragelse og Uddonnelse, vre· 
~t.amme og Rod dannet eo samlet ront. re den slesvigske Danskhcds Tals· 

mand. 
Beby)::t\'CI;;e paa fliti~e Slreg. Et Fortlag om et Nordens 
0~ for Tueinde Aar s iden dro~ Grenaevem. I Dag og til alle Tider e r Jord, 

. Blod og Historie paa vor Side - i 
~l ;.end rra de norske Fjorde ud ti l Gunnat· ~unll af'E6on mmdedc nm, ~ordslesvig saavel som 1 Sydslesvig. 
0et· i Atlanten. De slog sig ned det·, at ru. dt>t S t.cd, vi sLo~ paa, ha vde Den n a tionale Grundlov,som knytter 
byggede sig Huse, og de bygger og de1· for snarl 100 Aar stdAn Jydl VA" k· det nationa e Sindelag til Blodet og 
bor der endnu. kEmde Tale ud over Norden. Nu tiorn Hjems tavnsjorden, er paa den sles· 

De skandinaviBke Omraade ha.r dengang gmlder det, at dcr maa vigske Danskheds Side. 
vmret beboet, saalmnge det bar vre· Handling t.il. Det beslutsomnttl Folk, En af Fererne indenfor det tysk
ret beboeligt Nordens Historie be· dt.!r er samlet i Det unge Gramse. nordslesvigske Mindreta l har for no
~ynd er med de Cerste Jmgere, dor vmrn, og eom bor ved Nordens urllli- gen Tid siden sagt, at Tyskheden i 
fol'fulgte den ferste Polarrrev paa ~Eo Gramee, samlet· bag sig dct gnn- NordsJNwig havde store folkelige Re
lndlandsisen. Siden den Tid har ske Land m ed TilsluLnin~ f1·a del ev- -----
LI\nd og Kav mndret. sig. Kullurer r iga Norden. ') Runestenen fra Hon,lund med 
er vokaet og gaa.et under. Andre Forelebig er det kun i O;·d, men Indekriflen »HajruHr• . (Hejmdal 

er at.eget op i deres Spor. Naturen det vil viee sur;, om der ata.a.r MIBnd Red.). 

til i Fremtiden at staa sammen - Det er vor uoed~lge 
er altsaa den nordiske Tanko en Danske l Sy<lslesvtg bar Liveta !Ret. 
Rcalitet, saa skulde den da f01'St og den historisko Sandhed, den rtat io· 
fn~mmest vrere leveude i selva Not·· n~le Grun dlov paa. vot Sid,, Me.n vi 
den. Ikke saa meget af saakaldte ved ogsaa, at det er ikke nok at eje 
politiske og praktiske Grunde,' som Retten. Ret ak8l hrevdes. Ret llk&l 
at Blodets og Hjertcts Grunde - de der kll!mpes for. Ret skal vSndea 
Grundt-, der er de dybeste og stror- gennem Offer og Indsats hver eueate 
kl'sle. Dag. Ellers tilegner de e.ndl'e sf~ den 

Grundh'ig talte for 90 Aar siden Ret, som stiBrkere Ltv og aterre Livt• 
ht>r paa Skamlin~ om den lyslevende udfoldel~e kan give. 
G1 am;:l'f<estnin~. - Ja. 'i i Sydslcs· Den ft'nto danske Sonderj)'de, 
vig feler os som dPn forrcste Front i Kristian Paulsen, beka!mpede den 
Danmarks. i ~ordens lyslevende Opfattel!!e, at en Slesvlger nationalt 
Grrrnsefcestnin~. set skulde vmr e n,oget for sig selv. 

Ft·a dansk S11ie rokkes der i_kke Han vilde 1 Oag have givet Brude
o,:erl Grrens~n af 11)'20. Loyalt ~tiller nell-Bruce et kraftigt Svar. For os . 
".' os all~ paa de statspolttiske skal Navnet Slesviger vrere ensbety• 
1\rnrl«gernmgers Grund - selv om I dende med Navnet dan:.k Patriot, 
vi \ ' Pd, at Gram;:rt~ B'~_ar ~i.dt igen- nordisk Patriot er et Hll!dersnavn -
Ut>m et Land, det lll:otortsk o~ na- for Haandena som for Aandens Ar 
tionalt set og felt et· en Del af Dan· bejder. 
me.rk og Xorden. Vi danske Sydsles· 
vigor!! vii v.ere loy a Je Borgere i det 
Land, hvis Love grelder for os. Vi 
vedkender os til Stadigbed de sal\· 
kaldtr nye Toner, born l0d ber paa 
Skamling i 1931: F\terlighed til Dan· 

Vi danske Sydslesvige1·o fol·ener ~s 
her paa den slesvigske Dansklledll 
Valfartssted mod det unge Grrense· 
vccrn, med alle nordiske Stamme· 
frrender i Lettet fra 18t5, fra et skan-

mark, til Norden; et godt Forb old dinavisk Siudentermede: Leftet om 
mellem Danmark, mellem Norden og et ubrydeligt Fostbr_edrelag til det 
Tyskhmd. Vi er :;aaledes Front og 1~lles F£¥~dJ•elande, hi d&t hellige 
Bro. \'i vender os sammen med Nordens Bedf.Oie. 
D<111mark, med !\ordeu mod aile Efler Red. Kronikas Tale, der lige· 
Tanker om at DanmarkB, at ~ordens som de fore~~;aaende hllstes af Bi· 
Grmnse attar skulde flytets nordpaa. fald, sang man llDer er et yndigt 
Dunmark hat· olret nok af Sender· Land " 
jylla nd. Danmark skal ikke ind un· 
der n r e Tab og ny Smerte. Piner 
Vrr!'a illes et tysk-patriotisk Hjerte, 
saa maa d~t afge rende med Hensyn 
lll Slesvig jo dog vcere, at her er der 
i 1920 saa sandclig ikko sket Tysk· 
I:Jnd U re·t. (H er!) 

De senes te Tider bar for n a nc.k he
den i Sydslcsvig v~ret riga paa a JJe. 
hnnnde BekyrurillA:Pr og Vanskelig· 

Direkter Hammer i c h oplceste 
Telegra mmer til Strevnet fra Stu
denterforeningen, Grrenseforeningen, 
Try H0j11kolc, VaUekilde Hejskole 
og Ven~h'Pi' Ungdoms Landsstrevne i 
S lage)s('. 0 $1' sluttede derpaa Efter
middagsmedl't med et Leve for Nor· 
J ens frie Folk. 

Affenfesten omkring 
- - Laurids Skaus Steffe, 

En s temningsfuld Baalfest paa det 
minderi8e Sled. 

Ogsaa Aftenmedet b avde samlct en 
tusindta Uig Tilhorerskue. ~Iadet c; 

~lidtpunkt var nu forrykkl't ti l Lau 
rids Skau-Stlrllen, bvor omkring 
Lektor 0 t to sen s 500 Sangere hav. 
do sam let sig, og ltvorfra m an ha V· 

do Udsigt over det bolgende ·Mennc
skehav op ad Bankens Sider. 

Koret sang indledende en Rcekke 
Sange spcendende lige fra Ah ot· ti l 
SklPmf, der hestedt> voldsomt Bifai(J, 
h vorefter Direkter Ham m <'r i ch 
bed velkommon til denne Del 11f l\lo· 
det, og oplreste en telgrarisk r l lls ron , 
der var indwbet fra Elevl'm P paa 
Ollerup Hejskole. 

Modet skal v~re 
smitsom. 

Vi er Nor dens Gr•nsevagt. 
Dcrpaa besteg L~ererinde Frk. In· 

ger En am ark. Tender. Taler;, to-

lr.n. 1'\aar det unge Gramsevrern i 
Uag bar Iade t afholde sit ferste 
.\ a rsmede netop paa Skamlingsban-
ken, udtalle l'rk. E nemark, saa er 
det, . fordi drr ror o, inle t andPt Sted 
er saa krH flig en Samklang af For
tidsvirke og Nutidsvilje som her. 
Ta leren m indede!l derefter de Ma:!nd, 
der satta ~I deres Gerning ind paa 
Da ndskhrdrns Bevarelse la:! nqs t mod 
Syd, og ln ts .1\a \OO staar indt·idsede 
paa den store Gra.nitslette, som blcv 
sprrengt a! Tyskerne, men som dan-
ske Bender (lenrejste. Deu Minde-
sten husker os paa, at Trorasthed og 
Offel'6ind vii brere Sejren hjem. Frk. 
E. kom dorpaa ind paa 1\ampen i 
Gramselande1 mellem de to t<ulturer, 
og h vor M t~JJ..ttbeden for Sejt· ellet· 
:'licderlag be lr. Og som en 
manende .~,,;~oell S~· ta te 
Frk. Enem te l'eje lt/•i•le ._ ,,.te • ""'e.J 

'd r Bl'e IJee 
l'Portsat/ el'e Siit~J,~&e"ejell "««a 
p~~nW,d, Qaollr lie, ll'llllflet 
Mesvl .,. •• •cte
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Pil~nd, fra del' .• te.lle den 
~~lesvigske Bontt& zan•- S\t&U for 
90 Aar slden: lklte blot Modet, men 

soro Tegn pa.a, at vi sel'~~ er \T&agne. 
aerom taler den danske Beiler. Ran 
vil ikkG begejstre med 1agre Ord, -
bege}~tre udtrykk&l' i denne Forbin
de\se ba8.de tor rneget og tor Udt, uer 
btllr man .anvende Qrdet UdhU ellet , 
da. dt't ikkC er Btusset men Gled.en. 
de~ kommer an paa, neies med or
det 1l U {»'KOID 1\et al tid i flU, baV 
det aldrig paa TUnge~t). 

FTYsten er smitsoml Det unge 
Grrensevrern beder jcr derlor: Satnl 
}lo!\1 og spred det ud over Landet. 
Slut Ringen fra Nord og Syd, tra. 0st 
og vest. Vi er Nordens Grrensevagtl 

S0nderjylland er 
Nordens A r nested. 

l)en a yreste Juvel t det a•ntll.e 

Nu bar den danslte Ungdom sva-
rel - i Fjor i 'I0nder og paa Dybb!l)\, 
i Dag pa& Skarnlingsbanken~ og 
Svaret lyder som Niels Ebbesens 
le<l! Vel at.ander Huen i Sender)yl· 
tsnd, den sta.ar faBt, vi bar au til 
hinandell. l)et er denne au, der ger. t>tadesn. 

Ta.len hilstes roed langvarigt Bi
tal.d, og uroiddetbart heretter ta.lle 
Nordroanden, Past9r B l r .g e r 
Jue l l- Tennes-;n fra Oslo. Den 
unge PJ·i.Bst bragte en Hllaten til. det 
S!i!nderjylland, den dyreste Juvel \ 

at Broen by~ges nod over ,Semderiyl-

lsnd. · Vi slttnes ira. ~ctte Baal u deti' at 
tele Bttterhed, V:ed at Q.et s\ta.l s1ul'.
'kes thi vi ~.ed, at Glt'iden ira i uas 
vi\ b1ive Mvru·et i }{verdagene, dP.t 
\(Omn\er. Et '(..evt~ for ,, det gamle 
oanmark - og net unge Grrense
van·n!« og ~t firefoldigt »Leve·1or det 

frle ~orden !•. 
Under den s\dste Del af Pro1. Vilb. 

1\nderaPns Tale vat det mregUge 
-sanl ude paa l{.uppelh0}en b\evet 

tlt'ndt og frembed i ;\ttenskumrinsen 
for 'rilskuerne et betagende Syn. og 
grebet sang e.lle 111ed paa. •Midsom· 

Dir- Hamme· 

det lianske D\adem, sora vi i Das er 
sarolel for at nylde. Og et Land, 
der som S0ndet·jyUand ligge tavnen· 
de og vidtstrakt, rosa tostre Senne\' 
og Oetre, som bedre forsla.ar den 
Kunst at vrore Vrerter end Grester . 
Taleren kom nu ind paa den "ender· 
jydske Befolkning Karaktcr og den~> 
Fm-erstiUing paa man!!:& omraadcr, 
saaledes Skib!!farten op genncm Ti· 
den. sent\erjyden sogte sammen med 
sine nordiske Frrendor, og lor os er 
den senrlerjydske Dinlekt ikke bare 
Oansk, men skandinavisk. 

).1en Fremtirten (ortoner slg ikke 
lys og torj!l'ttendo for os; h.,M,,..-'l"o;

der, Tider, der vi1 s~tte' store Rrav 
til Ungcrommens ·no, tffl."t>'"'" toran os. 
S0nderjy11and vll o~saa \ den Tid. 
der kommer, vmre et Arnested !or 
::Sorden, SEJnderjyden slta.l ogsaa \ 
Ft·emtldCtl vmre Nordens Forpoet. 1 
DA.g er det Ungdommens Fest, vi 
holder; Ungdomrnen er kommet 
sa.mmen tor at demonstrere sin 'Vil
je tit at \eve og arbe}de tl\ Lnndets 
Gavn og Fredrell f\rv til JEre op; tor 
at henle Styrke til de m11np;e Opgn· 
ver, som venter. Her \yder DiRtcrens 
Ord: ,oan~kcns I.ov i Slrid og Fred 
vrere Ret o~ Billigbed, som K0'08 

vUde«. Er r\et Jeres L,.fte, 
vil vi tro paa Frt-mtiden, da er 

\land ttHt>r Forbil\odet i de 
, ____ ,_, __ Folks l{am{l tor en bedro, 

lysere og en lykkeligua. Fxexnt.llh 

Til Vrern for de nordi• 
ske Folk s Frihed. 

Ogsa.a nenne Tale hilst.es med be· 
gejstret Bifald, hvorolier den sven· 
ske Advol•at C n T 1 in g, Malm0, fi\t 
Ordelc Udfra ~on svcnsko National· 
sans, som a.lle i Da.g ha·r su~et:, un
derstrogede baD Kc-pds~ern\ngen om 
den bestllaende sn.mt e\.e\se m!lllem 
de nordlsl.te Lande, dor ger det utron• 
keligt. at en opAtaa.et Konflikt mel· 
Iem Landtme lnd.byrdes ekulde l011ec; 
ed anden Vej end vod trodelig For· 
bandl\np;. At vrore road tH et Mode 
!Om det\.{>, er en Qplevelse, roan al
drig glemroer,- det at vrere med til 
at lese en Opgave som den at vrorne 
de nordiske FolkS Fribed. Her me· 
drs vi i uag i et trofn!lt Ha.andslag, 
givet pa.a dette Sled, der er en fast 
Sten i den Bygning, der engang skal 
bedde det samler\e Norden. · 

Forsam\ingen sang nu »DU sken
ne Land~t, bvor paa Prof. Vi \h. An-

d e r sen holdt 

Bc~alfa len. 
»Du skenne Land«, den 

Sa.ns, hvori omtales Bruden. >lder 
har sin rotte Brudgoro tundcn~t, har 
taaet nyt Virk81elt eUer Genforenin· 
gen. Bruden, der symbol\SGl'Gr sen· 
derjyUand, bar vnJgt. men nu staar 
dor saa tilbage for Brudgornmen at 
vlnde bende. Danma.r\ts Brudekrans 
ttettes beT i S0nder}ylltmd, men den 
skal vindcs pnany. Den \tan der i\t
ke stikkcs efter road Svmrd ener 
Spyd, den rette Beiter kendes paa 

Rest en. 
Prof. Vilh. Andersen kom nu ind 

paa de nordiske Problemer , og deres 
Lesn\ng. Det soc\ale Sp0rgamaa\ \0· 
ser vi efer Forbilledet. for Samfund. 
hvori den frie PersonHgheds Ret an
erkendes; det foruden ger Samfun
det til Sa.mtvang. Det nationals 
Problem leser vi - dels ud fra. vore 
egne Erfaringer saaledos, at uden 
forskellige Racer intet. Folk. E.n 
dans'kf0dl i l(ebenhavn staar nug 
nmrmere end en Brandenberger i 

Haderslev. 



Under den s1dste Del af Prof. Vilh. 
1Kunst at vmre Vmrter end Gmstor. 
Taleren kom nu ind paa den sender
jyclske Befolkning Karaktcr og dens 
Fen·erstilling paa mange Omraador, 
saaledes Skibsfarten op genncm Ti
den. Senderjyden se~te sammen mod 
sine nordiske Frrender, og tor os er 
den senderjydske Dialckt ikke bare 

Andora~ns Tale var det mmgtige 
Baal ude paa Kuppelh0jen blevet 
trendt ng fremb0d i Aftenskumringen 
for Tllskuerne et betagende Syn, og 

Dansk, men skandlnavisk. 
:\1en Fremtiden fortoner slg !kke 

lys og forjmttende for os; tunr"" '~"~
der, Tider, der vii smtte' sto~ Krav 

I til Ungdommens '1 ro, ti'66·~ro toran os. 
S011derjylland 'rll ogsaa I dl'n Tid. 
der kommcr, vmre et Arnested !or 
Norden, Senderjyden skal ogsaa i 
Fremtiden vmre Nordens Forpost. I 
Dag er det Ungdommens Fest, vi 
holder; Ungdommen er kommet 
sammen for at demonstrere sin Vil
je ti I at I eve og arbejdo til Lanrlota 
Gavn og Frodres Arv til IEre og for 
at hante Styt·ke til do mnnge Opga
ver, som venter. nor Jyctcr· Digte1·ens 
Orct: ))Danskens Lov I $trid og Fred 
vrere Ret og Billighed, som I<oQS 

vilde1<. Er rlet .Teres L0fte, 
vil vi tro pRe. Fromtiden, da er 

Hand attPr Forbilledet i do 
ske Folk'! Kam~ for en bedre, 

Iysere o_g l'n lykkeligel'O. Fremti~. 

Til V<Prn for de nordi· 
ske Folks Frihed. 

grebet sang alle med 

Ogsaa. denne Tale hilstes med be
gejstret Bifald, hvorefter den sven· 
ske Advokat Car 1 in g, Malm0, fik 
Ordet. Udfra den svenske National· 
sang, som allc i Dag har sungef, un
derstregede han Kepdsgerningen om 
den besta.aende Samfelelso mellem 
de nordiske Lande, dor g0r det utren
keligt. at en opstaaet Konflikt mel· 
Iem Landene indbyrdes skulde lese~ 
ad anden Vej end ved frodelig For· 
bandllng. At vmre med til et M0do 
som dette, er en Oplevelso, man al
ddg glemmer, - det at vmre med til ' 
at l0se en Opgave som den at va:rrne 
de nordiske Folks Fr1bed. Her me· 
des vi i Dag i et trofast Ha.endslag, 
g,ivet paa dette Sted, der er en fast 
Sten i den Bygning, der engang skal 
hedde det sa.mlede Norden. 

Forsamlingen sang nu »Du sk0n· 
ne Land«, bvor paa Prof. Vilh. An· 
dersen boldt 

Bc~a lfalen. 
»Du skenne Land«, den gamle 

Sa.ng, hvori omtales Bruden, »der 
ha.r sin rette Brudgom funden«, bar 
faaet nyt Virkefelt efter Genforenin· 
gen. Bruden, der symboliserer San· 
derjylland, har valgt. men nu staar 
der saa tilbage for Brudgommen at 
vinde hende. Danmarks Brudekrans 
flettes her i S011derjylland, men den 
skal vindes paany. Den l<a.n der ik
ke st.ikkes efter med Svmrd ellel' 
Spyd, den rette Bejler kendee paa 
Rest en. 

Prof. Vilb. Andersen kom nu lnd 
paa de nordiske Problemer, og dares 
Lesning. Det sociale Sp0rgsmaal la
ser vi efer Forbilledet for Samfund. 
hvori den frie Personllgheds Ret an
erkendes; det foruden ger Samfun· 
det til Samtvang. Det nationals 
Problem Ieser vi - dels ud fl·a. vore 
egne Erfaringer saaledes, at uden 
forskellige Racer intet Folk. F.n 
danskfedt i Kebenhavn sta.ar nug 
nll!rmere end en Brandenborger i 
Haderslev. 

Og idet Prof. kom ind pa.a det n'>r· 
diske Spergsmaal, betonede han; at 
No1·dens Lesen maatte vmre at sam
le Partierne til eet Folk, da vii Dyb· 
bel og Skamling ektfte Ord med 
Xnivsbjerg. »lkke ens men et'llg«, 
under dette Motto vii vi ogsaa leve 
sammen med Sr~~nderjyderne efter 
Set. Hans, med dem bygger vi nu 
Bro. Til M0det l Oag er indbudt af 
SJa,gten fra 1914, men som den terete 
og sidste i Talernes Ra!kke talte Re· 
prmsentanter for Slmgten af 1864, H. 
P. Hanssen, og nu jeg, og her imel· 
lem bar vi bert Talsmrend for de tre 
nordlske Folk; aldrtg bar Talen lydt 
med en saa nordisk Samklang som i 
Dag - ogsaa uden Radioens Med
virkenl 

Det unge Gr~ensevsern vll danne 
Bro for nordlsk Aand og Kutt·Jr; 
Broen fra Danmark er prevet, den 
holder, men skal den fortsmttes mod 
C::vd? Paa en af de danake Brobuer 

1 rter vt t Aften Baal. et Vagt.baa.l, 
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ST. RE8ME8ADE t KJBEMHAVI ~ 
Ulf. C£11TUL t\ ,995 

Bladet: 
)S ter ' 

S 0n u\:: r t:>.O r_g ..... 

skriver den2 S .Ill~" 191L 

prtetrer J u h 1, Lykkesgaard, aa.b 
nede Strevnet med at motivere e 
a1 9-foldigt Hurr·a besvaret Lev 
for Hs. Majestret Kongen. Hal 
overgav derefter Ledelsen til De 
unge Grrensevrern ved Hypotek 
foreningsdirektor Mart i I 

Ham m e r i c h, Tender, der rel 

1 30.40.000 Mennesker fil 
1 dansk•nordisk M0de paa Skamling 

·tede hjet-teligeVelkomstord ti l del 
!'tore For!;amling, til Talerne 01 

til Gmsterne fra Norge og Sverig~ 
Han mindede om, hvorleues Stats 
radiofonien havde nregtet at t r·ans 
1nittere Modet. Den danske Stats 
radiofoni hat·, udlalte han, starr' 
lntPresse for en Neger-Skovtur 
Vestintlicn, hvorom den spredel 
Oply!'1n ing i Eftermiddag, end fo1 
de nordiske Landes Frellesanlig· 
gender. (F yl Fyl Jod <.let omkrinE 
i den ~tore Fdrsamling.) 

1
1 

S k a. m l i n g, Senda.g. 

f Ska.mlingsba.nke, 40ernes be-

Enstemmlg TUslutning til Det unge Grrensevrerns 
Arbejde. - Men nu maa der mere t11 end Ord, siger 

romte Samlingssted for dansk 
Vi lje og Llvsmod, var 1 Da.g ved 
Det unge Gramsevrerns ferste 

Gunnar Gunnarssen. 

: I Aa.rsroede Midtpunktet ior dansk 
I Ungdoms magtfulde Bekendelse 

til Danmark og Norden. Ingen-
1 si~de. siden Sommerstrevnerne i 

ornkri.ng det Sted , hvor Lauri1ls 
Ska.u i uet vaagnentle ' onuerjyi
Iands Dage manede til Vagt og 
Vaarn mod . lesvig-Hols teonernes 
Stormlab, bvor Pete1· Hiort Loren
zen talte og St. t. Blicher prrege
de sit stille, men leftende: Dan-

g 

e 

e 
•l 

r
l-

I 
FJor 1 Tend&~· og paa Dybbal, si
den Det ungeGrrensevrern begynd
te l>in national-kultmelle Virk
somhed bernede, ha.r en lignende 
Ungdomsskare sluttet op om 
Groonsens og Da~khedens Sag. 

mark nu og altid!, hvor Carl 
Ploug og Orla Lehmann forte Or
det og hvor Grundtvig og Bjorn
son leftede Sammenholdets Fane 

Der var ide f'nwteEftermiddags
timer en bel Folkevandl·ing op_ som Symbol og Bolvoork for nor-
over modBankens Top, bvorMinde- disk Aand og Kullut'. 

stottens mishandlede Kanter vid- Med Ekstratog og . med Skib 
ner om Kamp og evigt standende staavnede Folk hid fra allo Egne 
Stt•icl i Groonselandet, og i Tusind-1 af S.anderjylland. Lange Rookker 
tal lejrede Folk sig lidt efter lidt a.f Cykler, Ka.ravaner a.f Person-

Storl a~essebesB! naa 

og Rutebiler myldrede omkring 
Bankens Fod, mest fra. det sydlige 
Jylland, men iavrigt saas det paa 
Bilmmrke1·ne, at der var Deltagere 
fra. saa at sige alle Egne af Lan
det. Smukkere Sted end Skarn-
lingsbankens herlige Omgi.velser 
kunde ikke vrez:e valgt til dette 
Made. Solen skinnede fra. en tin-

Danske Folkekor,; l'iydjyske 
l(reds, ialt 500 Sangere, sang der
eftet· under Lektor 0 t to s en s 
d ~ gtige Ledelse en 'Rrekke danske 
Sang-e."F. A. Reissiger: Til Jylland, 
Carl ~i elsen: Du danske t\Iand, 
Morgendug, der sagte bmver og 
Som en rejselysten Flaade, soro 
aile hestede kraftigt Bifald. 

Det unge Grmnsevrerns 
Opgaver. 

Bvor Nordens Gramse gaar. 

Saa stod f)et unge Grmnsevmrn!4 

drende blaa Midsommerhimmel. 
Blorosterfyldte Hegn med Duft af 
Hyld og H0 og vi1de Roser, Flage
nes r.ad-hvide Krans F estpladsen 
rundt, Markernes Frodighed <>g 
lrengst ude det blaa Breit med Formand, La:~re1· P. Marc u s s en, 
Fyns disede Kyst i det Fjerne, IJad orslcv, pna. Ta lerstolen. Uden 
da~nede en festlig Ramme om- at aflregge nogen egentlig Beret
krmg de 30-&0,0000 Mennesker, . d 'Jd k f ed mng, er v1 e omme rem v 
soro efterha.a.nden fyldte Skra.a.- L -1- 1 d b t h.. 1 . en sen ere e1 1g H' , erar e ~n 
mngerne -ved Talerstolen sa.a. tret, , .1 y.- 1 Jt r1 1 • ~ Sl ..... rec_ra.p. _Jl"P- *9. 0•9..--- • 
og sa.a langt omkring som aldrig f D t G A ne or e unge raansevaarns r-

eJ . ove o gav n var a e-f0r. Over Talerstolen vajede de } b 'de H d p e t b 
nnrrHc:ltA. FIA.V fW nnnP. VP.rl St0l- _ _ __ •-~-""" rlonalt.nnrrH"lt 



Prinse:>Se Thyra, Prinserne Georg af 

Grrekenl., Gus ta Y, Erik og Viggo, de 

to sidste m.Gemulioder. Soru Kon~rcns 

g 

II 

l U I :--a~ Lt' I IIIUJJ tU 

Hurraraab, men ellen; forlllb hele 

:\lodtagelsen 'ydcrst stllfa,rtligt. Pila 

ci'Angleterrc er omtrcnt hclc 1. Eta· 

persoolige Reprre:.en tanlt!r var 1\ ron. go ud mod Kongcns }\) torv re:ser· 

p1·insen, Prins Knnd og Prinst'sse veret Kongcparret. 

Caroline Mathilde og Prins og Pr i 1· 

sessc Axel rej~t til G
edscr l or at led· 

sage Siams Konge og Dronning op I 0 I 

gennem Fa lster og S~lland. Ende- • e fri Folkeparti 

havde Fiasko i 

Aabenraa. lig sans i de kongcligc Modtagelses

sale paa Ba negaarden co Snes kend· 

lEI Danskcr·~· dcr gcnnem 0. 1\. ellnr 

andre i Siam a rbcjdcnde Selskaber 

bar haft Forbindelse med det fj ernc 

Rige. 

Dot kongeligo Et(stra tog indkom 

prrecis, og saasoart Doren till\onge

parrets Vogn va r aabnct, traadte 

Siams Gesandt i London, der \'ar 

a.nkommet ber lil i 1\lorges sammen 

m ed Kongcns to Ha lls Roycer og 

det uodcrordn ede Tjener personale, 

hen og ferto forst Dronningcn og 

derpaa r~ougeo 
ben til de k ongclif;te 

Personer, som med Prins Valdt'mar 

t Spidsen b.ilste bjcrteligt paa de 

Fremmedc. 

Bagefter Siams He1·skcrpar fulgte 

vore gra nvoksne Prinscr, dcr n<.estcn 

A abenraa, Sondag. 

I Gaar skulde det ny Fri Folkeparti 

ba\·e pr<esenteret sig for V;,elgcm e i 

Aabenraa.K redsen vcd ct oHcnthgt :\lo

de paa Folkehjem. Folketiozsmo.eodene 

Valdemar Thomse11 og Sigfrcdscn var 

:mmeldt sam T alere. :\1odet blev en to

tal Fiasko, idet der kuo kom 7 Tilhorere. 

Sa:~ opgav man at holde :\fode og nojedeJ 

med en lukket Droftclse mellem P oliti

kernc og dere:. stedlige Tillidsmamd. 

Der er ikke oogen Interesse her paa 

Egncn for det ny P art1, hvad dcr ikke 

mindst ;;kyldes, at man ikke k:ln forstaa, 

hvor Grcv H olstcin er bleveo a f. Det 

er et almindcligt udbredt Forlydende, at 

han og Valdemar Thom•en er bleven 

ucnige, og at Greven slct ikke er mcd 

mere. 

Stort Pressebespg paa 

Landsudstillingen. 
AlmindeUg Enighed om, at en sksnnere BeHggen

hed end Damhalvsen kan en UdsttUing vanskeUg 

faa 1 Danmark. 

Haderslev, Mandag. 

En Rrekke Repra:sentanter fra a!Je 

Egne a£ Landet var i Lor dags af Udstil· 

Jingskomiteen for LandsudstiJiingen in

viteret til Haderslev for at se Forarbej 

derne til den store Landsudstilling. 

Sammen med forskcllige sa:rlig ind

budte, bl. a. Forretningsf0rer ViggoHan

sen, der m0dte for den bortrejste Borg· 

mcster, Bankdirektor Schack· A11dersen 

(Formand for Turistforeoingen), Arki

tekt G)•desen, som Formand for For

sk0nnelsesudvalget, samledes P resse

ma!ndene ved 4-Tiden paa ,Hannooien" 

sammcn mcd Udstillingskomiteen. 

Efter at mao bavde drukket Kaffe, 

kerte hele Selskabet i Siler, som Private 

elskvrerdigt bavdc stillet til Raadigbed, 

ned til Udstillingcn, som blev beset med 

stor Interesse. 

Arkitckt TMrboll gav en Rzkke Op

lysnioger om Opbygniogen af Udstillin

gen, og der blev dereftcr givet forskellige 

supplercndc Mcddelelser. 

Bl. a. er det nu a{gjo~, <tt 

et norsk Folkeda11serho/d 

ialt 16 Folkedansere fo ruden Fele

spillere vii gw;te Laadsudstilliogen den 

9· og JO. Juli. 

F~se
~~. 6er optneder I derM 

~ srnuiake 80WII~
e Folkedra&'

'-• er, ~.t 
~dt de ,.co bedste Fol

~
 j ~
 M A det viol Ud ell 

T V'ivl btive .,. s'teWea smuk ~ 

at • des dHte. 

~ 
I>et ... ~.'~ cJer 6e to I>a8e ; 

~ ..
 h:ooj ~ 011er dell Iitie • 

~ \1111 tar JJCIII'edhaHea. Oor ~ bli~ 

:~~-~~
~ 

~ Ai'tea.ee to Dage 

~Jftll4~~
~ 

. 'ffl Mln • virlc~lc~~fJI
Md- Dft'-4 

vii bl. a. Olive Udstillinger fra kgl. Hof

j uveler Michelsen, kgL P orcelreosfabrik. 

Bing & Greodal, Kahlers Keramik, Hol· 

megaards Glas, Kysters Bogbind, Askov 

Vreveskole, Damaskvrevoiog fra Kolding 

og Tonder Kniplmge.t:. Yderligere bli

ver der en udsegt Samliog Sjreldeobeder 

fraKunstindustrimuseet i Kobenhavn, og 

endelig smyk1ces Vreggene som tidligere 

omtalt med senderjyske Malerkuost. 

En festlig Afslutning paa Pressebesogel. 

Da Udstillingsterrrenet va!: beset, kerte 

mao til Kjelstrup Strand, hvor T urist

ioreningen paa .,Solyst" var Vrert ved en 

Forfriskni~g, 
og hvo; Bankdii:elct0r 

S clwck.Andersen gav de fremmede Pres· 

sefolk en interessant Oversigt over vor 

By og Ego. Paa Harmonien sluttede 

man derefter af med en Spisning, bvor 

Talernes Tal var paa det orermeste Hge 

saa stort som Deltagernes. 

Her skal ikke bringes noget Refent, 

men efter mange begejstrede Ord at 

domme, der; lod om den skenne Ramme 

for LandsudstiUingeri, bar man Loy til 

at spaa Udstillingen en Sukces. 

dannede en festlig Ramme om- t ft 
tl' Beret 

. 

a a mgge nogen egen 1g -

krmg de 30-40,0000 Mennesker, ning, der vilde komme frem ved 

s~m efterbaanden fyldte Skraa- en senere Lejlighetl, beNJrte han l 

nmgerne ved Talerstolen saa. t.fet, I sit~Alra"' HnveA-* oi rettMniu 

og saa langt omkring som a.ldrig ne for Det unge Gramsev~
rns Ar

fer. . Over Talerstolen vajede de bejde. Hovedopgaven var at be

nordiske Flag, og oppe ved St0t- vare og fremme dansk-nordisk 

ten va.r p lantet en balv Snes Fa- Kultur, og Hovedopgaven laa ferst 

ner, som senderjyske Foreninger, og fremmest i Gramselandet, for-

der deltog i Mgdet, havde med. di denne Kultur der var, i sterst 

ladets Forlab. Fare. Vort Arbejde gaar ud pa& 

at sprede Oplysning om de Vrer-

Direkt•r Bammerlch om Stat•· 

radtofoniens lnteresser. 

Medet, som bl. a. ogsaa overvre

r edes af Professor Verrier, Lek

tor B. V. C I a u s en og V a. I d e

m a. r R 0 r dam, indlededes med 

Sangen »Den signede Dag med 

Fryd vi s~r«, bvorefter Skamlings· 

ba.nkeselska bets Forma no, Pro-

dier, Nordens Kultur rumme1·, og 

vi appellerer til aile Danske om a t 

tage Del i dette Arbejde. Vi kan 

med Glrede konstater e, at Tilslut

ningen til vor Sag og vort Arbej

de er sterre i Aar end i Fjor . Vi 

har modtaget meg en Stette, b vor

for vi takker aile, Jigesom v i og

saa retter en Tak til ~ll e vor e Med

/1.,' (..;\ vtJif :;/ ~ 

~---------
----------

----------
-~~ 

·Mytteri 

Nlanshuriel. 
• 
I 

Sovjet og Japan • I Mongoliet. 

. ' K 0 b en h a v n, Mandng. 

Fra BelaingfoH telegraleres at tire mansburlsk.e Rei#lmenter l Ba.r

hlD-Dlstrlktet har gjort lllytted mod tlet japanske Styre. Fra naastea 

alle Dele af M:auhurtet er der 1 de sidste Dage lndlebet lltleldlnger om 

llytterl B• nderne rejser slg mod det japanske Overherredemme. og Bto 

re Stader stett" den af Soldateme. Japaneme har i den sldste Tid forto 

taget ea BUlle Fremsted 1 llongollet, og Sovjel bar somllodtraak beOra 

dret nogle Graansed.lvt.aioner W at ryklle ind 1 SovjetmongoUet. 
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arbejdere. NordGns Grronse er ik
ke blot en Streg. Den er der, h vor 
nordisk Aand og nonlisk Kulturs 
Interesller modes med andre In
teresser, og na.ar Tyskerne vedLcj-

-ughed hrevder at maatte tage Fa
rer$abet f. E. til Fremme af nor
diak Kultur omkt'ing 0stersocn, 
skal vi Unge i Norden ikke lade 
dem i Tvivl om, at dette ikl<e er 

rigtigt. Nordens Ungdom vil 
Sa.marbejde ogsa.a. med det tyske 
Folk, men d,e nordisl~e Interesset· 
har de.res F~r!ltcpla£ls hPS os. Vi 
er gll,tcle for, at Mrond fra de andre 
nordislte Lando har villet kommc 
til Stede her i Dag tor at dr0rto 
de Interesser, vi er trolles om, og 
vier stolte over, at vi har faaet be
troet den vigtigstc Front i dct nor
diske Frellesskab, Sonderjylland. 

Sang: »Heje Nord«. 

Skamllngs Bistorie. 
Slmgt eHer Slmgt l Fmdrenes 

I 
Spor-

Saa traadto fhv. Minister 11. P . 
Hanssen, Aabcnraa, bHst ar 
strerkt Bifald, from pn.a Talel'Slo· 

len og gav i en knl.ftfuld Tale et 

historisk Tilbo.geblik over 40ernes 
nationale Rejsning <>g for hele don 
Udvikling, som 111< do stote '1'11-

kendegivelser paa. Skamling til 
F0lge. 

Dyre :\tinder knytter sig til Skatn
lingsbanken, hvor tnanende R.:>stel' 
tidligt kaldte Sonderjyderne til 
Yrern om deres ~1odet-smaal og Pol
keliv, hvor voro J?u•<lt·e bar vidnct 
om deres Trosl,nb mod Folk og 
Fredreland, sll.3 de~ bortes ud over 
bele Norden. 

I den ferste &le!!vigske Strendor
forsamling rejstc Xis Lorenzen, Lil· 
bolt, 1836 Kravet om Inctfurolse n r 
dansk ~ets- og 0vrighedssprog, hvor
Slwlesproget vo.r Oo.m!k. Andruget1· 

.. .. ~ ·."t""l!'" ·'-. c. •l'li: ~m 
i 1838 i den anden sle.svlg.ske Sf.am-

~progreslo·iptet har modtaget af 
f\.ong Kristian 8. 

3 Maaneder eCter blev 

den fer.>te SkamUngsbankefest 

afholdt. For 6000 Tilhorere rorkynd
te den 25-aal'ige L. Skau, der som 
moden ~1and sngdo de stolto Orcl: 
Min Talerstol or Sl<amling,'>banlw, 
mit Parlament det nord~>lesvigsl\c 
l~olk, at vi f0rer T.c;,ver, og ikke Abe
kalte i vort Skjold! (Hi fa! d.) De1·p1n 
overrakte Kammerraad Drewsen P. 
lliort-Lorenzen et S0lvdrikkehor·n, 
smedet af gode dilnske Mat·ltstykkor 
IXle{l I ndslO'iften: Han vedblev at ta
le Dans)<, og Festcn fortsattos med 
'l'nler og Sang. Kort efter sluttede 
2.1 Bonder i Haderslev Amt sig Min· 
men i »Den s.lesvigske Foreningtc, 
vor farste poliliskE" Organisation. 
Ioden Aaret var omme talte For
rningen hcnved 500 Medlemmer. 
Poreningens f0rste Opgave vnr Op. 
rettelsen af en dansk Folkehojskole, 
llet blev Rodding. 

Alt tegnede paa dette Tidspunkt 
Jyst og godt Men Slesvig-Holstener
ttl' rasede, ikke blot i Stmndar'i~len 

og i dere-s Presse. De var ogsan me
get virksomme und1•r Haanctcn og 
HP.gle ikke uden Held ad skjultc V11jr 
ni vrokke Kongens Uvilje moct l?ol
J(ostyrets moclige 'l'alr>mand Ft·iheds
mnnden P . Hiort-Lorenzen. Virlmin
gen deraf var S'J)rogre5kript<'t af 29. 
:\1nrt..'i 1844, dar bestemte, ~t I<Un 
f'tronder.deputerede, som ikkt> kunde 
tnle Tysk, m~a'tte tftle Dansk i (len 
'1\osvigsko Strenrlerior~amling. 

Tnleren skildrede derefter Skam
lingsbankem0dt>ts Forlob i 18H, det 
\fode, ved hvilket Hiort-Lor~nten 

~luttede med at sige, at "'1, naar "I 
l't~ang fik l\fagten vilde hmvno os 
paa Tyskerne ved at gengrelcle nl 
rlrt·es Uret imod os ved nt vrere ret· 
fmrdige mod dem, og det L0fta har 
vi holdt eUer 192v, udtaHe n. P. 
Hanssen_ 

Atnoelse. Og donne L0sning er n0cl· 
vendig ogsn!l fremdeles, dersom vi 
lll\al bestaa i Ft·ihed t\\-er i sin F.gen
nrt. Endemaall' t ror SkandinavismPn 
maa \reTe 1\ordens forenede Stater. 
~nng: »Du garoln du fria«. 

Nordmandens 
Standpqnkt. 

Vllie til Frihed det bedsle 
Grmnsevmrn, 

Grrensevrern sktJlde stna Vagt omkring 
alt nordisk lndi!d- og udadtil ved aile 
Grrenser. Dcttc Forslag, sluttede Talc
reo, skal vrere Islands Hilsen i Dag til 
Dct unge Grren~;evrern. Om det blh•er 
\'irkelighed afh::cnger af, om der endnu 
cr .M:rnd ar Mod og }.f:l:nd af IEre i 
t{orden. 

Sang: ,Ydcrst mod Norden lyser 
en 0_" 

Sydslesvigerne. 
Det ydente Led l en lyslevende 

Grmnsef~estning, 

Sidstc Taler vcd EftermiddagsmGdet 
var Sydslesvigcrcn, Redaktar J. Krouika, 
der i en Sl11\lk Tale, ligeledes paa I3ag
grund af historiske Tr;ck skildrcdc Syd
slesvigernes TilhMsforhold til Dnnmark 
og Norden. Hlodct, Jorden og Hisloricn 
er dernedc pan dl.' danskc Sydslesvi~,teres 
Side. Grundtvlg taltc engang paa Skam
ling om den lyslcvcnde Grrensf;!frestning. 
Vi Sydslesvlgcrc falcr os som yderste 
Led i en lyslcvcnuc Grrensefrestning. Vi 
er loyale Bor~crc i del Rige, vi lever i, 
men vor Krerlighcd tilbercr Danmnrk og 
Norden, og vi cmsker at bevarc ct godt 
Forhold til bcg~e Sider. Vi vender os 
imod cnhver Tanke om, at Grrensen paa
oy skal flyttcs. l'i ncr Versailles ct tysk
patriotisk Hjertc, maa Sandheden ikkc 
skjules: at her i Sonderjylland !<kctc der 
ikke Tyskerne L' ret i 1920- Talercn slut
tede med at give Udtryk for Syd>-lesviger 
nes Trofasthcd mnd det nordic;ke F:clles
'kab og med ct kraJtigt besvarct J.evc 
Danmark. 

Sang: ,Dcr cr C't yndigt Land." 

Hilsener 1 D~oens Anlednlng. 

Direk t.m- II a m m e r i c h slu til&. 

do ct·erpaa. Eftermidd.agsm0det 

mad on Ta.k li<l a.llo, m~d Ilaabct 
om, at nortU>S<kFrui:J.es!0lolse mo.at. 
te bliv'6 lcv;end.e 1 aJI.e g med &t 

Levo fo1· de nordiske Riger_ Han 
medoolte, M ller var indl0bot tele
grafi-ske Hils.encr fra Studentcr

for.enirl€en, fro. Grumseforeningen, 
fra Ry og Vallekildo Ilojskoler, 
f,ra El~vmedet J>aa OIJ~rup samt 
fra Venstl'CS Ungd{)msLandsstoov. 
ne i Sl3@'~lse. 

Aile Tal~rn~ l0nned~ med kraf
tigt Bifald; heri og ide tah·igoTil 
slutningsrt.ilken,d·ogivoeJ,ser, hver 

ePJk·ellt Tai<Q.r jrov-nligt afhL'ofles ar, 
Jwn<dte's d•e't, u.t Ga.mme·l og Ung, 
Kvinde og MalHI, vnr enig i do Be· 
tragtningcr, dot blev fremfert for 
U.em. 

derforsamling bl.:>v det stettet ar 18 
Petitioner fm nile Egne af Nord· 
slesvig, og blev trods helti~ "loti
stand vedtaget moll 21 mod 18 St. 
Ved Rg1. Reslulpt af 14. Maj 1810 
ludfertes dansk Hots- og 0vrigheds
spJ·og derpa.a 1 Nordslesvig. Befoll\· 
ningens Glrede over Sprogreskriptct 
fik rarende Udh·yk i et saalydende 
Vers, som Sognerogederne i Torning 
Len satte paa. en ~1indetnvle fol' 
Kong Kristian 8: I Lov og Rett..~ns 
Sale ban l0ste bunden Tale, nu skn.l 
alene klinge vort Moclersmaal pnn 
Tinge. ~Ien sao. ut·imelige var For·· 
holdene dengang under· uansk Styr2, 
at Sognefogcderne i bitter, tangvnt·ig 
Kamp mod 

Sla!gt efter Slregt segner hen 

pna Nornens Bud, men der er nltid 
ptumy avet en Tnd$nt<~ for den dan· 
sl<c Sag i Farens Stund. Pot· 58 An.r 
!'Iiden stod jeg som H Aars Dt·eng 
hflr paa Skamli.ngslJOnl.:e og lyltefle 
(lYbt grebet til en ar de gamic Kmm
pcrs begejstrede Fort.mlling p:m hvnd 
hnn havde oplevct her paa. .Banj.<en 
hin 4. Juii 1844. Ku er d'en Strogt, 
hvis vrokke,nde Kampraab dQn 
Gang lad ud over fHget, ja, ud oVel' 
Norden, borte, fulgt af den Slrogt, 
der grab don Bynkende Fane ertor 
Smertensaaret 186i, laftede den 
hnjt og forte Ra.mpen videre. Om 
fPje Tid vii ogsaa den Sla·gt, jeg til
hftrer, bJive lialdt bort fra Kamp. 
pladsen. Men 

O~san Fot·rnth•J'I'n, Redal<t0r no
n n l d 1'1' aug JJ n, Oslo, dva}lecte w•l 
Sl<nndinu vismen. Ban mil)deoe om 
llj. 13j0l'llsons 'J'nle om Skandioavls
men paa Sknmling 1 1906 og om, 
hvortedes denne var bleven tit Pan· 
Gcrmanisme og var· trenkt udvtklet 
videre til et Slt~gs Folkeforbund. Det 
vnr vcmouigt i Dag at tmnke pna 
Bjnrnsons Talc, eflet·som Tiuen nu 
vnr saadan, at atrorke Magter va.r· 
Vt!d at undergnwe det Folkeforbund, 
sam blev skabt erter Verdenskrigen_ 
Ogsan de nordiske Landes Kaar rok
kes af de \'nnskeligheder, Verden 
pluges nf, men vi ma.a indrette os 
ller·t•fter. Uclviklingen bar styrl,et 
d~;n not·disl<e Sntnfolele.e, og dar er 
~kabt en Face i Sknndinavismon. Vi 
har den snrnrne Himmel over os i 
hHe Norden soto her paa Ska.mling, 
men Vet·den et· ikke a.aben for os 
mere. Det· er i Dag ingen Udsigt til 
on Pan-Gc•·manisme. I Dag e.r vi 
h(lnvist til os so1v. NatioQq.l Iso~o.

tiOn er stmt·l<ere end den internatio
nnleUdvikling, Kun en Intcrnationa
le, den l<ristne, har Kraft endnu. Vi 
ht>r i ).Jorden biPv skaanet for !{ri
gen og Krigcns Rredsle.r, og det 
forpligter os til at g0re en Indsats 
for at bevare os se}v, holde os fri af 
alt det Ilysteri, som raser 0mkring 
ps. Vort sociale Pt·oblem er at skabe 
en endnu Pl'lllgtigeN Ungdom i Nor
den end den, "' har i Dag_ Vi har 
llltid elsket anbne Farvande ud j 

Verden, vi har altid geme viUet to
le os som Europreere, i Dag er flet 
bedat at handle ikandino.visk og 
slnn I<reds om det frulles nordiske i 
vor l<ultUJ·. Vi hnr tt·ods alt meget 
at vml'e tnl<nomlige for i Norden; 
vort dejlige Land med dets herlige 
~atur·, og bnrc dette, at vi k::m t00· 

cles en Sommcrdng ber paa dettc 
Steel. £Tnt· vi Vilje og Mod nok til 
at hrovdo og ullv1kle Frili:edens Ide, 
sao. er det det bcdste Grtensevmrn Aftenmede 
i Norden. En stemnlngsfuld Afslutning 

Sang: nJa, vi elsker dette Landet<<. omkring det fiammende Baa l. 

Inden Talen·re'k•koo~ -~fQ=--~~..,......_...,._vmoo11'!""'1n7;,.,3o-Tiden samledes paanr 
~ --,oa ae1 -vt Ylt1" ~~~gtt! tluooo 

Prinsesse Thyra, Prmserne Geo•·g af JJurrat·anb, men ellers rorleb bel 

Grrokenl., Gustav, Erik cg Viggo, de Modlagolsen 'ydet·st stilfrerc.ligt. 

Lo sidste m.Gemalinder. Som Kongens <i'Angletel'l'c er om trent hele 1. 
»End taler SkaTQlingsbankens Shltf~ '"'rsonlt'ge Repr""sentantb " K on "' "" .... r .ar r · ge ud mod Kongcns Nytorv 
om Ka:mpens nldrig endte Tid, · p · K d p · prmsen, rms nu og rtnsesse veret Kongeparrct. 
om hvad vi led, og hvor vi bl0dte Caroline Mathilde og Prins og Pri 1· 
og om vort bedste Vrern i Stt·id. 
En Grrensevngt, der ikke segner sesse Axel rejs t til Gedser for at Jed· 

det overmodlge 6Jesvlgholstenske og giver fcjg sin Post til Ptis, sage Slams [{onge og Dronning op I 
Barenukrntl j en Kremp~lrogt, rtcr ~tten rognot• gennem Falstcr og Sj.mlland. f~nd~-

maatte tiltvingo sig Adgu.ng til ot fra. Ebbesen paa. Norreris«. lig saas i de kongeligo Modtagetsos-
ophmnge .Mindctavlen. 1 St.rondorss.- sale paa Bunogaarden en Snes kend-
h.m optraadte Slesvigholstenerne li- Tusinder a.f s~derjyske Unge, 
ge sa.a dansl\fjencltllge. l 1812 opfot·· s luttede H. P. Ilan.ssen, v.iser 11u tP. Dansket'?• der gennem 0. K. eller 
drede en a.f deres Ot·clforere Skibsro. ~;om dengang Vilje til at vret·e mod i andt'e i Slam nrbejdende Selskabet· 
d<!J'ne i Het·tup;dml'lmrrwrne til at 1\rbojdet vect vor Sydgrrense, er retle ho.r haft Forbindelse med dct !jerne 
slette det lovbefo.ledo Mrorke »Dansl< Lil nt staa fo1' Do.nskhed, Polk o.g Rlge. 
gjc:>ndom«, strygc Dnm~ebrog og hej Fredreland. Lykl<e)ige Ungdomt Jeg Det kongeligo Ekstratog indkom 
se det nyopfundne slesv1g-hol~ten- hHser jer mad Krompevi~ells Ot•d: 
ske Flag paa. dcros Skibe. I vild Fa· Sejr i jer Haand og Sej1• i jer Fod, prmcis, og saasnart Daren tilKonge-
natisme raabto han: »Bort med Sejr i alle eders Ledemod. parrets Vogn va.r aabnet, traadte 

.Trreldommens Mrurkec. Sang: »Du skonne Land«. Siams Gesa.ndt i London, der var 
Da rejste Peter lliort-Lorenzen llig ankommet hertil i Morges sammen 

og talte Dansk i Sta•ndt-l'St\11'11. Slea. Den svenske Rsst. med Kongens to Rolls Roycer og 
vig-Holstenerne sogte at skra:.tle Nordens forene~ Stater er Maalet. det underol'dnede Tjenerpersonale, 
ham ned, de truodo ham med Vol<l, 
roen han talle attcr Dnosk. Rank, N~ste Taler var Professor \V e i- ben og ferte f0rst Dronningen og 
med korslagte Anne og funklende I h .u 11 frR: Lunda Univer~itet. Ilon derpaa Kongen ben til de kongelige 
Blik stod hnn i Drn>ndingens Dt·us btlstes llgesoro de ovl'lge Groster Personer, som med Prins Valdemar 
og vedblev at tnle Donsk, og med Bifald og indledede med i en l Spidscn hilste hjerteligt paa de 

h I N 
'
1 1 t' d 

poesifyldt Skildring at tegne R.ids 
e e a onen y e e _ . Fl'emmcde. 

og Trrek a.f de skandtnavtske Folks I 

I..un(l med In.dskriflen, der minde<.lo .vore gra.nvoksne Prinser, dcr nc.esten 

----------·~--------

Del fri Folkeparti 
havde Fiasko I 

Aabenraa. 
Aabenraa, Sondag, 

I Gaar skuldc det ny Fri Folkcpar 
have prrescntcret sig for: Va:: lgcrne 
Aabcnraa-Kredscn ved et oifentligt 
de paa Folkchjem. Folketinll:>m:~n<!en4 

Valdemar Thomsen og Sigfredse11 

anmeldt som Talerc. Medet blev en 
tal Fiasko, idet der kun kom 7 Til 
Saa opgav man at holde Mode og 
med en lukkct Droftelse mellem 
kerne og deres stedlige Tillidsmrend. 

Der er ikke nogen Interesse her 
Egnen for dct ny Parti, hvad dcr i 
mindst skyldes, at man ikke kan 
hvor Grcv Holstein er bleven af. 
er et alrnindcligt udbredt Forlydende, 
han og Valdemar Thomsen cr 
uenige, og at Greven slet ikke er 
mere. 

mens han stedte den nnticmale Fnno 
saa. fast i S0ndorjy1lo.nds Jor·(.), nt 
den troda Eftert\dcns Stormo sto.,~r 

Ilistorie. Han. nmvnte Mmdesten. en i j Bagefter Slams Herskerpar fulgle 

m de to Folk, der VlW at ~n Sla::gt, __ :=-----=------ - ---------- - ...,.. ...... -----

~· 



til Stede h or i Dng fo1· at ctr~tte 

de In teresser, vl cr .frolics om, og 
vi er stolte over, a t v i hfl.r tanet be
tl'oet den vigtjgsto Ftont i dot nor
diske FroHesskab, Senderjylland. 

Sang: »H0je Nord«. 

SkamUngs Htstorle. 
8ltegt efter Slmgt 1 Fmdrenes 

I 
Spor-

Saa traa.dte fhv. Minjster H. P. 
H anssen, Aabonra.a, h ilst a f 
s~rkt Bifald, frem paa Talersto
len og gav i en kraft.fuld Tale et 
h istorisk Tilbageblik over 40ernes 
nationalo Rejsning og for hele don 
Udviklihg, som flk de store T il· 
k endegivelser pa.a Sl<a.mling t il 
Falge. 

Dyre :tl.tinder knyttcr slg til S.katn· 
li ngsbanken, hvor manendc R0ster 
tidligt l•a1dte Sent.lf'r.jydernc til 
.Vrern om dores Modet..smaal og Fol
keliv, hvor vor·o Foo<lre bnr vidnet 
om deres Trosknb mod Folk og 
Fredreland, saa det hl:fl'tes ud over 
hele Norden. 

I den forste slesvigske Strender
forsamling rejste Nis I..oren~:en, Lil
holt, 1836 Kravet om Indforolse af 
dansk Refs- og 0vrighedssprog, hvor 
Skolesproget var Dansk. Andragen
-~ ,;(' ""·J·" • ..,.. ... ... ... ,.... .... . 
i 1838 i den anden slesvlgske Sirun
derforsamllng blev det stottet a.I 18 
Petitioner fra aile Hgne af Nord
alesvig, og blev trods beftig Mod· 
stand vedtaget med 21 mod 18 St. 

:Ved Kgl. Reslu·lpt af 14. Maj 1810 
indf0rtes danl>l\ Rots- og 0vrigbeds
sprog derpaa 1 N'or<lslesvig. Betolk· 
ningcns Glrode C>Ver Sprogreskriptet 
fik r0TOT1de Udtt·yk i et sanlydendo 
.V~rs, som Sogncfoge.deJ•ue i Tornlng 
Len satte paa. en \1indetavle for 
I<ong Kri.stian 8: I Lov og Rettans 
Sale han l0ste buoden Tale, nu sknl 
alene kUnge vort Modcrsma.ll pan 
Tinge. l\Ien sna Ul'imelige vnr For
holdene dengn.ng undH dansk Styr<l, 
at Sognefogederne i bllter, Jangvar·ig 
Kamp mod 

det overmodige stesvtgbolstenske 
Bureaukratl 

maatte tiltvinge sig Adgang til nt 
opbrenge Mindetavlcn. I Stronctersa· 
len optraadte Slcsvigholstetwrue li
ge san donskfjendUige. l 1842 opfor
dt·ede en af dN·es Orrlforet·e Skibsrc
deme i Hertugdornmmel'ne til at 
slette det lovbefalcdo Mwrkc »Da.nsl< 
I•:jE'ndomcc, ~trygc Dannebrog og hoj
se tlet n:yopfuncl pe s losv~g-holsten
ske Flag pa..a cloJ•os Skibo. I vild Fo.
natisme raa.bte han: »Bort mod 
.Tt'roldommcns Mrorke«. 

Da rejste Peter Iliort-Lorcnzen Rig 
og to.lte Dansk i Stmndt:t'SillNl. Slea-

• •• ,. .. __ ., o . ....... ....._.., UJ~ o • L>0-0...0 0 

mon I >>Den slesvigsJ\.e Foroning<<, 
vor f0rste politis.l\e- Organisation. 
Inden Aaret var omme talte For
eningen henved 500 Mcd lemroer·. 
Foreningens f.01'8te Opgave var Op
t•ettelsen af en dansk Folkeh0jsko'c, 
<let blev R0dding. 

Alt tegnede paa rlettl' Tidspunkt 
lyst og godl Men Slesvig-Ilolstener. 
II!> rasecte, ikke blot i Stronder'llllen 
og i deres Presse. De var ogsan. me
get virksomme und~r Haandrn og 
se-gte ikke uden Hfld ad skjulte V~>je 
at vrokke Rongens Uvilje mod Fol
kestyrets modige Talsmand Fl·ihocls
mandE>n P. Hiort-LQrcnzen. Virlmin
g(:n deraf var Sprogreskript~t af 29. 
~farts 1844, der bestemte, at kun 
Stmnderclepu terede, som ikke kuncle 
tnle Tysk, .Qlaatte tale Dansk i (hm 
slesvigsl<e StmnderfOt'!;atTJli ns. 

Taleren sl\ildrede qerefter Skam
lingsbankeiheJifel,s Fotl0b i 18-B, det 
M111de, ved hvilltet Hiort-Lor·onzen 
sluttede med at sige, at vi, tlaar vl 
engang fik Magten vilde ,hrevno os 
paa Tyskerne vod at gengmlde a l 
Clt>res Uret imod os ved at vcere ret
fmrdige mod dem, og det L"fte ha.r 
vi holdt efter 1920, udtalie H. P. 
Hanssen. 

Slregt efter Slmgt segner hen 

pna Nornens Bud, men der er a.ltid 
paany evet en Indsat<~ for den dan 
ske Sag i Farens Stund. Pot· 58 Aar 
siden stod jeg som 11 Aars Dreng 
hr,r paa Skamlingsbanke og Iyttetle 
dybt grebet til en af de gamle K~m
PE'l'$ begejstrede Fortrolling om hvad 
han havde oplevet her pna .nanken 
bin 4. J uli 1844. Nu er den Stregt, 
hvis vrekkende Kampraab den 
Gang I0d ud over n~get, ja, ud ovet· 
Norden, hoMe, fulgt af den Slrogt, 
der greb den synkende Fane efter ' 
Smertensaaret 1864, lr-~ftede den 
h0.it og ferte I~ampen vidE>I'e. Om 
ff'je Tirl vil ogsaa den Sla·gt, Jeg til· 
h0rer, blive kaldt bort fro. I<arilp· 
pladsen. M~n 

>•End taler Skamling.sbankena Stotte 
om Kampens aldrig endte Tid, 
om hvad vi led, og b~or vi bl0dte 
og om vort bedste Vrern i Strid. 
f.;o Grrenseva,gt, der ikke segner 
og giver fejg sin Post til Pris, 
en Krempeelregt, dcr JRttcn regner 
fra Ebbesen paa N0l'reris((. 

Tusinder af s~nderjyske Uoge, 
sluHede H. P. Hansson, viser nu 
som dengang Vilje til at vrere mo,l i 
Arbejdet ved vor SydgrreMe, er )'Ode 
til at staa for Danskhed, li'olk og 
Fred r·eland. Ly.l_d..,elige Un,gdoml Jeg 
hil!;~r jer med Koompevisens Ord: 
Sejr i jer Haand og Sejr i jer Fo<), 
Sejr i a ile eders Leclernod. 

Sang: »Du skanne Land,«. 

Den svenske Rest. 
vig-Holstenerne so~tc a~ skra~le Nordens forenede Stater er Maalet. 
ham ned, de tt·uede ham med Void, 
men han talto alter Dnnsk. Rank, Nmste Taler var Professor We i
med korslagte Arme og funklende I hull fra. LUil.ds Universitet. Han 
Blik stod han i Bra>ndingens Drus bilstes ligesom de evr ige Gmster 
og vedblev at tale Dant~k, og med Bifald og indledede mect i en 

poesifylclt Skildring a.t tegne Rids 
hele Nationen Jyttede og Trrok af de skandinaviske Folks 

mens ban stodte den nntivnale Fane Historie. Han nmvnte M111destenen i 
saa fast i S0nderjyllnnus Jord, nt Lund med Indskritten, der mindede 
den trocls Eftertldens Storme stn.ar m de to Folk, !l~r vat· a.{ ~n Slregt, 
urokket den Dag i Dag. men a.Higevel ikke kunde bo i Fred 

Da ban kom hjem eftl.'r dette med hvcrandre, og frerobrevede, at 
Uvejr, vilde takneromelige Vmlg'3I'O saaledos laa Forbold(•t roellero Nor
hylde og hrodre ;ham mod en Fest i dens Ulger ( m ange A:u·hundrcd~r. 
Haderslev. Den slct;vig-holl'!tenske Sluttelig kom han ind paa. ~,n Om
Embed.ssUl.nds Must VM imidlertid \ale ~;tf Sltandtnavlsme0 8 Qp!lta::t~n 
saa stor, \l.t ing~m Vrort i .Byan tu r- og Udyikling UJ ,Frem1pe af 's~mling 
de aa.qno sine Lpl~alrr fo t· Festdelt;:t- og Enhed mellem de nordiske FoU< 
gerne. Saa d rog do ud til Somm~r- og til Overvindelse 'af d~ ~kra.nker, 
sted Krp, hvor Kromandcm rev 11t S(}m bidtil havde sldlt dem. Sido:Jn 
Par Skillevrogge ned for nt skarte har de nordisl\e Folk lrort at forstoo. 
Plads, og her fejredes Sl\a Fcst:m d. hinanden. Vi lever i en Tid, da Ud· 
21. Februar 1843. viklingen bryder paa. som en .Elv, 

Ved Bordet holdt Laurids Sko.u der truer m~d at sprrenge nile 
sin Jomfrutale: Lad os paa. Frodres Bnand, hvor ingen ved, hvaJ Frem
Vis tomme et Loftets B.:nger, s~gde tiden vn bringe, og hvor det kn.n sy
hnn, og love hinandrn at modi!s til nes svrert for de smaa Lande at be
en lignende Fest inden tre Aar. vo.re deres Sclvstrendighed og Egen-

Inden tre Maancder mecldelte ~fnl- art. Den haarde Haands Politik er 
Ier Staal, at Hejsknmling var kebt, rn.adendc ude omkring i de store 
for aarligt der at icJrt•Folkefestcr til Land~ Vi i Norden kan ikke f0lge 

Minda om den kongclige Gnv.:l, som med her. De nordiske Folk leser de
den nordslesvigsl>e Bl'fOll<niog i res :\fellemvrorendo i Fred og For-

..... '-' 

hvot·leuea denne var· J;t leven 1.11 Pan-
Gl'l'mnnisme og va,· trenkt udviklot 
videre til ot Slngs Folkefm•bund. Det 
vtn· vemodigt i Dag at tmnke paa 
Bjm·nsnn.s Tale, eflersorn Tiden nu 
v:u· saatlan, at stlllrke Magter var 
vecl at undergr·ave det Folkeforbund, 
som hlev skabt efter Verdenskrigcn. 
Ogsnn do nordiske Landes Kaar rok
kes af de Vanskelighedcr, Verden 
plages ar, men vi maa indrette os 
derefhw. Udviklingen bar styrket 
den nordiske Samfolel$e, og dar er 
1.kabt en Faca i Skandinavi.smen. Vi 
hnr den samme Himmel over os i 
hl'le Norden som her paa Skamling, 
men Verden er ikke aaben for os 
mClre. l>e1• or i !>flg ingan Udsigt til 
flO Pan-Gcrmanlsm1~. I Da.g er vi 
Iwnvist til os seiv. i\fntional Isola
tion er slmr'kere end den internatio
naloUclvikling, J<un en IntE!rna.tiona
)e, den kriatoe, har Kraft endnu. Vi 
her· i Norclon blcv skaanet for f\ri
gen og Kl·igen& Rn~dsler, og det 
forpligte1· os til at g0re en Inds~ts 
for at bevu.rc os selv, hotde os fri af 
alt det IJysleri, som raser omkt"ing 
~s. Vort sociale Problem er at skabe 
en endnu p~mgtigere Un!Jdom i Nor
den end den, vi hor i Dag. Vi har 
o.Jtld elsl<et aabne Farvande ud i 
Verden, vi har altid gerne villet fa
It: os som Europreere, i Dag er det 
hedst at handle ikaodinavisk og 
slaa Kreds om det frelles nordiske i 
vor I<ultur. Vi har tl'ods alt meget 
at va>J•e takncmiJgc for i l\orden; 
vort dejlige Land metl dets herlige 
I'\n tur, og bare dette, at vi ka.n 100-

clrs on Sommerdag hur paa rletle 
Stcd. Hnr vi Viljc og Mo(~ nok til 
at nruvcle og udvlk!e Fribedens Ide, 
sua er dct det bedste Grrensevrorn 
i Norden. 

Snng: ».Ta, vi elsker dette Landet<<. 

w 

er loyale Rorttcre i dct Rigc, vi lever i, 
men vor K:erlit{hc<l lilh0rcr D~nmark o.g 
Norden, og vi 0nsker at hcvare et godt 
Forhold til bcgge Sider. Vi vender os 
imod enhver Tanke om, at Gr::ensen paa
ny skal flyttes. Piner Versailles et tysk
patriotisk Hjerte, maa Sandhedcn ikke 
skjules: at her i Sonder jyllancl skete der 
ikb Tyskerne Uret i 1920. Taleren slut
tede mcd at give Udtryk for Sydslesviger 
ncs Trofa<>thed mod det nordiske Frelles
~kab og mcd et kraftigt besvaret Leve 
Danmark. 

Sang: ,Der er et yndigt Land." 

llllsener i Dagens Anlednlng. 

Dir.e-kt.eT H a n1 me 1' i c h slutte. 
d-o derpao. Eftermidda.g.smedet 
rrtCcd .on Ta.k tH aile, me<l H·aabet 
om, at no!•dl.$1kFroUesJ0l&lse maat
te bli\l•e Jeve•nd.e i allo g mod et 
Lev10 f·or doe nordi1sk.o Hige•r. Han 
medd~lto, art tl•e•r v.ar in<J.l0het tel0-
gr.aft.ske IIHs.encr f,ra Stuclentte.r
f.oooni.nge:n, fra Gramseforeningoo, 
fra Ry og ValJ.e·kildQ Il0JS~kol.er, 

filla EJ-evmedet paa. 011-erup samt 
fra Venstt-es UngdomsLa.nds.stmv. 
oo i SJ.agelse. 

Aile Ta.l.erne l0nrnedes med kra.f. 
tigt Bifald; h~1i og ide talrig-eTil
slutningstilkendegiv-el~r, hver 
ewkeltt Taler jmv'llligt afbrede-s af, 
k-en<Hes det, at Gammel og Ung, 
Kvin:de og Mand, va.r tmig i de Be· 

tragtninger, der blev frcmfarl for 
dom. 

AUenme(le 
En stemntngsfuld Afslutning 
omkrifig det flanun.~nde :Ba~l. 

Ved 7,30-Ti!len samlcd•es 
~.u ... Jun;tt.~SL!l J 

l'rjnsesse Thyra, Prinserne Geol'g af 
Grrekenl., Gustav, Erik og Viggo, de 

to sidste m.Gemalinder. Som Kongens 
pcrsonlige- Repr·rosentanter var Kron
prinsen, Prins Knud og Prinsesse 
Caroline Mathilde og Prins og Pru
sesse Axel rejst til Gedscr for at led

sage Siams Konge og Dronning op J 
gennem Falster og SFelland. Ende· 
lig saas i de kongelige Modtagelses
sale paa Banegaarden en Snes kend
te Danskor~, der gennem 0. K. ellP.r 
a.ndra i Siam a.rbejdcnde Selskaber 
bar haft Forbindelse med det fjerne 
Rige. 

Hurrar·an.b, men ellers forl0b 
l\fodtagelsen 'ydersl stilfmr<.ligt. 
d'Angleterre cr omtrenl hele 1. Et 
ge ud mod 1\ongcl'IS 1'\ytOl'V 

vcret Kongepat'J'ct. 

----------·~--------
Det fri Foltepa 

havde Fiasto I 
Aabenraa. 

Aabet1raa, S0ndng. 

I Gaar skuldc det ny Fri Fol 
have pm:senteret sig for Va:lgerne 
Aabenraa-Kredscn ved et o£fcntligt 

Det kongelige Ekstratog indkom 
prrecis, og saasnart D0ren tilKonge
parrets Vogn va.r aabnet, traadte 

Slams Gesa.ndt i London, der var 
a.nkommet hertil i Morges sa.mmen 
med Kongens to Rolls Roycer og 
det underordnede Tjenerpersona.le, 
hen og fsrte ferst Dronningen og 
derpaa Kongen hen til de kongelige 
Personor, som med Prins Valdemar 
t Spidsen hilste bjerteligt paa de 
Fremmede. 

Bagefter Siams Herskerpar fulgte 
vore granvoksne Prinser, der nresten 

hviler, st0bes der maaske nyt Jern og 
Mangel paa Forsvar og Forsvarsvilje 
indbyder maaske til fremmed Invasion. 
Vi kunde t11ge ~re af Det unge Gramse
vrern og bygge et udvidet nordisk Grren
sevrern. (Strerkt Bifald.) Lad os gaa i 
Gang med at unders0ge, hvor ledes det 
kan gores, og lad os saa bygge den nor
diske Solidaritct. Der er talt om et nor. 
disk Forsvarsforbund, lad os unders~ge, 
bvo!: stre.rk Viljen til det er. Et nordisk 

de paa Folkehjem. Folketing$"'""·nn•••" 
Valdemar Thomsen og Sigfredsen 
anmeldt som Talere. Medet blev en 
tal Finsko, idet der kun kom 7 Tilho 
Saa opgav man at holde Mode og 
med en lukket Dr0ftelse mellem Pol 
kerne og deres stedlige Tillidsmamd. 

Der er ikke nogen Interesse her 
Egnen for dct ny Parti, hvad der 
mindst skyldcs, at man ikke kan 
hvor Grcv Holstein er bleven af. 
er et almindeligt udbredt Forlydende, 
han og Valdemar Thomsen er 
uenige, og at Greven slct ikke er 
mere. 



Skolesproget var Dn.nsk. Andragen· 
* - ,Jtf . '!ft:::."'u-3'~''1' .. • · '* • ~tt ~a 
i 1838 i den anden s lasvig$ka S~n
derforsamling blev uot stattet a.f 18 
Petitioner fra. olio ggne af Nord
alesvig, og blev trods beftig 1\-lorl
stand vedtagct mcd 21 mod 18 St. 
Ved Kgl. Reskript af U. Maj 18i0 
indf0rtes dansk Ret~- og 0vrighe•Js
itprog derpaa i Nordslcsvig. Befolk
njngens Glrede over Sprogreskriptct 
fik r0rende Udtt·yk i et sanlydenrte 
Vers, som Sognefo~edeme i Tarning 
Len satte paa. en :'.findetavle for 
Kong Kristian 8: I Lov og Rett-•ns 
Sale han leste bunden Tale, nu skal 
alene klinge vort Modersmaal paa 
Tinge. Men saa urimelige var For· 
holdene denga.ng unclnr dansk Styr\l, 
at Sognefogederno i bitter, iangvtu•ig 
Kamp mod 

det overmodige slesvtgbolStenske 
Bureaukrntl 

maatte tiUvingo sig ~'\dgang til nt 
opbrenge Minll.eta.vlen. I Stroodorsa
len optraadte Siesvigholstenerne li· 
ge san, danskfjendtlige. l 1812 opfot·
dt·ede en af deres Orrlforere Skibsre. 
derne i Hertugdommmcrne til at 
slette det Iovbefalede Mrerke »Dnnsk 
Io:jendom«; stryge Dannebrog og bci· 
se det nyopfundnP ~~~~svJg-holsten

skc Flag paa dcres Skibe I vild Fn
natisme raabto han: »Bort med 
.Trroldommens Mrerkec. 

Da rejste Peter IIiort-Lorenzen !-ii~ 

og talte Dansk i Stron<.lt:rsa.ten. Slea
vig-Holstenerne sogte at skr:1.:1IP 
h am neil, de trucclc ham med Void, 
men h11n talte aUer Dansk. nan!<, 
med korslagte Arme og funklende I 
Bli.k stod han i nrrencUngens Bl'U9 

og vec:lblev at tale Dansk, og 

hele Natlonen lyttede 

mens han st0dte den nntivnale Fa.no 
san. fast i- S~nvie•·jyUands Jord, flt 
den trolls EfterUdens Storl'ne staur 
urokket den Dag i Dng. 

Da han kom bjem efter dette 
llvejr, vilde taknemmcligc Vmlg~re 
hylde og hredre bam mcd en !''est i 
Haderslev. Den sle~vig-bolstenske 

Embedsstands Magt var imidlertid 
sna. stor, at ingen Vrert i Byan tur· 
de aabne sine Lokater fo1· Festdelta
gerne. Saa drog de ud til Sommt!r· 
sted Kro, hvor 1\romanden rev et 
Par Skillevmgge ned for at skaffe 
Plnds, og her fejredt>s sn.a Fest2n d. 
21. Februar 1843. 

Ved Bordet holdt Laurids Sknu 
sin Jomfrutale: Lad os paa. Foodr&.'l 
Vis temme et Loftets Breger, s~gde 
han, og Jove hinnnd<'n nt medt!s til 
en lignende Fest tnden tre Aar. 

Inden tre Maanodor mt>ddelte Mol· 
ler Staal, at H0jskn.mling Vf.!.r kabh 
for aarligt der at 1ejr(IFolkefestet• til 

Mi·nde om den kongoli~e Gave, sorn 
den nordslesvigske Befolkning i 

.. ,J~\.i "-'"b L ""- ~"''Y'••~ ...,..,.,._.,.,..~ .... -~ 

.c:iden stod jeg som 11 Aars D1·eng 
h£:r paa Skamlingsbanke og Iyttede 
dyht grebet ti1 en af de gamic K$rn
fl(•rs begejstrode Fot'k'Olling om hvn.d 
han havde oplevet her pa~ .Jianl\en 
hin 4. Juli 18.U.. Nu er den Slregt, 
hvis vrekkende Kampraab den 
Gang led ud over Riget, ja, ud over 
:\arden, borte, fulgt af den Slregt, 
der greb den syn.kende Fane e!ter 
Smertensaaret 1864, btftcde don 
hojt og ferte Ka.mpen videre. Oin 
f(lje Tid vii ogsaa den Sla:·gt, jeg lil
horer, blive kaldt bort fra Rarilp
pladsen .. Men 

>•End k'ller Sknmlingsbankens Stotte 
om Kampens o.ldrig endte Tid, 
om hvad vi led, og hvor vi blC'ldte 

og om vort bedste Vrern i Str-id. 
En Grrensevngt, der ikke aegner 
og giver fejg sin Post til Pris, 
en Krempeslregt, der /Etten 1·egner 
fra E.bbesen paa Naneris«. 

Tusinder a! sonderjyske Ung<>., 
sluttede H , P. Hanssen, viser nu 
som dengang Vilje til at vrere mcd i 
. \rbejdet ved vor Sydgrrense, er l'••rle 

til at St<.ta for Danskhed, Folk og 
l-'redreland. Lykkelig& Ungdoml Jeg 
hilser jer med Krempevisens Ord: 
Sejr i jer Haand og Sejr i jet• Fod, 
Sejr i aile eders Ledemod. 

Sang: »Du skenne La.nd«. 

Den svenske Rost. 
Nordens forenede Stater er Maalet. 

Nre.ste Taler var Professor W o i
Ll u ll fra Lunde Universitet. llo.n 
hilstes lige:3om de evrigEl Gres\er 
med Bifald og indladede med i en 
poesifylclt Skildring at tegne Rids 
og Trml,; af de skandinaviske Foll(s 
Tlistorie. Han nmvnte MmdesteMn i 
Lund med lndsl(rj.fte.n, der mindede 
m d.e to Folk, <.let• Val" af en Slmgt, 

men alligeveJ ikke kunde bo i Fred 
med hverandre, og fremhrevede, nt 
saalodcs laa Forholdet mellem Nor
dens Riger i ·mange Aarhundrcdur. 
Sluttelig kom han ind paa. en Om
tale af Skandinavismens Opsta:>.en 
og Udvikling til Fremme af Samling 
og Enhed meUem de nordiske Folk 
og til Overvindelse af de Skranker, 
som hidtil ba,·de skilt dem. Si1~n 
har de norcUske Folk lrert at forstaa 
hinanden. Vi lever i en Tid, da Ud· 
viklingen bryder paa som en Elv, 
rler truer med at sprrenge nile 
Bannd, hvor ingen ved, hva.J Fram
tiden vil bringe, og hvor det kan S)l· 

ues svrert for de smn-a Lande at he
vnre deres Selvstrendighed og Egen
nrt. Den haarde Haands PoHtik er 
ran~ende ucle omltring i d~ Riot·e 
Land~ • . Vi i ~Norden kan ikke fBigo 
med her. De nordisl<e Folk Ieser de
res Mellemvmrende i Fred og For-

vor Kultur. Vi bar trods alt megst 
at va'!'e tnkncmlige for i NoTden; 
vort rlejlige Land med dtHs llerlige 
r\otut', og bal'o dette, at vi k::m me
des en Sommerdag her paa datte 
Steel. llnr vi Vilje og Mod nok til 
at hrovdc og udvikle Fribedens Ide, 
sua er dct det bedste Grrensevrern 
i N'orden. 

Sang: »Jn, vi elsker dctte L:.mdet«. 

I nden Talerrrokken fQrt;s.attes, 
sang Folke-kQl'et endnu nogle 

SangCo: Sv. Sveinbj0rnsson: 0, 
La.ndets Gud, Edvard Grieg: Den 
norske sj0ma.nn, 0. Lindblad: Na
turen och hjiirtatt" og F. Pa.cius: 

Suomls sang. 

l'llands Hilsen. 
E t Grreusevm~ der omfa tter h ele 

Norden. 

Saa taltc Forfntteren G~ttmar Gunnars
son, dcr IJctegnede Skamliog som Nor
dens Skrebncsted, hvorfra der i nu snart 
100 Aar havdc lydt vrekkende Ord ud 
over Norden - og dog ved yj ikke, om 
Skamllng i den kommende Tid bare sk31 

vrere en .Mindrpla~s over nordisk Velta
lenhed, eller den skal vrere Stcdct, bvor
fra det udgik, 11om var mere end Munds
vejr. Den Flok Unge fra det sydligste 
Danmark, som bar vist Mod til at staa 

. Vagt om Danmarks mcst urolige Grrense, 
har haft Jicltl til at faa hele Norden bag 
sig. Men T1den er nu inde til, at dcr 
m;~;t vises, om Tilslutningeq e~ andet end 
Mundsvcjr. Vi fra det 0vrige Norden 
kan ikke blivc ved med at forcgogleSam
h0righed, for maa~>ke, naar Skrebnedagen 
k,alder paa os, at blive bortc. Detragter 
vi Danmarks Sydgr;ense som Nordens 
Gr::cnse, maa det blive mere end Tale
maade. Den Fwnt, vi dam,1er, er ikke 
fjcndtlig 'mod vor store Nabo mod Syd. 
Det, vi ansker, er en Forsvarsfront mod 
uforudsC'te Begivenheder i en urolig Tid. 
Et samarbejdende Norden vii kun Fred 
med allc sine Naboer. Vi bar andre 
Gramser, end vor Sydgrrense. Vi haT 
Ulve rundt omkring os og borer Raabe
ne om, at Ulven kommer, uden at vi dog 
synes at se Faren, saa lidt som at ei ulem 
lrestet Norden cr nDdvendig for vor Eksi
stcns. Men ustraffet Iader man ikke sine 
Grren!'er ligge aabent ben, det ga:lder ik
ke blot Sydgr:ensen. .Mens Vaabnene 
hviler, stobes der maaske nyt Jern og 
Mangel paa Forsvar og Forsvar~vilje 

indbyder maaske til fremmed Invasion. 
Vi kunde tAge Lrere af Det unge Gra:nse
vrern og bygge et udvidet nordisk Grren
sev:ern. (St:erkt Bifald.) Lad os gaa i 

Gang med at t111Mrs0ge, bvorledes det 
kan gares, og I:.td os saa bygge den nor
diske Solidaritet. Dcr er talt om et nor. 
disk Forsvarsforbund, lad os unders~ge, 
hvo!: st:erk Viljen til det er. Et nordisk 

eTtlkel't Tal.e,r jr&V>nligt aJbr0des af, 
kend~ c1-et, at Gammel og Ung, 

I<vind"B og Mand, v .ar e-nig i de Be

tragtninger, der blev fremfort for 
dem. 

Aften.mede 
E n s temningsfuld Alslu tning 
omkrillg det ftammende Baal. 

V.ed 7,3()-Tiden samledcs pa.a.ny 

en tusintlta.llig Skare, denne 
ved Lamids Skau-Stenen, lil en 
s.temningsfuld Afslutning paa den 

storsloa.a.OOe Dags Bcgiv>Cnhed.er. 

K'or~t sang smuil<t, og dan.ske, 

sv10nske og nol'!:ilke Ordf&rerc tol
k-edo endnu en.g-a.n.g Sammenhol· 
dets IJetydning 1 Notxlen, under· 
stJ·~e<lt6 Un.gd-ommens Pligt og 
·opgavcr olJO<r sarolooe nag~n,') 

Indtryl< i en be.gejstt•ct Ilyld~·Sit til 
Dantma.JikS La.nd og Folk. 

Arven. 

Frk. I n g e r E n em a r k, Ten. 
der, mindedes de l\tmnus Ind<Sa~ts, 
som bavde vreret med til at give 
Skrum.ling.sbaniken Ma,gt og Tale. 
Her e1• foren-et Fortids Klang og 
Nutids Vtlje, og v i kan ikk-6 bood.re 
d~ Ma-nds Minde po.a en bedre 
lfnadc, end ved at lorte Al-v~n, d-e 
efterlod os. Der krompes endnu 
om Jordc.n og om Sind.en.c i vort 
GrOO'n..%1and. D.oo· er -elfl<lnu Mulig
hoct for Sej1· og Noderlag. Kunde 
v;;i tarale 81t blivs srkHt Irtt vort Mo· 
derland endnu engan;g? l{an vi 
b&va.re Agtel&en for os selv, naar 
vi ikke gar, hvad vi kan for at for
hi:ncLre d.et:te? Ma.ru~to Me-tlet her 
i nag v~r·e m>Gdvirkoendo til nyt 
Mod og ny Viljc tH Frcmtids-Ar· 
bejde og til Vrom for vor foolles 
Ret. Det unge Grronsevrorn kalder 
til Samling. Slut nin~~n og vror 
mod. V i er Nordens Grron.seva.gt. 

Senderjylland. 

Smukt talte ogsn.a. Pa..<\tcn· B i r· 
ger Juell-Tannesen, Oslo, 
i d.et han, bygg~nde paa en lang 
Rrekke Citater af dan~ke og. nor· 
ske Sange, fiettede en frengslende 
Krans af Tildra.gelser i de nQrdi
sk.e Folks Liv. Ha.n hyldcd.e Soo. 
d'el'!Yllnnd som don kosteligste 
Perle i oot danske Diadem. Sen
derjylland er Nordens Arnested. 
Vi hat· i Dag sat binan.den Strevne 
her paa Skamling for som Frmn
der at ta.le S1ammon i en Vilj.e og 
en Tanike. Iter er den dansk~ 
Tung.o itkk·e bJ.ot d·wnsk, her et d·cn 
sk.a.ndinavis>k. Vi haa.l>et', Sonder
jyderno illlldrig ma.a. komme til at 

staa alooe. La.ndsmrond og Fram. 
der har Dei i den Strid og det Ar
bejde, som skal gereb her, det an
gaar og interesset·cr os aile, og 

,Vi ser vor Fremtid fast imod, 
om ogsaa den er graa, 
mcd Tr0St, fordi vor Sager god, 
men tyst, for vi cr faa - -" 

moen vi vM ogsaa, a.t 

,,end er dcr en Gud foroven, 
dcr raader for T)anm~rks Sag". 

Svensk Stolte. 

Advokat Car 1 i n g ira Malmo 

boJdt en smuk Tale, der formerle 

sig som Hilsen og Ha.andslag til 
Danmark og Senderjylland fra 
Sverige. 

For os Svensk~ er det altid en 
GHede at me-des mcd Br~Jdre i 
Danmark. .At have vreret med i 
dette Mede er en. Oplcv!llse. Vi 
forstaar, at Det unge Gr~n:'levrern 
har en ()pg!Lve, og vi ved, det vii 
gaa til dc.n med Vilje til Sejr·. Vrer· 
forvisset om, at I hat• vor Stette, 
I krrever veJ ikke aktiv Deltagel· 
se i jer Kamp. men de.n moral~kc 
Stc;,tte, vi kan yde j~r. den )lar l , 
og den har ogsaa s in B"etydning. 
.Jeres Opgave er vo1· Opgave. Vi 
ka.n lige saa lidt som i gaa med 
til, at nogen Sten r aves fra Nor
den. Et Leve for de nordiskeFol k. 

J;l,ld en Dys t. 

Veu 9-Tiden blcv Baatet trendt. 
Viden om saas det i den stilleSom
meraften, som et lysende Punk
tum for e.ll god Dags Indhold. Pro
fessor Vi l h. Andersen skil
drede i sin Baa.ltale Senderhl
land som Broen mcllem Slo·d og 
Nord og med san·Jig Betoning af, 
at Vejen til Not'den f0rer over 
denne Bro. 

Den gamle Sang, h vori Sender
jyJlapd lignes med en Brud, bar 
faa.ot ny Virkekraft eftcr Genfor
eningen. De Ord, hvormed den 
sJuttct' - End en Dyst, bar ogsaa 
Klang i Nutiden. Det er ikke bte
vet anderledes1 fQl'di Hruden har 

valgt. Naar Druden har valgt, skal 
hun vindes. Den Bejlen er vi ved 
nu. DanmarkF- BJ·udekrans flettes 
her i Senderj) llanu. Den skal. bin
des paa ny, SQlll den flettes bvert 
Aar. Og den rettc Bejler kepdes 
paa R0sten. 

Tyskerne bar i Dag et stort O:rd, 
som de arbejder for og krernper 
undct•: »Eet Folk uden Partier«. 
Jeg srotter op mod datte Ordet: 
»lge11nem P11rtier til et Folk«. Vi 
vi! leve ~aJ,nmeJt nwd S0ndet·jy
derne under Mrorket: ikke ens, 
men enig. Med de Ord bygger vi 
llro i Danmat·k . 

Vi har i Aften trendt et Baal, 
ikke en Bavn til Varsel om ind
tt·oongende Fjender. men et Var
l)ko om at staa V~t. 

Igennem dotte Baal tater den 
danske Bejler. llan vii ikke l>e
gejstre vcd fagre Ord. Det er hie
vet spurgt: »Hvot· slaar jer Hu'~« 
Og nu har den sonderjyske Ung
dom svaret.: >>Vel stand.er Huen i 
t-;1wderjylland. Vi bar Hu til hln.
nnden.« Det er <lenn~ Sa.mhu, vi 
ogsaa feler med vo1·e novdmkeBro
tlerfolk, og som har voldet, at 
Brocn mcllcm Landene ha.r holdt. 
Det er 1 dennc Samhu, at Brocn 
bygges ned oveJ• SenderjyHand. Vh 
skillcs ikko med Sorg ira dotte 
Ra~J, setv om det skal slukkes. 
Thi vi vCd, at Gloden fra deune 
Dags lllus vii blivc bevaret i Ilver
(}agens Gerning. 

Til sidst led Midsommersangens. 
Toner omkring det .gnistrende 

Baal --»Vi elsker vort Land«. 

Og med denne BekendelseEluttede 
det store Mede. c b r. 



ST. RE&IIE&ADE 2. KIJBEIIKAVl It 
TElf. CEIITRAL 11,115 

Bladet: 

Uageu~ .... \rlleuer 

2 5 JUNI 19Jt. 
skriver den 

Verdenskrigen var det omvendt os, 1 Henrik Ibsen er af oprindelig dansk 

V d St ~ B I t der kom nordfra med de fagre Ord lEt. Jeg, som nu taler her paa Dansk, e e nans• aa e paa (og det fede Flresk), og Tyskerne, er af frisisk Slregt, og Lauritz Wei
der maatte tale sagte. Nu synes Vil- bull, som for lidt siden talte paa 

Sl I• · b I kaarene igen vendt om. Nu er det Svensk, stammer fra det samme iam Ings an ien atter OS, der har det lille Ord,, og Sogn i Sen<!_erjylla~ V~bel i Ved-

DagcM Nyheder, !5. Ju'ni. 
1934. 

Vi bringer her efter TalereM 
Manuskript den Baaltalc, som 
Professor V i Zh. Atulersen holdt 
ved. Det tmge GramsevrerM St. 
Han#est paa Skamlingsbanken 
i Gaar. "Vel stander Huett i 
Sonderjyllandu, tor han forsik
re. ,,Den Samhu, som ha1· vol
det, at Broen fra Damnark i mod. 
Nord har kunnet modstaa et-
hvert politisk Pre,, vil brere 
den ind i Sender}t~lland. paa 
Trod8 at det ekonomi8'ke Tryk. 
Derjor ser vi gerne ae.ne At
tens Bl'U.'J synke, fordi. vi ved, 
at dets Gl0d. vil blive bevaret i 
Dagena Gcrning.u 

Tyskerne bar det store. (i. •J ./ sted, der gav Sverige dets ferste Na-
Det er ikke blevet anderledes, for- Det sterste, de bar, og tror paa. tionaiisTmOf Rudbeck; hans Farfar 

di Bruden bar valgt. Det gjorde Scm- og handler efter, Jyder saaledes: Et var fra""'aydb~kgaarden. Folket bre
derjyderne ved Genforeningen. De er Folk uden Partier! Fjorten :J?age fer rer Raeen, ikke omvendt. Overfor 
selvgjorte - Opraabet siger: selv- jeg, i 1906, havde Bjernstjerne Fredrelandet og Modersm.aalet kom
valgte - Danskere ligesom Bornhol- Bj0rnson talt paa Skamling og, som mer baade Langskallen og Klump
merne. Men har Bruden valgt, saa ~dvanlig i hans sidste Leveaar, om nresen til kort. En Kabenhavner af 

skal ·hun vindes. Man bar en Kone, en For~ming af de smaa Folk til Ver- jedisk Blod staar mig som Lands
men man vinder en Brud. I gamle densfredens Frernme. Per dremrede mand, l!Om ,Volksgenosse", nrermere 
Dage var det Skik, at Pigen valgte for ham en enig Menneskehed uden end en Berliner, maaske af vendisk 
sin Ven paa Valgborgsaften, og saa vaabenfere Stater. Et halvt Hundred- Stamme. 
vandt han hende ved St. Hansfesten. aar fer han kunde tale saaledes, og Imod det fagre tyske Ord: Et Folk 
Saa fik han ,Kransen", somme Ste· fer han i sit eget Lands Politik un- uden Partier! sretter jeg da Nordens 
der glk de i Ilden, d. v. s. sprang over der Ophrevelsen af Unionen med Sve- L0sen. Jeg giver d~t den Form, der 
Baalet sanunen. Det er den Bejling, rige vistnok til sin Overraskelse indfatter baade Loven og Maalet 
vi nu er ved og skal blive ved med fandt et enigt Folk uden Partier, for vor Frihed: Gennem (d. e. i og 
fremdeles. Det skal ikke gaa som i havde han som ung politisk Strids- ved) Partier til et Folk! Under det 
Visen, jeg nrevnte, da jeg sidste Gang, mand givet den norske Fribedskamp Mrerke: Ikke ens, men enig! kan in
for tredive Aar siden, talte ved en St. Signalet: Uden Partier intet Folk! denfor vore egne Grrenser Dybbel og 
Hansfest paa Skamling, at ,til Sank- Paa den Linie er der blevet levet og Skamling skifte Ord med Knivsbjerg. 
te Hans/ var der Latter og Dans,/ virket i hele Norden i hundrede Aa.r, At vi nu er naaet saa vidt, at vi, 
men siden ved jeg lidet, hvem hun politisk, socialt1 nationalt. Det so· uens om Vejen, er enige om Maalet, 

DEN gamle Sang fra Aarene mel- fletter sin Krans". For hernede er ciale Spergsmaal Ieser vi efter det nemlig om at h~vde vort Liv som et 
lem de to slesvigske Krige, Danmarks Brudekrans, den flettes Forbillede, som er givet os i vort selvstrendigt Folk, derfor takker vi 

hvori Senderjylland !ignes med en ,paa ny hvert Aar, og der skal hvert skenne og frie Ord: Samfund. Uden ikke mindst, hvad Senderjyderne har 
Brud, som Bejleren nordfra strides Aar baade danses og dystes, for at frie Personligheder er der intet Sam· Irert os. Med dem vii vi, ogsaa efter 
om med ham fra Syd, har faaet ny den kan vindes. Paa Genforeningens fund, kun en Sam-tvang. For det St. Hans, naar Sommeren hrelder, 
Virkekra.ft efter Verdenskrigen og Valborgsaften f0lger en fortsat St. nationale Problem har viet Manster leve sammen, ikke ens, men enigt. 
Genforeningen. De Ord, hvormed den Hans, Genvindingen. i vort indbyrdes Forhold: Uden Med det Ord bygger vi Bro. Det 
ender: End en Dyst! eller paa an· Den Kran.s kan der ikke s~kes ef. selvstrendige Folk intet Norden! Vi ger vi i Danmark bogstavelig talt 

f det Dansk: Og saa et lille Nap ( eller: ter med Svrerd og Stager som ved en tilfejer: Uden Racer intet Folk! For- for 'fiden. Fra en fjern jysk Banke 
en bitte Nyk~ endnu! er ogsaa Nu- Ringriderfest; Den rette Bejler ken- di der i hele Europa nreppe findes saa jeg nylig en hvld Stribe i Ki· 
tidens Lesen i denne Strid. Det er des paa ResteJl. I Sangen, jeg gik ud et Folk af samme Blod. Her i Nor- mingen. Det var Lillebreltsbroen, som 
Grrensens aldrig forstummende Sang, fra, er det ll~. der koJII.Dler sydfl'$, den er den f0rste Kulturd~sker Lud· vi her bar lige under os. Men ogsaa 
he~der det i Det unge Grrensevrerns som har det ,fagre Ord", den andell vig Holberg en Nordmand, og Nor- det Sted, vi staa.r paa her, er en 
Opraab til dette Strevne. taler bare ,jrevnt OJ: etllle". Etter 1 ges Talsmand i Verdenslitteraturen Bro. I>et er Danm!lrks Ht~jenloftsbro. 

Himmel, Hav og Jord, og Landets 
Dele: Halveen med 0erne, Nerre· 
med S®derjylland. Paa Strevnerne 
her paa Banken mootes fra gammel 
Tid alle Folkets Stammer og Sam· 
fundets Strender. Her fandt aile 
Standpunkter det f~lles Stade. Ved 
det store Skamling&bankemooe for 
90 Aar siden talte Heldanskeren 
Grundtvig og den jediske K0benhav
ner Meir Goldschmidt. Her sluttes 
ogsaa Slregternes Krede. ,For de 
gamle, som faldt, er der ny overalt." 
Til Strevnet i Dag er der indbudt af 
Slregten fra 1914, men af de ind
budte Talere tilhBrer baade den fer
ate, der kommer fra Folkeaandens 
Valt>lads, og den sidste, der har 
hjeillpJ.e i en Krog af dens V rerksted, 
Slregten fra 1864. lmellem dem har 
vi hmt Tal.smrend for tre nordiske 
Folk og for de da.nske Slesvigere fra 
begge Sider af Danmarks Gramse. 
Den danske Tunge er maaske aldrig 
blevet talt saa dansk, som da Grundt
vig i 1844 her ferste Gang under 
aaben Himmel fandt det fuglevingede 
Ord paa sine Lreber, men sikkert ikke 
med saa nordisk en Samklang som 
nu, i 1934. Ogsaa uden Radiofoniens 
Medvirkning venter vi, at denne 
Klang skal blive h0rt. 

Yore unge slesvigske Landsmrend 
siger - det er det syvende og sid· 
ste Punkt i deres Opraab - at de 
vii danne en Bro for dell noroiske 
Aand og ·Kultur. lmod Nord er Broen 
lagt og prevet, og den holder. Skal 
den bUve fortsa.t imod Syd? Stor· 
str,msbroen er ik·ke nok, den maa 
lregges over Slesvig. Naa.r en Gang 

Brobuerne som 1 Breltet dernede me
des over Gabet i Midten, vii nordisk 
og tysk Aand og Kultur der kunne 
tales jrevnbyrdigt ved, som da. den 
svenske og danske Rigskansler slut
tede Fred efter Ka.lm.arkrigen paa en 
Bro over en Skelbrek paa Grrensen 
af det davrerende 0stdanmark. Hele 
dette Land kom siden under Sverige, 
men i mer end bundrede Aar hat 

Skaane vreret en Bro, hvorov~r Sven
skere og Danskere har kunnet frerdes 
som Venner. 

Paa en af de danske Brobuer har 
vi i Aften trendt et Baal. Ikke en 
Bavn paa Landets Grrense til Varsel 
om Indfald af udvortes Fjender, men 
et Vagtbaal indenfor Grrensen som 
et Tegn paa, at vi er vaagne. I 
Vaagenatten ved St. Hans ,blusse· 
de" man ikke blot mod Ut111j paa 
Kvreget, Ugrres i Kornet og Ufred i 
Sognet, men for god Vilje mellem 
Bymamd og mellem Husfolk. Det 
var Sommerens Jul. Ved Julen hil• 
sede man Lyset, som kom, ved St. 
Hans holdt man paa det, fer det 
tog af. Man hentede Kraften af Som
meren paa dens H0jde. 

Herom taler ved Baalet - ikke 
jeg, men igennem mig den danske 
Bejler. Han vii ikke begejstre med 
fagre Ord. Ordet Begejstring, der er 
godt nok paa Tysk, lyder paa Dansk 
urent og lavet. Det slaar til, naar et 
Publikum g0r Fakkeltog for en 
Filmshelt eller en Bokser, men i Da.g 
er det baade for lidt og fol' meget. 
Man bar ge~givet det paa. Dansk, 
ligesom paa Svensk, med Ordet Dd-" 
hu. Det er bedre, ikke mindst i eta 

Baaltale. Men da det ikke &r BIUJ. 

$et, men Gleden, det grelder, 
jeg med det ene og rene Ord 
uden nogen Tilsretning. Og uden no
gen videre Tale. Kom det altid i 
og hav det aldrig paa Tunge, 
man om det hellige. Man frester 
Hu til en Sag, man elsker, og 
Mand:s Hu staar til den Kvinde, 
attraar. I Niels Ebbesens Vise sm~r-,_ 
ger den kullede Greve, hvordan ~~. ... ~,. 

staar 1 Nerrejylland; han mener, 
man der er tilstrrekkelig oe~[eJ~•u~a ... 
for de holstenske Metoder. 
~oreningen er det 
stillet Scmderjylland a! det 
Danmark og rettet til de Unge 
de Gamle. De ha.r svaret, i "'"'''"i, .... 
og paa Dybb0l i Fjor og nu paa 
Ska.mling, med Niels Ebbesens 
Mund: .,Vel stan~er Huen i Sender
jylland." Den staar fast. Vi har Hu 
til hinanden. Den Samhu, som har 
voldet, at Broen fra. Darunark imod 
Nord har kunnet modstaa ethvert 
politisk Pres, vil b~re den ind i S0n
derjylland paa Trods af det I<J.~~o.~•uv,,. 

miske Tryk. Derfor ser vi gerne 
ne Aftens Blus synke, fordi vi 
at dets Gloo vil blive bevaret i 
gens Gerning. 

Her bygger vi Bro, 
her bv~lvcr slg Buen tU Nordens Bo, 
fra Blomsterstrand tJl Klipperand. 
Som Himmel og Hav, som Mo og Mand 
vort frle Folk og vort trlsk.e Land 

her favnes de to. 
Her tsender vi Baal, 

nu ryger mod Himlen den flammende . 
Skaal, 

til Veern mod Sot, tU Trods mod Ded. 
Saa la.d os 1 Vinterens :Merke og Ned 
hutreste den Glans a! St. Hans som 

en Glod 
af Sommerens BaaJ.I 
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Bladet: 

LJ ~ nnev1rks. Hader ... 

skriver den 
25 JUNI1934 

I 

' Kongepar Ya en ved vor SJdgr•nse 
Kobenhavn ogsaa Nordens Gr•nsevagt 

ledsaget af Kronprlns Frederlk. 
'Angle terre. 

var dobbelt saa h0je somSiameserne. 
Det unge Fyrstep11.r saa ualminde

llg kvikkt1 og elskv~Brdige ud og 

:30::40.000 Mennesker til ' . 

dansk~~nordisk M0de . paa Skainling 
. . 

S k am I i ng, Senda.g. 
Skamlingsbanke, 40ernes be

remte Samlingssted for dansk 
Vilje og Livsmod, var 1 Da~ ved 
Pet unge Grrensevrerns f0I'ste 

•smede Midtpunktet for dansk 
Ungdoms magttulde Bekendelse 
til Danmark og Norden. Ingen
tinde slden Sommei1ltrevnerne i 
Fjor i Tender og paa Dybhel, sl
den Det ungeGr~nsevrern begynd
te sin national-kulturelle Virk
aomhed hernede, har en lignende 
Ungdomsskare sluttet op om 
Grrensens og Danskhedens Sag. 

Der var i de fersteEftermiddags
timer en hel Folkevandring op 
over modBankens Top, hvorMind&
stettens mishandlede Kanter vid
ner om Kamp og evigt standende 
Strid i Gramselandet, og i Tusind
tal le 'rede Folk sl Udt efter lidt 

. 
Eustemmfg Tnslutntn~ ttl Det unge Grmnsevmrns 
Al'bejde. - Men nu maa der were tt~ end Ord, SJger 

Gunnar GUDDarssen. 

omkring det Sted, hvor Laurids 
Skau i det vaagnende Sonderjyl
lands Dage manede til Vagt og 
Vrern mod Slesvig-Holstenerncs 
Storml0b, hvor Peter Hiort Loren
zen talte og St. St. Blicher Prrege
de sit stiHe, men leftende: Dan
mar k n u o g a l tid!, hvor Carl 
Pl<Oug og Orla Lehmann forte Or
det og hvor Grundtvig og Bjern
son leftede Sammenboldets Fane 
som Symbol og Bolvrerk for nor
disk Aand og Kultur. 

Med Ekstratog og med Skib 
st~vnede Folk hid fra aile Egne 
af Senderjylland. Lange ll_,kker 
af C kle 

og Rutebiler myldrede omkring 
Bankens Fod, mest fra. det sydlige 
Jylland, men iovrigt sa.as det pa.a 
Bilmll'rkerne, at der var Deltagere 
fra saa at sige aile Egne af La.n
det. Smukkere ~ted end Skam
Iingsbankens herlige Omgivelser 
kunde ikke v~re valgt til dette 
Mede. Solen skinnede fra. ·en tin
drende bJaa. Midsommerhimmel. 
Blomsterfyldte Hegn med Duft af 
Hyld og He og vilde Roser, Flage
nes red-hvide Krans Festpladsen 
rundt, Markernes Frodighed og 
lrengst ude det blaa Brelt med 
Fyns disede Kyat i det Fjerne, 
dannede en festlig Ramme om-

prletmr 1 u h 1, Lykkesgaard, aab
nede Strevnct med at motivere et 
af 9-foldigt Hurra besvaret Leve 
for Hs. ¥a.Jestret Kongen. Han 
overgav derefter Ledelsen til Det 
unge Grrensevrem ved Hypotek
foreningsdirekter M a r t i n 
H a m m e r i c h, Tender, der ret
tede hjerteligeVelkomstord til den 
store Forsamling, til Talerne og 
til Gresterne fra Norge og Sverige. 
Han mindede om, hvorledes Stats
radiofonien havde nregtet at trans,. 
mittere Medct. Den da.nske Stats
radiofoni bar, udtalte han, sterre 
Interesse for en Neger-S~oytur i 
Vestindien, hvorom den spreder 
Oplysning i Eftermiddag, end for 
de nordiske Landes Frellesanlig
gender. (Fy! Fyl l0d det rimkring 
i den store Forsamling.) 

Danske Folkekors sydjyske 
Kreds, ialt 500 Sangere, sang der
efter under Lekt-or 0 t to sen s 

. dygtige Ledelse en R~kke danske 
Sange, F. A. Rcissiger: Til JyJiand, 
Carl Nielsen: Du danske Mand, 
Morgendug, der sagte brever og 
Som en rejselysten Fla.ade, som 
aile hestede kraftigt Bifald. 

Det unge Grmnsevmi'DI 
Opgaver. 

Bvor Nordeas Grease gaar. 

Sa.a stod Det unge Gramsev~rns 
Forma.nd, Lrerer P. Marcus s en, 
Baderslev, paa Talerstolen. Uden 
Jlt AflJRQ'_GOO nnaon AhAntJi.,._ 'RAt'M-



ledsaget af Eronpdns Fredertft, 
'Angle terre. 

var dobbelt saa beje somSiameserne. 
Det unge F yrstepar saa u almlnde

lig kvikke og elskvrerdige ud og 

udta.lte paa Engolsk en Mrengde 

traalende Superla.tiver om Norden~ 

polland osv. Efter en ganske kllrt 
o~ lidt uprop;ratnmressl~ Lede'n ef· 

ter e~n savnet Automobil, der roaat· 

te bringe_Priqs Knud_ ti] personlig 
at tage Affrere, k~<Jrte Kongepnrret 

ledsaget af Kronprins~n ned gen· 

em Str0get, eftl•llulgt at en lang 

"llkke Vogne med Kongeparrets 

11.uJ.•~.,~u;s., Personer. Ved Bortkerslen 
Par !orsagte Tilleb til 

timer en hel Folkeva.ndring op 
disk Aa.nd og Kultur. 

over modBa.nkens Top, hvorMinde.. 
stettens misha.ndlede Kanter vid- Med Ekstratog og med Skib 

ner om Kamp og evigt standende stoovnede Folk hid fra aile Egne 

Strid i Gramselandet, og i Tusind- ~ af Senderjylla.nd. Lange ltrokker 

tal, lej:ede Folk slg Udt efter lidt a.f Cykler, K~ra:yaner af Person• 

Stort · Pressebesog: paa 
LandsudsHIIingen. 

1 AlmlndeHg Enlgbed om, at en sksnnere Bellggen
hed end Damhalveen kan en UdstiJJJng vanskeUg 

faa t Dau.mark. 

Hadersl~fJ, Mandag. 

Repraesentan1er fra aile 

aJ Landet var i Lerdags af Udstit~ 

for LandsudstiUingen in-

til den store Landsudstilling. 

Sammen med forskellige saerlig ind

bl. a. ForretningsfGrer Viggo Hall-

der madte for den bortrejste Borg

Bankdirekter Schack-Andtrs~11 

d for Turistforeningen), Arki-

om Opbygningen aJ Udstillin

og der blev derefter givet forskellige 

Meddelelser. 

et norsk Folked<Jnserhold 

ialt J6 F olkedansere foroden Fete

vii greste Laadsudstillingen den 

og TO. Juli. 

Folkedanserne, der optrreder i deres 

smukke s0lvbehaengte Foil:edrag-

1<-P<I:tn<:Pr,. i Sydnorge, saa det vii uden 

blive en sjrelde.n smuk Oplevelse 

se dem danse. 

Det er Meningen, at der de to Dage 

>ob'~lltl<es en h0j Estrade over den lille 

en Timestid hver Eftermiddag 

Aften de to Dage. 

K unstindustrib:ygntng~" 

vii bt a. blive Udstillinger fra kg!. Hof

juveler Michelsen, kgl. Porcelaensfabrik, 

Bing & Grenda!, Kihlers Keramilc, Hol

megaards Glas, Kysters Bogbind, Askov 

Vreveskole, Damaskvrevning fra Kolding 

og Tender Kniplinger. Yderligere bli

ver der en udsegt Samling Sjreldenheder 

fraKunstindustrimuseet i Kebenhavo, og 

endelig smykkes Vreggene som tidhgere 

omtalt med sender jyske Malerkunst. 

En festlig Afslutni11g pa_a Pressebes"g~t. 

Da Udstillingsterrrenet var beset, klilrte 

man tit Kjelstrup Strand, hvor Turist

foren-ingen paa .,Selyst" var Vaert ved en 

Forfriskning, og hvor Bankdirekter 

Schack-Andersen gav de fremmede Pres

sef-9lk en interessant Oversigt over vor 

By og Ego. Paa Harmonien sluttede 

man derefter af med en Spisning, bvor 

Talernes Tal var paa det nzrmeste lige 

saa stort som Deltagemes. 

Her skal ikke bringes noget Referat, 

men efter mange begejstrede Ord at 

d0mme, der l0d om den slc0nne Ramme 

for Landsudstillingen, har man Lov til 

at spaa Udstillingen en Sukc:es. 

Hvor Norden~ Gramse gaar. 

Sa.a. stod Det unge Groonsevmrn!! 
Formand, Lrerer P . Marcu s sen, 
Haderslev, pa.a. Ta.lerstolen. Uden 

dannede en festlig Ramme om- a.t a.ftregge nogen egentlig Beret

kring d(' 30-40,0000 Menncsker, '!ling, der vildf) .komme frem ved 

s~m efternaanden fyldte Skraa~ en senere Lejlighed, bererte han l 

mngerne ved Ta.lerstolen sa.a. trot, I sit Foredrag H~vedretningslinjer~ 
og saa langt omkring som aldrig ne for Det unge Gramsevmrns A'r

!01'. Over Talerstolen vajede de bejde. Hovedopgaven var at be
nordiske Flag, og oppe ved Stet
ten var plantet en halv Snes Fa
ner, som senderjyske Foreninger, 
der deltog i M0det, bavde med. 

nes red-hvlde Krans Festpladsen 
rundt, Markernes Frodigbed og 
lreng-st ude det blaa. Breit roed 
Fyns disede Kyst i det Fjerne, 

Madets Forlab. 
Direkter Hammerlch om Stats

radJofonlens Interesser. 

Medet, soro bl. . a . ogsa.a. overvm
redes af Professor Verrier, Lek
tor H. V. C 1 a. us e n og V a l d e 
mar R 0 r d a m, indlededes med 
Sangen »Den signede Dag meet 
Fryd vi ser«, hvorefter Skamlings
bankesell'lkabets Formanrl, Pro-

vare og fremme dansk-nordisk 
Kultur, og Hovedopgaven Ja.a. ferst 
og fremmest i G-rmnselandet, for
di denne Kultur der va.r i sterst 
Fare. Vort Arbejde ~ ud paa 
at sprede Oplysning om de Vrer
dier, Nordens Kultur rummer, og 
vi a.ppellerer til aile Danske om at 
tage Del i dette Arbejde. Vi ka.n 
med Gloode konstatere, at Tilslut-
ningen til vor Sa.g og vort Arbej
de .er storre i Aar end i Fjor. Vi 
bar modtaget megen Stette, hvor
for vi takker alle, ligesom vi og
saa ratter en Tak til alle vore Med-

.Mytte.ri 
Manshuriet. 

-· I 

S~vje~ og Japan • 
I Mongoliet. 

Kebenbavn, Mandag. 

Fra Jleldngfors telegraferes at fire manshurlske Begimeater 1 Jlar

bln·Diltrllttet har gjort Byttert mod det japanske Styre. Fra n•sten 

alle Dele aJ Banshurlet er der l de s idste Dage llldlebet Meidinger om 

Bytterl. Bendeme re)aer slg mod det Japanske Overherredemme, og lle

re Steder atettes den af Soldaterne. lapanerne har I dea sidste Tid fore

taget en B•kke Fremstsd l llongollet, og Sovjet har som.llodh•k beor

clret aogle Gransadivtaloaer W at rykke llld 1 SoTjetmongoUet. 



~trbejdere. Nordens Gramse er ik
ke blot en Streg. Den er der, b vor 
nordisk Aa.nd og nordisk Kulturs 
Interesse!" m0des med andre In-

for aarligt der at 1ejreFolkefester' 
Minde om den ko.ngelige Gave, 
den nordslesvigske Befolknlng i 
Sprogreskri"ptet bar modtaget af 
Kong Kristian 8. 

ter esser, og na.ar Tyskerne vedLej- 3 Maaneder efter blev 
lighed hrevder at maatte tage Fe- den Jerste Skamlin!J6bankefeet 
rerskabet f. E. til Fremme af nor- afholdt. For 0000 Tilherere forkynd
disk. Kultur omkring 0sters0en, 1 te den 25-aarige L. Skau, der som 
skal vi Unge i Norden ikke lade I moden Mand sagde de stolte Ord: 
dem i Tvivl om, at dette ikke er Min Talerstol er Skamlin~banke, 
rigtigt. Nordens Ungdom vil mit Parlament det nordslesvigske 
Samarbejde ogsaa med det tyske Folk, at vi ferer L0Ver, og ikke Abe-

katte i vort Skjoldl (Bifald.) Derpaa 
Folk, men de nordiske l nteresser overrakte Kammerra.a.d Drewsen P. 
har deres F0rsteplads hos os. Vi Hiort-Loren:r:en et Selvdrikkehom, 
er glade for, at Mrend fra de andre smedet af gode danske Markstykker 
nordiske Lande har villet komme med lndskriften: Han vedblev at ta-

' til Steele her 1 Dag for at dr efte le Dansk, og Festen fortsattes med 
Taler og Sang. Kort efter sluttede 

de l n.tereseer, vi er frelles om. og 
Yi er stolte over, at vi har faaet be
troet den vigtigste Front i det nor
diske Frelleeskab, Senderjylland. 
San~ ))Heje Nord«. 

Skam.Ungs Hlstorle. 

25 Bender i Hadersle-v Amt sig lla.tD· 

men i »Den slesvigske Forening«, 
vor fante politiskt> Organisation. 
Inden Aa-ret va.r omme talte For
eningen henved 500 Medlemmer. 
Foreningens f01'Ste Opga.ve va.r· Op· 
rettelsen af e-n dansk Folkeh0jskole, 
det blev Redding. 

Slagt elter Sla~gt I Faclrenes . Alt tegnede paa dette Tidspun.kt 
Spor - l lyst .og godt. Men Slesvig-Holstener-

Saa. tcaadte fbv. Minister H. P . ne rasede, ikke blot i Stamdersa.Jen 
Han 8 8 en Aabenraa hilst af og l dere~ Presse. De var ogsae. me-

. ' ' get virksomme under Ha.anden og 
stre-rkt Bifald, frem paa Talersto- l sfl'gte ikke uden Held ad skjulte Veje 
len og gaT i en kra.ftfuld Tale et at vrekke Kongens Uvilje mod Fol
historisk Til.bageblik over 40ernes kestyrets modige Talsmand Ft·ihedg. 
national& Rejsning og for hele den mand('n P. Hiort-Loreuzen. Virknin
Udvikling, som fik de store Til- gen deraf var Spr~kriptet af 29. 
kend ·velser Ska.m.lin til Marts 18«, der bestemt~, at kun 

egi paa. g Stl!lnderdeputerede, som 1kke kunde 
Felge. tnle Tysk, maatte tale Dansk i den 

Oyre Minder knytter sig til Skarn.- slesvigske Stamderforsamling. 
lingsbanken, hvor manende . Rester Taleren skildrede derefter Skam
tidligt kaldte Senderjyderne til Un~bankemetdef$ Forleb i 18-H, det 
Vern om deres Modersmaal og Fol- Mede, ved hvilket Hiort-Loranzen 
keliv, hvor Yore Fmdre har vidnet eluttede med at sige, a.t vi, naa.r vi 
om deres Tl-oskab mod Folk og enga.ng fik Magten vilde h~Bvne os 
Fcedreland, saa. det hertes ud over paa Tyskerne ved at gengmlde a 1 
hele Norden. deres Uret imod os ved at vrere ret-

I den ferste slesvigske Stmnder
fo.rsamling rejete Nis Lorenzen, Ln
holt, 1836 Kravet om Indferelse &f 
dansk Ret&- og 0vrighedssprog, hvor 
Skolesproget var Dansk. Andragen
,det blev begra.vet i et Udvalg, men 
I 1838 l den anden slesvlgske Stren
derforsa.mllng bln det stottet af 18 
Petitioner !ra aJJe EJme a.f Nord-

fmrdige mod dem, og det Lefte har 
vi holdt efter 1920, udtalte H. P. 
BansseJl. 

Slatgt eflet< ·Sbegt ~~eguer hen 
pa.a. Nornens Bud, men der er a.ltid 
paany evet en Indsats for den dan
ske Sag i Farens Stund. For 68 Aar 
~iden stod jeg som H Aars Dreng 
hE-r oaa Skaml.i.DRsbank.e 011: ttede 

J&n haarde Haands Politik er 
;nde ude omkrlng i de store 

.{e. Vi i Norden kan ikke f.0lge 
I her. De· nord i&ke Folk l0ser de-
Mellemvrerende i Fred og Fo~ 

.ta.else. Og denne Lesning er ned
Jndig ogsaa. fremdeles, dersom vi 
kal bestaa. i Frihed bver i sin Egan

art. Endemaalet for Skandinavismen 
maa vrere Nordens forenede Stater. 

Sang: »Du gRmla du fria«. 

Nordmandeu 
StandpUDkt. 

Ville Ul l'rthed det bedste 
Grensevern, 

Ogsaa. Forfa.tteren, Redakter R o
n a 1 d F an g en, Oslo, dvelede vM 
Skandinavismen. Han mindede om 
Bj. Bjernsons Tale om Sloo.ndinavis
men paa Skamllng t 1906 og om, 
hvorledes denne var bleven til Pan
Germanisme t>g va.r trenkt udviklet 
videre til et Slags Folkeforbund. Det 
var vemodigt i Dag at t1enke paa 
Bjernaons Tale, efteraom Tiden nu 
var saadan, at stmrke Ma.gter var 
v&d at undergrave det Folkeforbund, 
som ble-v skabt efter Verdenskrigen. 
Ogsaa de nordiske Landes Ka.ar rok
kes at de Vanskel'igbeder, Verden 
plagea af, men vi maa indrette 08 

derefter. Udviklingen har styrket 
den nordiske Samfelel~e, og der er 
skabt en Face 1 Skandinavismen. Vi 
bar den samme Himmel over oa i 
hele Norden som her plla Skamling, 
men Verden er ikke a.aben for os 
mere. Der .er l Dag ingen Udsigt til 
en Pan-Germa.ntsme. I Dag er vi 
henvlst til os aelv. National Isola
tion er strerkera end den inter natio. 
naleUdvikUng. Kun ~n Internationa
le, den kristne, har Kraft endnu. Vi 
her 1 Norden blev skaanet for Kri
gen og Krigens Redsler, og det 
forpligter os til at gere en Indsats 
for at bevare os selv, holde os fri at 
alt det Bysteri, som raser omkring 
os. Vort sociale Problem er at skabe 
en endnu prmgtiger~ Ungdom i Nor
den end den, vr bar i Dag. Vi har 
&ltid elsket aabne Farvande ud i 
Verden, vi bar altid gerne villet fe
le os som Europeere, i Dag er det 
bedst at handle skandma.visk og 
slaa Kreds om det fmlles nordiske i 
vor Kultur. Vi bar trods alt meget 
at vrere taknemhge for i N'orden.; 
vort dejlige Land med dets herlige 
Natur, og bare dette, at vi kan lll0· 

des en Sommerdag her paa dette 
Sted. liar vi Vilje og Mod nok til 
at brevde og udvikle Frihedens Ide, 
aaa. er cteot det h!>dste Grrensevmrn 
i Norden. 

Sang: l'Ja, vi elsker dette Land.et«. 

Ind~n Talerrrekken forts-a.ttes, 
sang Folkekoret endnu nogle 
Sange: Sv. SveinbjCJ.l'1lsSO<n: 0, 
La.ndets Gud, Edvard Grieg: Den 
norske sjomann, 0. Lindblad: Na-

Sydsleavfgeme. 
Det yderste Led 1 en lyslevend.e 

Ormnsefa!lst:Dblg. 
Sidste Taler ved Eftermiddagamedet 

var Syds.lesvigeren, Redaktor J. Kronik4, 
der i e.n smuk Tale, !igeledes paa Bag
grond af historiske Tr:ek skildrede Syd
alesvigernes Tilhersforhold til Danmark 
og Norden. Blode.t, Jorden og Historien 
er de.rnede paa de danske Sydslesvigeres 
Side. Grundtvig talte engang paa Skam
ling om den ly&leve.nde Graensefzstning. 
Vi Sydslesvige.re feler os som yde.rate 
Le.d i en lyslevende Grzose.Izstning. Vi 
er loyale Borgere I det Rige, vi lever I, 
men vor Kaerlighed tilberer Danmark og 
Norden, og vi en.ske.r at be.vare et godt 
Forhold til begge Sider. Vi vender os 
!mod enhver Tanke om, at Grznsen paa
ny ekal flyttes. Piner Versailles et tysk
patriotisk Hjerte, maa Sandheden ikke 
skjules: at her i Senderjy!tand skete der 
ikke Tyskerne Uret i 1920. Taleren slut
tede med at give Udtryk for Sydslesviger 
oes Trofasthed mod det nordiske Fa:Ite.s
llkab og med et kraftigt besvaret Leve 
Danmark. • 

Sang: ,.Der er et yndlgt Land." 

Bllseaer i Dagens ADledning. 

D.tr.&ktoo- He. m mer 1 c h slut.t&. 
de derpaa Eftemnld~medet. 

med en Tak til alle, ~ Haabet 
om, at nordiskFrelJ.es:elelse maat. 
te blive lev.ende i aile g moo et 
Leve for de nord.iske Riger. Han 
m.eddelt.e, 8Jt der var indlebet tele-
grafis'k~ Hilsener fJra Stud·en•ter
tooon.i.ng·en, :flra Gramsefo1-ening·elll, 
:f:ra Ry og VaHekHde Hejs•koJ,er, 
f:ra ~!tev.rru!Jdet pa.a. Ollerup s-amt 
fra Venstres UngdomsLand:sstrev. 
ne i Sl;agelse. 

Alle l'alerne lennedes med Ju-af. 

tigt Bifald; bert og 1 de ta.lrigeTil
slutningstilkenodegivel-ser, h ver 
enkellt Taler jOOtvnligt aJ,bredes af, 
kend:tes det, at Garrumel og Ung, 
Kvinde og Mand, var enig ide Be· 
tra.gtninger, der blev fremfert for 
dem. 

Aftenmede 
En s temntngsfuld Afslutnlng 
omkrtllg det flammend.e Baal. 

Ved 7,30-Tiden samledoes pa.an.y 
en tusdnd,talUg SJkar.e, d•eillne Gang 
ve·d Laurid~ Ska,u-Stenen, tLI en 
stemni'Ilgsfuld Afslutning paa den 
li)torslaaooe D.a.gs BegiVJenhede:r. 
Kor.et sa.ng smukt, og danske, 
sv~nske og n.orske Ordforere tol
kede .endnu ~g &Lmmenhol· 
d«s Betydning i Norden, undeT'" 
stre~d~ UingdoiXliiD.atliS Pligi og 
Opgaver eller samlede Dagen.s 
lndtryk i en begejstret Hyldes-t til 

sig som HUsen og Haa.ndslag til 
Danmark og Senderjylland fra 
Sverige. 

For os Svenske er det altid en 
Glrede at Ill.0des med Bredre i 
Da.nma.rk. At have vreret med i 
dette Mede er en Oplevelse. Vi 
.forstaar, at Det unge Grrenseva!lrn 
bar en Opgave, og vi vM, det vii 
gaa til den med Vilje til Sejr . Vrer 
forvisset om, at I har vor Stette, 
I krrever vel ikke aktiv Deltagel· 
se i jer Kamp. men den moralske 
Stette, vi kan yde jer, den har I, 
og den bar ogsaa sin Betydning. 
Jeres Opgave er vor Opgave. Vi 
ka.n lige saa. lidt som i gaa. med 
til, at nogen Sten reves fra Nor
den. Et Leve for de nordiskeFolk. 

End en Dyst. 

Ved 9-Tiden blev Baalet tamdt. I 
Viden om saas det i den stilleSom
meraften, som et lysende Punk
tum for en god Dags Indhold. Pro
fessor V i I h. A n d e r s en skil
drede i sin Baaltale Senderjyl-
land som Brop· "llem Syd og 
Nord og med !:> ; Betoning af, 
at Vejen til Norden ferer over 
denne Bro. 

Den gamle Sang, hvori Sender
jylland !ignes med en Brud, har 
faaet ny Virkekra.ft efter Genfor
eningen. De Ord, hvormed den 
slutter - End en Dyst, bar ogsaa 
Klang i Nutiden. Det er ikke ble
vet anderledes, f~rdi Bruden har 
valgt. Naar Bruden har -valgt, skal 
hun ~indes. Den Bejlen er vi ved 
nu. Danmarks Brud ektans flettes 
her i Senderjylland. Den skal bin
des paa ny, som den fiettes bvert 
Aar. Og den r ette Bejler kendes 
paa Resten. 

Tyskerne bar i Dag et stort Ord, 
som de a.r-bejder for og kremper 
under: »Eet Folk uden Partier«. 
J eg sretter op mod dette Or det: 
))lgennem Partier til et Folk«. Vi 
vii leve sammeu med Senderjy· 
derne under Mrerket: ikke ens, 
men emg. Med de Ord bygger vi 
Bro i Danmark. 

Vi ha.r i Aiten tamdt et Baal, 
ikke en Bavn til Varsel om ind
trrengende Fjender men et Var· 
sko om at staa Vagt. 

lgennem dette Baal taler den 
danske Bejler. Han vil ikke be· 
geJstre ved fagre Ord. Det er bJe
vet spurgt: »li.vor staar jer Hu'l« 
Og nu har den s0nderjyske Ung
dom svaret: »Vel stander Huen i 
Senderjylland. Vi har Hu til hin
anden.« Det er denne Samhu, vi 
ogsaa f0Ier med vore nordiskeBro· 
derfolk, og aom bar voldet, at 
Broen mellem Landene har holdt. 
Det er i denne Samhu, at Broen 
bygges ned over S0nderjylland. Vi 
skilles ikke med Sorg fra dette 
Ba.aJ, selv om det skal slukkes. 
Thi vi ved, at Gleden fra denne 
n~~ Rhlfl vil hlivA hA.VA..rat i Rver-

• 
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om deres Troskab mod l<'olk og 
Fredrela.nd, saa. det hertes ud o'Ver 
hele Norden. 

I den ferste slesvigske Strender
foMamllng r&jste Nis Lorenzen, Lil
holt. 1836 Kra.vet om Jndferelae a.f 

dansk Ret&. og 0vrigheilssprog, hvor 
Skol.esproget va.r Da.nsk. Andragen
det bl&v begrs.vet i et Udvalg, men 
I 1838 f den anden slesvlgske Stren
derforsamling blev det stottet af 18 
Petitioner fra a.Ue Egne af Nord
e-lesvig, og blev trods heftlg Mod
stand vedtaget med 21 mod 18 St. 
Ved Kgl. Reskript af U. Maj 18i0 
indfertes dansk Rets- og 0vrigheds
sprog derpaa f Nordslesvig. Befolk
ningens Gltede over Sprogreskrip~t 
f ik ~ende Udtryk 1 et ss.al;ydende 
Ven, &om Sognefogederne i Tlmling 
Len sa.tte paa en Mindetavle for 
Kong Krlstian 8: I Lov og Rattans 
Sale han l0$te bunden Tale, nu skal 
alene kllnge vort Modersma.al paa. 
Tinge. Men saa. urimelige var For
holdene dengang under dansk St.;yre, 
at Sognefogederne i bitter, langvarig 
Ka.mp mod 

tfet onn nodlge Slesvtgbol&tenske 
Bareankratl 

maatte tUtvinge sig Adgang til at 
oph~enge Mindeta.vlen. I Stmndersa.
len optraadte Slesvigholstenerne li
ge saa danskfjendtlige. 1 1842 opfor
drede en a.f deres Orrlferere Skibsre
derne 1 Hertugdemmmerne til at 
slette det lovbefalede Mterke »Dansk 
Ejendomc, atryge Dannt'brog og h ej
ae det nyopfundne s!esvig-holsten
ske Flag paa deres Skibe. I vild Fa
natisme raabte han: »Bort med 
Trmldommens Mrerke«. 

Da. rejate Peter Hiort-Lorenzen sig 
og ta.lte Da.nsk i Strend~;rsa.l4>n. Sles
vig-Holstenerne segte at skra:lle 
bam ned, de truede bam med Void, 
men ban talte atter Dansk. Rank, 
med korslngte Arme og funklende 
Blik etod han i Brrendlngens Brus 
og vedblev at tale Dansk, og 

bele Nattonen Iyttede 

mens han st0dte den natiC~nale Fs.ne· 
saa fast i Senderjyllands J ot·d, at 
den h·ods Ettert1dens StCirme staar 
urokket den Dag i Dag. 

D~t han kom bjem efter dette 
Uvejr, vilde taknemmelige Velgere 
hylde og hredre ham rued en Fest i 
Haderslev. Den sletSvlg-bolsten.ske 
Embedsstands Magt var imidlertid 
saa. stor, at ingen Vrert i Byan tur
de aabne sine Lokaler for Festdelta
gerne. Saa drog de ud til Sommer
lted Kro, hvor Kromandl!n rev et 
Par Sklllev~egge ned for at skaffe 
Plads, og her fejredPS saa Festan d. 
21. Februar 18,3. 

Ved Bordet holdt Laurlds Ska.u 
sin Jomfrutale: Lad os paa Fredre6 
Vis temme et Leftets Bleger, aagde 
ban, og love btnanden at medes til 
en lignende Fest inden tre Aar. 

Inden tre Maaneder meddelte Mel
ler Staal, at Hejskamling var kebt, 

uugaug- u.1. lf.Leo-e...,u ntu ·-•n ..... 
paa Tyskerne ved at gengmlde al 
dPres Uret irood os ved at vmre ret
fmrdige mod dem, og det Leffe bar 
Vi holdt efter 1920, udtalte H. P . 

Hanssen. 

Sla gt eft~r ··sliBgt aegner hen ' ~ 

paa Nornens Bud, men der er altid 
paany Bvet en Indllat9 for den dan
ske Sag i Farens Stund. For 58 Aar 
siden stod jeg som 11 Aars Dreng 
hfr paa. Skamlingsbanke og lyttede 
dybt grebet til en al de gamle Kmm
pers begejstrede Fortrelling om hvad 
han havde oplevet her paa Flanken 
hin 4. Juli 18«. Nu er den Slegt, 
h\•is v~kkende Kampraab den 
Gang lod ud over .Riget, ja, ud over 
Norden, ' borte, fulgt a! den Slregt, 
der greb den synkende Fane efter 
Smertensaaret 1864, leftede den 
hejt og f0rte Kampen videre. Om 
f~>je Tid vii ogsaa den S!a•gt, jeg til
h0rer, blive ka.1dt bort fra Kamp
pladsen. Men 

»End taler Skamlingsbankens Stette 
om Kampens aldrig endte Tid, 
om hvad vi led, og hvor vi bledte 
og om vort bedste Vern i Strid.. 
En Grmnsevagt, der ikke segner 
og giver fejg sin Post til Pris, 
en Krempeslmgt, der t'Ettcn regner 
fra Ebbesen paa Nerreris•. 

Tusinder af si'Jllderjyske Unge, 
sluttede H. P. Hanssen, viser nu 
som dengang VUje til at vmre med i 
Arbejdet ved vor Sydgrsmse, er rede 
til at staa for Danskhed, Folk og 
Fredre!and. Lykkelige Ungdoml Jeg 
hilser jer med Krempevisens Ord: 
Sejr 1 jer Haand og Sejr 1 jer Fod, 
Sejr i aile eders Ledemod. 

Sang: »Du skenne Land«. 

Den svenske Rest. 
Nordeos forenecle Stater er llaalel 

Nreste Taler va.r Professor Wei· 
b u 11 fra Lunds Untversltet. Han 
bilstes ligesom de evrige Gmst.er 
mad Bifald og indledede med i en 
poesiryldt Skildring a.t tegne Rids 
og T1·~k af de skandiM.viske Folks 
Historie. Han nrevnte Mmdestenen i 
Lund med Indskriften, der mindede 
m de to Folk, der Val af en Slregt, 

men alligevel ikke kunde bo f Fred 
med hverandre, og fremhmvede, at 
saaledes laa Forholdet mellem Nor· 
dens Riger i mange Aarhundreder. 
Sluttelig kom ban ind paa en Om
tale af Skandinavismens Opstuen 
og Udvlkling til Fremme at Samling 
og Enhed mellem de nordiske F{)lk 
og til Overvindelse af de Skranker, 
som htdtil ha.vde skilt dem. Si1en 
har de nordlske Folk lmrt' a.t forstaa 
hinanden. Vi lever i en Tid, da Ud
viklingen bryder paa. som en Elv, 
der truer med at aprmnge aile 
Baand, hvor ingen ved, hva.:i Frem
tiden vll brlnge, og hvor det kan sy
nes sv~ert for de smaa. Lande a.t be
vare deres Selvstmndighed 08 Egen-

o;:tlOU. & f ...... UJ """ 

at h!P.vde og udvikle Frihedens Ide, 
saa. !"r liet det bedste Gramsevmrn 
i Norden. 

SAng: 11Ja, Vi elsker dette Landet«. 

lnden Ta.l.en-OO!kkcn fort;sait~, 

sang Folkekoret endnu nogle 
Sa.nge: Sv. Sveinbjernsson: 0 , 
La.ndets Gud, Edvard Grieg: Den 

norske sj0mann, 0 . Lindblad: Na
tw-en ocb hjartalt og F. Pacius: 

Suomis sang. 

Islands Bilsen. 
Et Grrense,Tanu, der omfatter hele 

Norden. 

Saa talte Forb.tteren Gu~Jnor G14nnars
sot~, der betegnede Skamling som Nor
dens Ska!bnested, hvorfra der i nu snart 
100 Aar havde lydt v<ekkc!nde Ord ud 
over Norden - og dog v~d vi ikke, om 
Skamling i den kommende Tid bare skal 
vzre en Mindeplads over oordisk Velta
lenhed, eller den skat va:re Stedet, bvor
fra del udgik, som var mere end Munds
vejr. Den Flok Unge fra det sydligste 
Danmark, som har vist Mod til at staa 
Vagt om Danmarks meat urolige Gr.ense, 
bar haft Held til at faa bele Norden bag 
sig. Men Tiden er nu inde til, at der 
maa vises, om Tilslutningen er andet end 
Mundsvejr. Vi fra det ovrige Norden 
kan ikke blive ved m.ed at foregogleSam
horighed, for maaske, naar Sk:£bnedagen · 
kalder paa os, at blive borte. Betragter 
vi Danmarks Sydgr.ense eom Nordens 
Gramse, maa det blive mere end Tale-
maade. Den Front, vi danner, er ikke 
fjendtlig mod vor store Nabo mod Syd. 
Det, vi onsker, er en Forsvarsfront mod 
uforudsete Begivenheder i en urolig Tid. 
Et samarbejdende Norden vii kun F red 
med aile sine Naboer. Vi har andre 
Gneoaer, end vor Sydgr.ense. Vi bar 

Ulve rundt omkring os og borer Raabe
ne om, at Ulven kommer, uden at vi dog 
syntS at ~ Faren, saa lidt som at ei ulem 

l.estet Norden er nodvendig for vor Eksi
stens. Men ustraffet Iader man ikke sine 
Gr~enser ligge aabent hen, det g.elder ik
ke blot Sydgr.ensen. Mens Vaabnene 
bviler, stobes der maaske nyt Jern og 

Mangel paa Forsvar o; Forsnrsvilje 
indbyder maaske til fre.mmed Invasion. 
Vi kunde tage Lcere af Det unge Graense
V2rn og bygge et udvidet nordisk Gr.en· 
&eva~rn. (Stzrkt Bifald.) Lad os gaa i 
Gang med at unders111ge, bvorledes det 
lean geres, og lad os saa byp:ge den nor
di5ke Solidaritet. Der er talt om et nor. 
disk Fonvarsforbund, lad os underSIIJge, 
hvor sta-rk Viljen til det er. Et nordisk 
Graensev~ro skulde stu Vagt omkring 
alt nordisk indad- og udadtil ved alte 
Graeoser. Dette Foralag, aluttede Tale
reo skal vrere Islands Hilsen i Dag til 
D~ unp:e Gra:nseva:rn. Om det bliver 
Virkelighed afha:nger af, om der endnu 

er Ma:nd af Mod og Mznd ai ...+:re i 
Norden. 

Sang: o;Yderst mod Norden lyser 
en 0." 

.. ...-- ------- - ----
s-temningsfuld Afslutning pa.a den 

storslaaede D~s Begivenheder. 

Koret sa.ng smu:kt, og da.nske, 

svenS'ke og no.l'S'ke Ordferere tol
ketle. -e,O;da:nl eillg'll.lng Swmmenhol-

dets B.etydning i Norden, under

stl~ede Umgdotrumens Pligt og 

Opga.ver eller sa.mlede Da.g.ens 
lndtryk i en begejs.tl'et Hyldest til 
Danmarlts Lalnd og Folk. 

A.nen. 

Frk. I n g e r E n em a. r k, T en. 
de.r, mindedes de Mronds Ind5a~ts, 
sam bavde vaaret med. til a.t give 
Ska:mlingsbanken Magt og Tale. 
Her er forenet Fortids Klang og 
Nutids Vilje, og vi ka.n ikke hood:re 
di•s.se Moonds Minde paa en bedre 
Maade, end v'9Cl. 8Jt l0fite Arven, de 
eft.oerlod os. Dar k~empes endnu 
om Jorden og om Sin<iene i vort 
Gramsela.n.d. Der er endnu Muljg
bed for Sejr og Nederlag. Kunde 
vJ taJa.le aJt blive s:k•ilt f11a. vort ~fo· 
d~la'Did endnu ~mgang? Kan vi 
beva.re Agtelsen for os selv, naar 
vi ikke g0r, h'Vad vi kan for a t for-' 
hindre dett&? MaMte Medet he
i Dag vle1'6 moedvirkende til nyt 
Mod og ny Vilje til Fremtids-Ar
bejde og til Vool'ltl for vor foolles 
Ret. Det unge Grronsevrern kalder 
til Sa;mling. Slut Ringen og V$r 

m ed. V i er N ord~n1s Grrensevagt. 

Senderjylland. 

Smu.kt ta.Ite ogsaa Pastor B i r
g e r J u e I I-T e n n e s en, Oslo, 
i det ha.n, byggen~ paa. en lang 
R~ekke Ciiater a.f d81Il$k<e og nor· 
ske Sa.nge, flettede en fmngslendoe 
Krans a.f Til~elser i de no:rdi· 
skoe Folks Liv. Han hyldooe S~m.. 
derjylland som d-en kQSilelig<S~te 

P erle i cLet danske Diadem. S0U· 
der jylland er Nordens Arnested. 
Vi har i Dag saJt bi'TUlil1JClen StreV'Il-e 
her pa.a. Skamling for som Frmn· 
d&r at tale sa.mmen 1 ~n Vilje og 
~n Tanke. H~· er den d.ansk-e 
Tunge ikke blot da.nsk, her er den 
ska.ndinavi5k. Vi baaber, Se-ndei
jyderne 8lldrig ma.a. komme til at 
staa. alene. Landsmamd og Fram. 
der har Del i <ten St.rid og det Ar
bejde, som skal gores her, d~t an
gaar og interesserer os alle. og 

,.Vi ser vor Fremtid fast imod, 
om ogsaa den er graa, 
med Tr.est, fordi vor Sag er god, 
men tyst, for vi er faa - -" 

men vi ved <Jgsaa, &i 

,end er der en Gud foroven, 
der raader for Danmarks Sag". 

Sveusk Stette. 

Advokat. Car 1 i n g fra Mal me 
t holdt en smuk Tale, der formede 

aom svaret: >>Vel stanaer .nu~u 1 

Sonderjylland. Vi bar Hu til hin
a.ndcn.« Det er denne Samhu, vi 
ogsaa. f0ler .med vore nordiskeBro
deriolk, og ·som bar voldet, at 
Broen meUem La.ndene har holdt. 
Det er i denne Samhu, at Broen 
bygges ned over Sonderjylland. V~ 
skilles ik.ke med Sorg fra dette 
Baal, selv em det skal siukkes. 
Thi vi ved, at .Gleden fra. denn, 
Da.gs Blus vii bhve beva.ret 1 Hver 
dagens Ger ning. 

Til sidst led Midsommersangen~ 
Toner omkring det gnistren/1! 

Baal - - »Vi elsker vort Land • 
Og med denne Bekendelse sluttede 

det store ~fude. c h r. 
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Bladet: 

Vageu~ ~.rlle_Je1 

skriver <!5 JU~: l~JL 

S1etcera, Flensborg, og Overkon.slsto
rialraad Peporkorn, tldligere Prrest l 
'l'jolde. Halvdelen ar Gmsteme vai 
3om og Unge. Saaledes deltog 1700 I 
e til Festen knyttede Sportskampe, 
ra Nordalesvlg va.r Tilslutni.ngen be· 
·dellgt mlndre end tn de Udllgere 
\rafester, hvilket skyldcs, at a.dskfl· 

•• ge Tyskere ensker at forholde slg a!
v.ctende overtor de stalrke Brydnln
ger indentor MJ.ndretallets Ledelse. 

Hjemmetyskerne blev 
hjemme fra Knivsbjerg 

Pcutor Schmidt taler lredeligt 
Folketlng&-mand, Pastor Schmltl( 

holdt Festtalen under Hagekorsban
neret og det sort-hv!d-rede Flag. Ta
len var at en saa fredellg Ka.rakter, 
at den uden at vrekke Opslgt kundo 
vrere boldt I den danske Rlgsdag. Ver
sallles!roden maatt.o falde, rueva~t. 
Pastor Schmidt lndledende, idct han 
gav den Skylden tor aile Etterkrlgs· 
tldens Uiykker. Han omtalte det dan· 
ske Stlevne paa Ska.mlingsban.ken 1 
Dag. Det vU sikkert ikke vrere tysk
venllge Ord, som her vii lyde, udtalte 
han; men det kommer at, at Danmark 
endnu lkke vll eUer ogsa.a lkke kan 
forstaa det nye Tyskland. Etter at 
have omtalt Landbrugskrlsen her
hjemme og hrevdet. at man ogsaa 
herhjemme maatte lnd paa en llgnen
de Ordnlng som den lllye tyske Arve· 
gaardslov, sluttede han med at paa
tale de danske Myndlgheders Forseg 
paa at lmgge Hlndrtnger I Vejen tor 
TUslutnlngen tu Festen l Dag. M~ 
man skulde vise, at Tyskbeden i Nord
sle.mg stod enig paa KniVI3bjerg. 

Deltagerne3 Antal var kun ca. 6 000, og de fleste 
kom sydfra 

Mod Forventning forl;b Stmvnet fredeligt 

8kttepla4sen for det tyske Btrevne paa Knivsbjerg . . 
O.• • n• Nyh• J u prirulf 

Aabenraa, So~. 

Tyskemes Knivsbjergteat 1 Dag ~k 
mod Forventn:ing et mat Forlob. 

Der var 1 ellevte Time fra Ledelsens 

Side udfoldet store Anstrengel.ser for Ty•ke Folkevi•er i Stedet for 
at slkre Roen under Medet og at tor- H or•t W e .. el-Sangen 
hlndre Sammensted meUem do stri- Folketlngsmanden sluttede sin Tale 
dende Grupper indentor Mindretallet, med et tre!oldlgt Sleg-HcU, der ud
og tor lErens Skyld blev disse ind- bra.gtes med oprakt Hojrearm og som 
tnengende Henstllllnger taget tu Fol- etterfulgtes at Horst Wessel-Sangen 
ge. Foreren tor Oppositionen Oberleut- og ,Deutschland, Deutschland Uber 
nant P. Lar86n og hans Tllb&ngere alles". 
gik rundt med resigneret Udtryk og Som Freden saa.tedes blev opretholdt 
afstod fra enhver Demonstration mod lndadtll, optorte Tyskerne slg baaje 
den H. B. Jepsenske Floj. under Udturen og under Hjemturen I 

TU Trods for, at adskilllge nazlsti- Aar langt mere dlsclpllneret end Ud
ske Organisatloner Syd for Gr~ensen Jlgere, og det kom lkke tu Optejer at 
og na.vnligt de Unge havde Modepllgt, nogen Art. Horst We.'!Sel·Sangen blev 
bavde Festen tkke samlet tlere Delta- kun sjmldent hert, og lXWl tndakrten
gere end slclste Aar. Derea Antal an- kede slg til tyske Folkev!ser. I en Ru
elaas til godt 6000, hvorat 3600 va.r tebll Rang unge Plger en Folkesang, 
fra den anden Side Gnen8Cll. Blandt hvls Slut.nlngsstrote: ,.Ich trag' meln9n 
dtase var Fonnanden for Slesvlghol- Selunerz alleln" var yderst karakteri
stener-Forbundet Overborgmestcr, Dr. stlak for Festens Forlob. 
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TElf. CENTRAL 11,195 

Bla~et: .) s len 

Sendet ooro 

skriver dep 5 , JIIN; 1934 

.1::5c s-venske og nMske T:tlere, 
so•n)l i Gaar J1:avdc Ordet paa 
S•k.anll.itng, gav d,crcs va,rme og 
inc.lerlige Tilslulning til de Be
s trrehe!L..,er. som udf·c·ldles ft•a Det 
uuge Gr·rensenc~ns Sid'e og som 
k~tl•rt udtrykt gil~!)' ·ud v.aa at ska
hc en skandina\"isk Sa.m.f<1)olsc, 
en skan<lina,·i.,k Enhed: over f-or 
! cit~ 8-cstl'ruhelser .s.ydfra, der vii 

tltl td~rh~fN~ den nQrdiske Race et 
ty)yk F1-1rers•k•ah. D<!rved hHver 
'knd-erjylland:. Sydgrrense <>gsan 

l hole Nor·dens Syd•gramse, o.g vi·l 
.• nmn fnt ty.sk Sicfe i Fo:viJ.indelse 

SkaJDiiDgsltaake. 1 mlt'<l N~n·den. ~a-ar Vcjen. .a}tf'ne 

Tusiuder ~,f do~l.')kc M~tld 10•g 
l(,•indcr fir.:. alte Egne ·af La:1det 
;,tawnedie i Gaar til SkamliM~s
\1ankc lor at deltage i Detl ungc 
Grren~evrems f0r~ll' »Aarsm0d(•«. 
F.'f'a SJteln~and ng· Fyn, f'l't\ N0rt'c· 
jylland og s~mderjj)•Hand m&<'ltes 
ma,n pa.n cJrn slcsvf.g~~c Oau·sk
hed's Valfart.')S.!cd gennem el 
HTinc~rede Aar. dct S t('d, IHCr 
IStenenc tah'r dercs 11nanende 
Sprog om Mauddoms Ge-rning ~··g 
Mantldtoms ,_\fod, om S tiEgiers 
Trofa<>lhed o g djrerve Vil,ic. Da 
h1a glitt'cnd.c- Sol o·ver S~·a.nl~·i ng~
h.artke .i Gaar. ·og der v<a-r Sol 
over .Sin<l~ne, Unge og Gamic var 
m0dtc paa dennc s-k0nnc tM.icl- ' 
!) , mmet-dag f{)r a t lytle til de To
n er. som ha r pru;:.g,~t GIJOO!nsc·H,r· 
bejdet, siden Del unge Gnen e
qeru Ja.gde ud mcd! 'Sin ~tJOrslaae
de- Optakt i Tonder og fY:.la Dyh
b01 for ku.apt et Aar sidcn .. Der 
ra,r kanhrend·c don)., som mente. 
a t Krempeomooen1c den gang var 
Udtt•yk blot far en · mom.eq)lan 
Ste-mnfng. t-n BHlogc. der rej<>lr 
si:g, som en naturljg Fa·!•gc af d'l•n 
w>ld.Sosmnn~ Paas·k,e.stonm fr.a 
Syd, men sc)ln hasti~t vilde l~gge 
sig. lllaa:r Uvej-ret va r u~ukkct 
over o.g Sindcne a t ter var f!aldH 
til ll6. 

D(', !>Om havde dann~;t sig en 
sa.adan For,estil>l•ill'g, ·OJ>!-t?vE"('je i 
Gaar, hvQr 30----40.000 danske 
M.rend u.g. 1\ v inder, fprtriu.SiWs' 'lltn· 
gc, fylkedes omkr'ing Dnnchrog 
o·g de uordi.)ke Lan,de~ Ban,Q,.{~l'(•. 

at den Rej1ming, De~ un:~e Grren
~evren\ har skabt. er haaret at 
en Viljc Qg ct M:>Od, dC'r aabMr 
d~ Pcrsp·ckli·ver for den Gcr-
n ing, de·r vve.s. 

'Mran har ulvivl ~omt g,iort vol i 
- SOlO)) det <.'r skc•t -;- at ariJ.~jde 
i .Siillwd. Det- uoge Grren~ent-r·u 
har ikke •bt&St nogen Fanfa-re, 
S·eh:<Xfli der er hoJidt et slort A:n-
tal Moder Land(•t over. i~bn 
ha.r aahent vcd1keudt si'g sine 
Mangler og Fejl, men ·heller ikke 
undladt ut pege • pa.a> Ungffi)lm~ 
metl~ F'D'Plrin <>g ·Mtllighedcr. 
For nogte Da.ge sidcn skrev F·O·r-. 
lllk'Wdcn. ·L~rer ,p, .Marcuss-en, 
T 0nder . .at de Unge ik~c . •alet}'e 
vilclc ·nl 0 d c Dagen ny, men (ic 
"ildc s k a h c I?agen ny. I Gaar 
sLod 'han paa Ska,m,Ungsba,J~·kl)llr 
taHe jrevnt <>g tilforladeJ.igt. men 

at d~t f~tes, der la'll 
' ' c .. g Tl'Q 'bag\'ed. om. IH arl 

ngd>om.roen v,ilde, og del aahen
harccks; at P~r.spektivcrhe for 

Gerning, Det unge Grrensc
vil 0ve, ga.ar Ia n·g.t ud over 

og V~jE>n . Det f0 rste 
· gav el Fin:gct' J>eg <)g 

-t'tl Oplev<-lse. ki(Jim i s-it 
ke Forloh lH :lt brtyde en 

•ovet' BN>t'n. d'ct· sHookker sig fra 
Ej<lcr.en mod Syd til Kongeau 
imod :-JOI~Q'. EHcr s:om PlliO·fessor 1 

I 

Vilhel:m t\ndt'rsen udtryktc det i 
sin blrenci•ende B11aHale, dcr af
~ luttc-dc det. uf01·glemmelige .\1:,1. 
dl': »Storst1'0m'SbTOE>n Skf1bCt' ik· 
kt~ ~·orhindf!·l~cn :mellem Tysk· 
land og Norden. •men S0ndcrjyJ!.. 

lland e r cl-t>'l~St'cd, lwot· Aandtm)! 
hBje Brc)huer hva-lvcr sig imHd 
~ol'd{<. F1·a nor"disk Side cr der 
Vilje til Samarbe-jdc og For-;taw 
rise; men »ook,k('r V <' jret vcd vor 
(i i'IDnsc'p::cl. vaH[l'ner Nordens fric 
Folkesjrel!«. 

Det· t'r Grunq. til., at 6n,s>kc Dt't 
unge Grrense'·~1·n ti1lykk<' rned 
det fl'rstc Aar.-.m0de. Man sav,nc
de illlg<'nlunde de lange, terre 
Beretninger om »Arbejdet i Mar
ken«. Lad d'et ske i Sti1hed, men 
mcd vaagen F·orstaaclse og aldrig 
sd·gtcnde Ener.gi! De Ton er, d~r 
l0d fr:a Skarm•Ling i Gaar. u dtryk-

1te :bmgt strer·kere cncJ nok sau 
,c~mfa lt(•ntl~ Ber<•tn i:n:~er. at der 
iar'hejd~·s, ()'g ut :\1a-alt~f in/-(('Ohm· 
tde lal'>t's a f Sync. Ocr var va·nm 

~
1{ 'begejstret THshtln,i,ng til .H. 
. Han.s>sen. d'a han - som den 
amle Fork:emper fo:r Danskhe
ens Sag - hyldede den Un-g· 

, •Om, der nu havde meldt sig til 
rrreusevagt. Den har tn:()ldtag<>t 

in Daah i T~nder o·g pan Dy.b-

t,>l. Paa .Skam.lingshanke gen
og den i· G•aat· si•ne Lllf,h.•r (>g 
ekrll'>flede v()r Tro . paa den 'i 

f)ag, ide,t den s.wm tidlig \JUfhu:.
~tre.~edc for •O·"· a t d('ll u01·disk e 
. 'a>m.htu. dcr kan bren:! det .'Yka:n
l!ina•\-iske Folk gennem t•unge og 
tr·angc Tidcr og skoahc ny Kr~ft. 
fkke er en 'S~ud1ent.ct·frase. men en 
~ - h·svrercti , et kos.tbn rt Folkcejc, 
rn•m ·d~·g ikh lre~ges i Slu•gteJ'lS 
f l aand urlen Sa m vi 1 j e. 

Raommen <)lm 'Gaarsoagen$ 
f.vtl1dsO'mmerst~\· ne tmd pan !h~,
fe den norc:tiske Natu;rs frodigc 
:S.JNmhe-d: I ·den hredc. dybc 
.Bakkekl0ft rcjscr den .... lanke 
•H0g .sig vod Sh:len af den knu d
~'cde, 'ffia'ishc Eg. Op ad Straa
pingen kt'-Gvler de l}.l0Fke, lb-eje 
,Praner ng n ederst i Kl-0ftens 
pu11d flim,rer Birk<'n.s lette, f0· 
l!!il;sesfnlde "Blade i Solen. H er 
m0d<e<; lHmm~l og H ln-, Land og 
Fll•lk, o.g lyttt"r vi l'lJ ReoSiterne, 
fornemmer Yi ogs.aa Klangen af 
fie Str()lf.er, v.i har ha:rt saa tit 
men SOIQl ald.rig 'har lydt sk~n
n ~re >ag mere in4\tr~ng<'nd~ end 
just pa•a dtcttc Sted: 

End taler Skamling&bankens Stj6tte, 
om I<ampens aldrig e11dtte Tid; 
orn, 'hvad vi led, og hv>Or vi bl~te, 
og o:m. vort bedste V tern i .strid·. 
En Grmnseva.gt, d~r ikke segner, 
og giver fejgt sin Post til Pri&, 
en Kremp!i!shegt, der A':tten, ~gt).er 
ira EbbeSen paa Nprteris. 
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Forjretlci.s(~ (Yll1 »Dagt•n ny«, da · 

norcHs-k Aand. s•kandilla'\l'isk Vilje, 
Nl»l'diC'ns frie Fol.kesjrel findt!r 
san11nwn. At Vejen moo dettc 

·:\laal fursrt (lg frcm.mest .m.aa ba: 
nes her i llra-n.selandet, ltvor 

. B,·~rcl ningerlll' er s lrerkcst og 
lnor BHlg(•u fra Syd model' Bul
gen fra Nord, <·r f<}r~laaeligt. 

ST. RE&ItEGADt 2. KIJBEitHAVII K. 

Bladet: 

TElf. CEWTUL 11,195 

_) ;:,te e\ 

S0noerooro 

skriver d~ 5 JUt\; 1934 

gorfa Hcren Carl DumrcichcT 

h<l\ de skl'l'vct en Sang til Dct 
11ngc Grrenscv~rus Skamlings

bankcmodc. I <'t af V.crscnc 'hed

d'er det: 

Vi er hole Norden$ Grtenf>evagt 
mod Syd. 

Frrendestil+mroer ken® Lurens Lyd. 
Roklrer Vejret voo v'Q't Grren~prel, 
Va.Jl.gner N ordens f'rie Fotkes.jrel . 

. De s•venske o·g no'fs·ke Ta.lere, 

som i Guar ·h+a vde Ordet p·a.a 
Sk.aunHng, gav d(?res varmc og 
intlcrlige Tilslutuin g til de •Be· 
s ll'a.>b<"ISt'r . som ud:f<>ldes fra Dt>t 

ungc Gnt>nscn-crns Side og sou1 
k'O'rt udtrykl gaa.r ud paa at ska
bc <'ll skandin:.tdsk Sanlf{;JeJse, 

en sk.andina\·i-.k Enhed o ver [Qr 
d'C B<•strmhr lse r ~ydfra, der vii 
ttnderh.l'g!~e rlen nordiske Race et 
tys.k. Forers•kah. J)erved ·hlivcr 
Scmdorjylland·s Sydgrrense ogsa;.1 
1 h·<>lc Nord-ens Sydgroonse, og vH 

SkaiDiiqsbaoke. 
• nnm l't'u· t.y.sk Side i Forbinde).<.;c 

m)(ld' N<1'1'1.1P n, ·ga·•n• Vejcn. .alene 
'ovt-t· J3.J'ocn. clcr strrekket• s·ig fra. 
' Ejd•·tC~I! 10\0d Syd til Kongeaa 

'Tuslnt1er uJ' d~ll$k~ Ma;ud: og 
1\xind.er r~a allc Egne ·a f La!ld·et 
~ta»vnede i Gaar. til S.k.n'll11ings
t1anke for al delht•ge i DN ungc 
Grrensevrel''Ils f0r~tc »Aarsm0de«. 
Fi'a Sja-l:•antl IJ.g Fyn. rra Norl'c
jylland og $('fnd~r.,jjy"Hand m0dle!> 
man paa den slt~s\·!.gske Dan, k
heds Valfarlss!-ed gennem cl 
Hunctrede Aa.r. det Stcd, h, <;r 

6tenene taler der e.s manendc 

Spr~}g om :\1-a·ndomns. Gening ····g 
ManddOims ·Mod, om .Slregiers 

TrQfasl'hed l()g djrerve Vilje. Dcr 

laa g1ilcc.n;d,e- Sol ·O'ver Sk·a.Jl';ll•ings
·han,k·e .j Gaar, ·o.g del!' va-r Sol 
Mer Sinodeoe. Unge o.g Ga:ml·c ·v~H 
11nwdt c p.aa denne s.tt0nne ,:\1id
s•,:m•merd<a~ fot: ut lytte til Qc To

ne~;. S',l>illl h.a1· prrege.t GlireJn.srar 
b-cjdet, siod'en Del unge Grrensc
vrern Jagde ud' med' sh1 sl'<m~laae· 
de Opt a kt i T0nd'~r og paa Dy'h
h01 f()r k.uapt ct Aar siden .. Dcr 

ra.r ~anbrend:e dell).., sont mente . 
a t K:empNn0derne dengaug var 

Utltryk blol for en mom.entan 
St~nming, en B0l.ge. d.er rej.stc 
sig s'Om en nat.ur-li.g F0~.ge af den 
voldsolmme Paask-estonm ·fr.a 
Syd, moen srun hastist ·vikle lregge 
sig. n;u~rr U \·e}rel var Lrukkel 
over og Sindene alter ·var fnldet 

til Ro. 
en 

saa:.dart · F·orestiMting, opJ.t~<vt>dc i 
Gaar, hvor 00-40,000 danske 

Mrend o-g l{vi·ndm-, f9'1'tr-insvis• 'Ll•n
ge, fyl k.edes IO'mk,ring Dan,cbrog 
o.g de n ord:iLSke Landt's Ban.uNc. 
at den Hejsnin1{, De~ unge Gt·re·Jt
snrern har skabt, er baan.~t af 
en Vilje og et .M'()~ der aabner 
\\d'e P.erspekt.iver (or d,eu Gcr
n ing, der m cs. 

%au har utvivl wmt gjol'l vt'l i 
- Stltm d('t t>r sket -;- at .arht'jde 

i Stillwd. l)et uoge Grrensevre1·u 
har ikke •blre.st no.gen F.anfnorl', 
se~v'(llm der er hoJid.t et ,s.t().rt An
ta.l M0dcr Land.et o ver. M.an 
h~~· aabent xed:k.er;tdt si•g siltle 
Mangl\lr og Fejl, mf,.m hel.lell ik,1k.e 

lmod ~Qird;. E11-cr som Pr"IOfes-s;or 
~il'helm ~\Jndersen udtry.kte det i 
sin hlron dende Baallale, der at

shtll<•d<' det uforglt•mmelige M:0-
d.1•: »Storstrmnshroen skabcr ik

ke Forbindebcn mellcm Tysk
land ():g Norden, men S0ncterjyl!
ta-n.<J er del 'Stcd, hvor Aandcns 
hl3j<• Bn)huE."r lw::chcr si.g imod 
:-\.ot'd«. Fn1 not·disk Side cr der 
Viljc til Sa.m.arhejdc c>g Forstaa

rbc; men »1mkker Vejret \·ed vor 

GJ'~t~nse-pn-1. vaarmor Nordens fric 

F ol k~sj~ijJ !«. 
Det· cr (iru n<.j, tH at onske' Det 

ungc Gnensc•va-rn titlykke 1mcd 

l<lC'l r~rslc Aarsml1de. Man S<aV·ne.- I 

de i·nf{e-nllmdc ' de lan.ge, terrrc 

1Beretn inge·r o+n'11 »'Al'f}<>jdet i M~r

k.e.n<<. Lad d'et ske i Sli1bed, .men 
med vaagdn F·nt"staaelse og aldrig 
.!>vigtende Energil De Toner. der 
lod fr·a Sk:uniting i Gaar. udlrvk· 

I -
te 1an14t stwrkere end 110k saa 
->~mfatl<·nde BerctniD~er. a t der 
~rhejdes. og at Ma.alet in-genlun

dc tnh<>s af Syne. Oer var var.m 
Dt{ 'bege~tret Tilslutn.ing til J:l. 

~
. Hanss('n. da ban - som den 
amle+ f:orkreroJ)(lr for Da.nsklhe

en!l Sag - h)'ldede den Ung
d+Om, der nu havd'e m~e.Jclt si·g till 
rrroosen,gt. Den har modt·a>get 

sin J)auh i T~;~onu{'r Ot!J paa Dy·b-
>r.:.l. Pan .Ska•mling:S:banke ·gcn
o·g den j G•aar soioe LHI~tt>r og 
w.k rrofted e V{ liJJ 1'1111 . .pa a di:'lJls 

ta:g, itlr-t det~ samtid1ig UJ)der
l. n'.~Crl<~ for ·o,'l, nt den n()rdiske 
a1mh•u, der k :'m brerc {}e't sk-an

rin:l\•iskr Folk genneun l'ltnge o·g 
'tl'ang<· Tider og skabe ny KTaft. 

lkke t"r ('n Stu<tentcl'lfrase. men en 
tJiv""wnli. et koslbart Folkeeje, 
smn clog ikkt' Jre~ges i Sl::cgtens 

l laand udcn Sam vi I j e. 
Ramm<~n (»nt •Gaarsdagcns 

"fids,Ymmcrstre\·nc b0tl pa:a fh~
~r den nordiskc Nattv·s fmdige 
.Sk0n'hed: I ·den hredc, dybe 

~3akkckl0'ft rej~er den slanke 

·~~;g si.g vc·d S'iden af den knud
~·<,de, •n,to.s-s~ve £.g. Op a_d Straa-
•• ;""'"'·- IT•1'01ul.t1•n_ dA tnGil"_lu• \h>0iA-
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Bladet: 
Hejmdal, Aabenrl\~ 

l''()rsam nng, som mange ve1 at
dl·ig hat oplev-ot ·diet f0l'. Der vii 
maaske senere at mangen en a.f 
de Unge, som var med, blive sagt, 
som det f0r er sagt om Skam
Ungsbankemi!Jderne, at her ftk 
de deres nationale Da.ah. 

Man skulde have troet, at 
Programmet var lagt for stra.mt. 
Dtte Hovedtaler paa. en Efter
niddag. Men Skarerne lyttede 

skriver den 25 JUNI19J4'• g fulgte med i lydl0s Sprending 
det fen-ste til det sidste Ord. 

Et Haandslag. Kun et maa dybt belhages. 
Nem1ig at Radtofoniens Pro-

Dar var Slotl over IAndet 1 Gaar, gramuclvalg havde bega.a.&t den 1 

da. n.t unge Gra!nsevtern havde utroUge Fejl at nregte at ud$ende 
stwvnet til MOO!e paa Skamling. M0det gennem Radioen. Denne 
Tusind€>r og atte!r Tusindell" havde ()ptrroden blev karakteriseret 
fu~ Indbyde.Isen. Ov9r 30,000 ~fter Fortjeneste af Dirigenten 
Me.nnesk:er m0dtes paa Skal)l- Direkt0r H a m m e r i c h, og 

lin~nkens Top. D&t var et b&- hans Ord fandt udelt TilSlutning 
tagoOO.de Sy:n a.t se tid QIV'er ·den hos den vte1dige Forsamling. 
1-e&t.Iige Fol'lsamling. Hoved v.ed Netop her laa jo en Opgave for 
H~ sad da.n.ske Mrend og K'Vin- Radioen, en Chance, som aldrig 
dEt", UDKe og ~ldre, og lyttede til burde vrere forsmnt. De Ord, 
de Ord, der blev talt. »Som Svrer- der blev talt var vrerd at hm-as 
debug Ordene klirred«, skrev 8f hele d~ danske Folk, og 
Carl Ploug e:1ter det store Ska.m- ikke en Lytter vilde have prote
Ungsba.nk.eln0de i l844. Og de steret. Gennem Bla.denes Refe
ma.nge Tusinder felte i Gaar no- rater ka.n der kun gives et svagt 

~&t &f d~ samme. .a.ka Billede af Strevnet og dets be.ta-
Var d.er Sol ovoer La.nuS b&t . 

· . ' gende Stemnmg. Og selv et Af-
sa.a va.r der GgiS8a Sol over Sm- t k f T 1 ft M k · t n-.. A . t ry a a erne e er • anus np , det. ...,...~ saa man paa ns1g er-

-a- • • "'-·kr ~ ...... G t~om vi haaber at Det unge ne, """t fik ma.n ~ $..,..,... a.ng . . 
aa. G Wd de SamtAler, der i Grn~"'evrern v1! foranledtge of-

pp a.r;:_._ Ientuggjort, ka.n g0re den Fadre-·a.usen u.,~.n~s. 
net w.r ~ n 0 p 1 eve 1 s e! M god, som Programudv~lget ha.r 
Sjmldoot b.ar H. P. Ha.ns~en talt begaaet. Thi det e~ JO netop l 

me.d st0rr~ Kra.fl Sj.mld~ ... if gennem Radioen muhgt at del
Samherigheden mellem de nordi- agttgg011e doe Hundredtusinder af 
llkoe Folk fiiJlt -mere -reiie Lyttere 1 d·en Stemning, som 

HV&d va.r m0rst og mest bet~ skabt.as, i den Varme, som Ta
getidoe, Dybool 1 Fjor eller Skarn- l~rne gav der.es Ord. ~u fik kun 
ling 1 Aar'/ Begge TiJ.kendegivel- 30,000 Del deri. Der havds V$

S&r faldt med en Vregt, <1er vii ret MuJigbed for at delagtigg0re 
feles ikke blot i Da.n&kes Sind, Hundredtustnder. 
men l&ngt videre ud, i he 1 e Indtrykkene fra Festen var 
Nor den ~ ogsa.a s y d for saa mangfoldige og sa.a stterke, 
Gr.=, D.].$1:1- Dyboolstrevnet 1 Fjor at de vii gemmes dybt i Sindet. 
"IV' prreget a.f Beg e j s t r in g og 
at Harm e over det ty!ike An
gNO, ~t unge Grrensevrerns Me
de paa. Skamling &f en S 1 k k e r
h e d, der mae. overbevise om, at 

• vi ,.. mde pa,a. den rette Vej og 
rigtige Retning. 

T~~mder- Dybb0l- Skamlingl 
1ft Na'V'Ille bet>egner en Stig

for dansk Vilje i Grrense-

De nrevnte aile 
Skil!\ll<Uru!.LVismens Opblussen i den 

Studenterverden i ~lid· 
&f f<>rrige Aa.rhundredo. Og al

oer vi ~isre om, at den jkke kan 
rr:i~ J I.. 

· en tnah faar 1 stigen-
Gra.d Indtryk af, at d.m Ny

oor nu er ved at 
freom pea 

Grund, er baaret a.f &¥nmeo 
og maaske af en fastere, 

Folket om(lprend.ende Vilje i 
Ide nOl•diske Lande. ~or 
aer aen en ~. som andre 
r&gne med. Intel'leiSsen, som i 
sJdste Aa.r v:ises de nordi3ke Folk 
isrer fra tysk Side, er forsta 

Der blev i Ge.a.r pa.a. Det 
Grrensevrerns Aarsmede givet 
H84ndslag. Et Haandslag fra 
egru! Landsmamd og et 
!!lag frta vore norrusk:e Ril,.,.th•A. 

folk. Vi siger Tak for 
Ha.a.nd.slag. Dette giver oe Mod 
Fortr~J&tning til, som lien 
Taler Pastor 1uel Tsnnese 
ud.talte, at se »Vor Fremtid 
imod, om ogsa.a. den er graa, 
Trest; fordi vor Sag er god«. 
er vi end 
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Hatmdal, Aabenra• 

skriver den 2 5 JUN/ 193~ } 

Et Haandslag. 

Der blev af Formanden for :Oet 
unge Grameevau fremhevet, at 
ma.n Jkke enekede, at de bety
&nde Mamd fra de nordiske La:a.
~. som ·man havde bedt llm at 
tale, ekulde tele sfg forpligtede 
~ HeD1JYn til Gnensevternets 
saerlig.e Opgaver. Det er Opgaver, 
Vi selv maa Jeee. Men de Ord. 'Vi 
h0rte, bekraeftede ~aany for Oll,l 
at vi bar de not.diske Folk ba,g !3 /Ht 

1
1·'' 

oe, bag dj'Jl Front, som Ti ma.a 
danne for at V'amle Nordens 
Graense mOd Syd. 

Og Ordone, der blev ta.lt fra 

dansk, norsk, svensk, islandsk 
Side, g reb den tusindta.llige 
Forsamling, som mange vel al
drfg bar oplevet det fer. Der vii 
ma.aske senere af mangen en af 

de Unge, som var med, blive sagt, 
som det f0r er sagt om Skam
lingsbankemederne, at her ftk 
de deres nationale Daab. 

Man skulde have troet, at 
Program met var lagt for stramt. 
Otte Hovedtaler p.aa. en Efter
n iddng. Men Skarerne lytt.ede 

1 ;¥ fulgte med i lydles Spaending 
64 d·et forste til det sidste Ord. 

Kun ot maa dybt be·Klages. 
N<em Ug at Rad~ofoniens ,Pro-

Der V&r Siool o~r Undet i Gaar, gramudvalg havde begMJ&t den 
da. D~ unse Gramsevrern hAvde utJ•oUge Fejl at n~ at udsende 
stmvnet til M0de P&a Skamling. Medet gennem Radioen. Denne 
Tusinder og atter Tusinder havde Optrroden blev kara.kteriseret 
fu.lgt Indbydelsen. Over 30,000 ~fter Fortjeneste af Dirigenten 
Men.neeker medtes paa Skam- Direktor Ham m erich, og 

liJlS1S.ba.nkens Top. D&t var et be- hans Ord fandt udelt Til!!lutning 
t,ae'ende Syn at se ud over den hos den vooldige Forsamling. 
f.tHge Forsamling. Hoved ved Netop her laa jo en Opgave for 
Hoved sad da.nske Moond og Kvin- Radioen en Chance som aldrig 
der, unge og aeldre, og lyttede til burde v~re fors~t. De Ord, 
~ Ord, der blev talt. »Som SvEer- der blov talt, var VEerd at h0res 
dehug Ordene klirred«, akrev af hele det danske Folk, og 
Carl Ploug erter det store Skam- ikk ~ L .... t ild h t 

e .,n ~~ er v e ave pro e-
Jingsb8.nkem0de i 1844. Og de • ~ t G Bl d R .. 

. G slot're . ennem a enes e.e-m&nge Tusinder felte 1 aar no- · . 
_ .. d t rater kan der kun gtves et svagt get aa e sa.mme. 

u -"'~ So·' T --d 1. _ .... _ Billede a! Stoovnet og dets beta-•8!1" uvr ~ ov-er .J.Ja4J s~t, 
,_ S 1 SJ gende Stemning, Og selv et Af-Ma v.a.r Ul:'r og~sa.a. o over n-

det. Dtet saa man pa.a A:nsigter- tryk af Tale:tne efter Manuskript, 
ne diet tlk m>Ml.' bekrreftt!t Gang ~om vi haaber at Det unge 
~ Ga.n.g ved de Samtaler, der i GrnoosovEern vi1 foranledige of-
Pausen fertes. fentlfggjort, kan gere den Fadoo-

Det var en Opl eve } 8 e! se god, som Programudva.Jget har 
Sjooldent bar H. P. Hanssen talt begaaet. Tbi det er jo netop 

med sf.0rre Krafl Sjmlden,t g gennem Radioon muligt at del
Sa.m.h.erigheden mell&m de nordi- agtiggore de Hundredtusinder af 

Ike Folk felt ~re regte Lyttere 1 den Stemning, som 
vad. va.r st0rst og mest beta- skabtes, 1 den Varme, som Ta

gende, Dybb01 1 Fjor eller Skam- lerne gav deres Ord. Nu fik kun 
ling 1 A.arT Begge THkendegivel- 30,000 ~1 deri. Der havde vre
ser faldt med en Vregt, doer- vil ret Mulighed for at delagtiggere 
f0ki6 ikke blot i Danakes · Sintl, Hundre<ttusfnder. 
nletl langt Vldere ud, i he 1 e Indtrykkene fra Festen var 
Norde!l. ~ ogsaa sydfor saa mangfoldige og saa strerke, 
Grm1ns.J3l- Dyb.OOlstmvnet i Fjor at de vfl gemmes dybt i Sindet. 
va.r prooget af B e g e j s t r i n g og 
at Harm e over , det tyske An
gr~, ~t unge Grmnsevmrns Me· 
<le pa.& Ska.m.ling &f en s 1 k k e I'· 
h e d, der mea O'V'et'"bevise om, 

er inde PM- den rette Vej ofi 
r.igtige Ret.ning. 

Tsnder- Dybb&l- SkamJingl 
tre Navne betegner en 

for dan.sk Vilje i Gramse-

men netop derfor 
Ord, som Reprresen

La.n!tJArTIA for V<lre nordiske Br0d-
talte. De nEevnte aile 

., ... .., ......... ~ua.vismens Opblussen 1 den 
,v~, ........ ,U'l Studenterveroen i ~fid· 
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Bladet: U , ! agt u.:-- _,.) h ·1.v 1 

skriver den 

"Statsradiofonien og 
vort nationale V rern 

,J Realiteten Ne~~gtel.e al at 
trammittnfl Skamlingabank

Ste~~vnet" 

Under denne Overskrift bar vl fra 
J\.djunkt Sievet-a l Tender modtaget 
et lamgere Indheg. Adjunkten sk.ri
.ver bl. L= 

Atter l1&r Proirfamudvairet henledet 
Opmaerk.eomheden paa. alg - og det 
tkke for det ~ee Skyld. Det har 1 
Reallteten pure ~pt at traumlttere 
Det unge Greuevaarna magttulde nor
dlake 'l'llk.endegivelae paa. Hejaka.mllng 
Smdag den 2•. Jtm.J. - De unge Sen
derjyder er !kke 1 Forvejen forvente 
med !ledhu tra denne Side 1 deres 
Kamp. De mindea endnu med Har.me, 
hvorledes Hejttaleme var tavee, d& 
det unge SenderjyUand for et Aar al
den 1 Titustndvta 1 Tender By gjorde 
oo med Ana1&g tra Syd mod vor Green
_se. De hwsker, hvorledea Fortsaettelaen 

paa. Dybbel fik en yderst karrig T1ds
trist, sa.a kun faa at Grauelandeta 
unge ilc:lfulde Orc:lferere kunde faa. bele 
vort no.rdJske Folk I Tale. ·-

Endvidere skriver Adjunkt Sievers: 

l!vad bryder denne Institution fra 
en forgangen Tid sig om, at tremtraa
dende Ordferere fra. hele Norden pa.a. 
He,1$ka.mllng vU fere Ordet til Folke
vaem for Skandtnavleu Sydgraenee! 
Overlegent skenner man, at det ikke 
har nogen Intereaae for nordlske Lyt
tere! 

At man sa.a t sldste 0jebUk begaa.r 
den anobbede Uartighed at tllbyde 
Tr&ll$llllaslon at Prot. Vllb. Andenena 
Baaltale, medens man lukker Klkrofo
nen for vore tremtnedeDde Dordiake 
Gaester, understreger tydelJgt den 
Kend.sgernlng, at Programudvalget lk
ke er Bin Opgave voksen! 

ForhaabenUig bar Prof. Vllh. Ander
sens sklU'J)e Naagtelee at TranamtuloD 
under saadanne skandalese O.mataen
digheder tydellgt overbev18t Stataradio- ' 
tonien om dens ovcnud uheldige og 
ukorrekte Optreeden. 
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Bladet: 

Dageu~ XyL •. ,;, . 

24 JUNI1934 
.skriver den 

Frygt for Sammensted 
ved Knivsbjergfesten i 

Dag i Nordslesvig 
Mindretallet er bange lor, at den •harpe Strid mellem den oflicielle Nazill;j og den elterhaanden •tore Oppo· 

rition ikal •laa ud i ly• Lue 

Der ventes 17,000 Deltagere, deraf 
Stsrstedelen syd fra 

Da1•ru NyheJer pri ll«t 
AGbe?'Ta41 Lerdag. 

I Morgen atholder Tyskeme 1 Nord
slesvig deree aa.rllge Knivebjerg-

fest, 110m 1 Aar ak.al fejrea paa aaerUg 
festllg Maade, da. det er 40 .Aar elden, 
den ferste Knivsbjergfest fandt Sted. 

Ikke desto mlndre tm.edeses Festen 
med ba.nge .Anelser indentor Mtndreta.l
let, tdet man frygter, at den skarpe 
Strtd mellem den offtcielle Na.zinejs 
Ferer H. B. Jepaen, Tingley, og don 
efterhaanden store Opposition, der an
teres af Premierlejt.na.nt La1·~n, Skev
by, skal slaa ud 1 lys Lue og give An
ledning til alvorlige Sammensted. 

Oppositionen akal holdea 
nede 

De tidligere na.zistiske Stormtrop
per, der nu er indrulleret I et ll&llkaldt 
slesvigSk Kammeratskab, er af H. B. 
Jepsen udkommanderede til at holde 
Orden ved Medet og serge for, at der 
ikke bliver givet Oppositionen Lejllg
bed til at komme til Orde eller paa an
den Maade gribe ind under Festen. 
M~ havde ferst besluttet at nmgte Op
positionen Adgang til Knivsbjerg, men 
det er senere blevet Medets Ledolse 
klart, at det ikke lod slg gore ved Ind
gangen at skille Faarene fra Bukkene. 

Det var ogsaa ferst bestemt og be
kendtgjort, at. kun Medlemmer af N. s. A. N. kunde faa Adgang Ul Festen 
om .Aftenen 1 det tyske Hus 1 Aaben
raa. Beatyrelsen for det t.yske Hue har 
1m1dlertld reageret her overtor, og pa.a 
et Mede 1 Atte&, hvor Belgerne gtk 
hejt og tre Medlemmer nedlagde deres 
Mandater, vedtog man, at der kun 
maatte testes 1 det tyske Hus, naar 
der var Adgang for aile Tyske. Det 
har derefter vmret nedvendigt at lave 
Indbydelsen om, saa den nu gmlder for 
aile, og der er saaledes ogsaa i Mor
gen Aften Fare for Sammensted. mel
lem de to Grupper. 

Politiet er ber~dt paa alt 
Pollttet er forberedt paa, at det 

kan komme til at gaa llvllgt tu paa 
Kn!vsbjerg i Morgen. Der vll ikke vmre 
unlformerede Betjente til Stede paa 
Medepladsen, men Polltiet har oprettet 
en Vagtstue i en nwrllggende Gaard, 
bvorfra man med Pol!tiadjutant F1·itz 

1 
Jacobsen I Spldsen vll vmre 1 Stand til 
hurtlgt at rykke ud. 

Der ventes tll Festen lalt 17,000 
Deltagere, hvorat Stersteparlen skal 
komme sydfra, derlblandt Overborg
mester, Dr. 8ie~;ers, Flensborg, der er 
Formand for Slesvig-Holstener-Forbun
det, og bvem Oppositlonen ikke kan 
taale at se. Festens Hovedtaler bltver 
Folketingsmand, Pastor Bchtnfdt. 
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ST. REBNE&ADE 2. K8BENHAVN It 
TI;Lf. CENTRAL 11,115 

Bladet: 

r olkebladet for Vejen 

skriver de2 J JUHt 1934 

I Der llages fra Skarn ling 
r Jeg er Island, Nnrdhavs.,en, 

dulgt af Taage, sv..,. i Bl~eSI, 

jhlbt i £toas «raterbaat 
Vikingebaaden stawner Seen, 
t)rerer Sa~as Nornegrest 
til <>' med sit Norrenmaal. 

Jeg er ·Norge, Fjeld og Lier, 
evig- Sne i Midnatssol. -
Dremme slaar al Tindebrand. 
Jente ~ynger, Outten tier, 
Stordaad evt!S. under Pol. -
Ja, vi elsker det1e Land. 

Jeg er Finland, Priheds Polket. 
Tun~e Podslag gungrer til 
Bjerneborgermarcllens Spit. 
,Premad, fremad" blodforlolket 
,.Senner av et folk" tom vii , 
sejt'e, faille med et Smil. 

Jeg er Sveui~, Solskiu.dale, 
Vanerns Skove tysfner om 

· Oesla Berllngs' Posterland. 
Vakre Birke, Nattergale 
pri-;er 'Sveas Helligdom. 
Karl den Tolvtes Helteland. 

Jeg er Oanmark, . Bondepiger 
fletler Skjoldet-- rundl en Krans, 
med det v~ernu Danmar.kJ Bryst. 
Hjer<ter, byl(ger st~erke Diger, 
indentor er Leg og Dana -
Danmark - Fredens blide Kyst. 

Vi er Norden, island, Norge, 
Sverrig, Denmark, Suomi -
Renneo, Birk, Beg, Or an og Lmr k. 
St~rkt fra Nordens Paneborge 
ataar en Klang a( Harmoni, 
del er Bredrefolketa Va!rk. 

H~lg• ]. Nonn~gurd. 



--

Selvstyre 
for Nordslesvig. 

En engelskmanns rid 
tiiDanmark. 

., 

finnes upatrtotlske da.nsker som giir 
1 den tro at hvis det verste skulde 
skje, sA vu det allikevel sta.nse ved 
Kongeaaen. Men det er et forfen
gellg hiib, sler forfatteren. msto
rien viser at 1nvasjoner ikke stan
ser der, hvor det var meningen den 
skulde sta.nse. Rhinen stanset 1kke 
Attna, og Pyreneene st&nset lkke 
araberne. 

c. Brudenell-Bruce: Under diskusjonen om grense-Danmark venter. Gyldendal-ske Bogbandel Nord!sk For- dragningen 1 1920 blev der beg!tt lag, Kjcbenhavn. skjebnesva.ngre fell. Der blev fore-
Mr. c. Brudenell-Bruce som va.r sliitt en rekke grensellnjer, men de eekretrer 1 den internasjonale kom- tleste av dem var uta.rbeidet efter misjon som forestod avstemningen rent teoretlske eller sproglige henog forberedelsene til gjenforenings- syn, hverken polltiske, historiske a.rbeidet, forelegger i en liten bro- eller ~konom1ske forhold blev tatt i sjyre om S¢nderjylland et berner- betraktning. Man tok for eksemkelsesverd1g forslag til en ordnlng pel ikke hensyn tll at Slesv1g er en som efter hans mening vii vrere gammel enbet, hvis deter er l!lkoden eneste verdige I¢snlng av det nomisk avheng1ge av hverandre, og Sl!lnderjyske spj'jrsmAl. at det beste derfor vllde vrere om Den sakkyndige for!atter hevder Slesvtg kunde bll udelt ogsA. 1 !remat Danmark;S store problem er tiden. Result!lotet blev en salomoNordslesvig, at stilllngen i grense- n1sk dom: barnet skulde skjreres i omrA.det har vreret alvorlig 1 lang .to deler. SA. blev Flensborg en tid og at en sterk nerv$:Ss1tet gjorde grenseby uten opland. 

sig gjeldende e!terat nazi kom til Det som man 1 Danmark kalte makten 1 Tyskland. PA. ordre !ra det gjenvunne land, var 1kke en Berlin bar nazistene syd for gren- fortapt ~nn som kom hjem, men sen holdt sig 1 ro i det siste. Men en s~nn som hadde vaeret ute l verhvis spenningen blandt n.azlstene den og hadde lrert meget i 60 ~r slrulde bll for sterk, vii det kunne som var gltt, og badde blandt anfA, farlige konsekvenser og fji1re til net utviklet en na.sjonalf~lelse som handllnger som selv den tyske re- i 1920 var mere slesvigsk enn den gjerlng ikke makter a stanse. Der var 1 1860. Det er riktig at sles-
vlgerne lengtet •hjem~ - lkke ford! 
Danmarlt var deres hjem, men fordi 
det alllkevel var behageligere ~ 
vrere hos den vennlige og forst~en
de onkel enn hos den strenge og 
uforstaende fetter. De ledende 1 
Da.nmark synes lkke A. ha !orstatt 
denne sltuasjon. Den danske ad
ministr~sjon glkk straks 1 gang med a innf~re danske metoder, dansk 
rettsplele, ctanske seder og skikker 
hos et folk som hadde gjennemgA.tt 
et martyr1um for sin tro, og som 
var stlllet overfor valget: Danmark 
eller Tyskland, til tross for at der 
var en tredje utvet: selvstyre. En 
avstemn1ng 1 et grensefolk - glr 
ikke noget sannferdig bUleO,e av 
forholdene. Danskheten opnMde 
da ogsrL bare 75 procent av stem
mene. Det kuiide altsA. ha. vmret 
grunn tU A. gA. lltt lempelig !rem. 

I de forl~pne 14 ~r bar Dan
mark batt leilighet til A. konstatel"fl 
at et land 1kke sA lett glenuner sin 
fortid, selv om det formelt lnnlem
mes i et annet. Det har vaeret ad-• sklllige till~p til mlsnfSie med den 
danske administrasjon. Fra Dan
marks side er det ikke blltt spart 
hverken pll. sympatl eller penger. 
Nordslesvig har kostet Danmark ca. 
500 mlllioner kroner, og befolknln
gen teller knapt 200,000 mennesker. 
Og fra nordslesvigsk side bar man 
Iagt godviljen tll, men mlsn~ien be
stAr. Den gjelder lsrer den lang
somme danske adm.inistrasjon og 
ikke mlnst centralisasjonsbestrebel-
sene. 

gi Nordslesvig selvst~ .. _p£ur.!!gvis 
under Danmarks suverenl~t. Nord
slesvlgerne vil 1 det store og bele 
1kke bort fra Danmark. Et slikt 
selvstyre kunde godt med tiden f~re 
til at de nuvrerende nasjonale par
tier forsv1nner der nede. Man kun
de for eksempel t.ale om radik.ale og 
konservat1ve lstedenfor om tyskere 
og dansker. Da hverken Preussen 
eller Danmark ha.r forstAtt l regjere 
slesvigerne, vll det da ikke vaere best 
1 prfjve la dem regjere sig selv? For
fatteren forsvarer selvstyretanken 1 Nu er sp0rsmA.let: Kan det skaf· sin almlndellghet og splr at Engfes en var1g !redelig ordning 1 de land vii bll n¢dt til II. gi ikke bare s¢nderjyske Iandsdeler? Sikkert er kolonlene, men ogsii Skottland og det at den nuvrerende tilstand 1kke Wales selvl!tyre. Danmark gjorde kan vedbli. Selv om Danmark of- begynnelsen med Island. • rer ennu 500 millioner kroner, vi! Med en sllk ordnlng vii Danmark det lkke bll fred. Den eneste l~s- opn~ en tllnrermelse til Tyskland p~ nlng er efter forfatterens menlng_!_basis av en endelig aygjj!lrelse av 

grensespfSrsmiilet. Danmark bar nt 
et bedre forbandllngsgrunnlag over 
for Tyskland enn det hadde 1 1863 
Hitler er lngen Bismarck. Han reg• 
ner ik.ke i kvadratkllometer, men 
nasjoner. Han vii hellez: se et tll· 
!reds og rollg Da.nmark enn A. el 
nogen kvadratkllometer av nord· 
slesvigsk jord. Det psykologlsk~ 
moment er nu for hA.nden - det 
kommer ik.ke igjen pii. mange lr -
kanskje aldri. 

Dette . er bovedtrekkene. 1 en
gelskm,annens broojyre. Det skal 
bll lnteressant 1 se hvad danskcne 
har A. sl til hans forslag. • 

A. T. 



IT. R£81E&ADE 2. KtiEIIHAVII ll 
TElf. CI!.TRAL 11,HI 

Bladet: 

........ Dage.~ .NyhetitH .. 

skriver den 

26 MAJ 1934 

.fantastiske 
tyske Paastande 

om St8svig 
AI uDagens Nyheder"s 
Korrespondent i Berlin 

8 or l•11, P're<:) a.g. 

D ERES Korr:cspondent er l dlsae' 
Dage blevet gjort opmserksom paa 

en tysk Bog, hvls Indhold efter et tlyg

tlgt Gennemsyn ingenlunde kan slges 

at vmre 1 Overensstemmelse med den 
ty!lke Rig~:~r:egerings Freds- og For

staaelsespolitlk. Bogen indeholder lk
ke saa lldt at en Brod mod Danmark 
og virker saaledes torstyrrende lnd paa 
et i hoj Grad enskellgt ty11k-nordlsk 
Samarbejde. 

Det drejer sig om et Vaerk paa ca. 

250 Sider, Titlen lyder Deutaches Land 

unct deutachetJ Volk. Fortu.tteren er en 

I Dr. Hans Simmer, som har vfllet give 

en geopolltlsk Fremstllllng med prak

' t1sk Anvendelse paa Tykland. Ef.ter 

I vic:!enskabeUge Metoder er Bogen for

synet med 42 Bllleder, Kort, Tabeller 
o. s. v. Det maa saerllgt fremhmves, 

at Bogen er ganske ny, !dot den er ud

sendt i 1934. At Forordet synes det at 

fremgaa, at det bayerske Undervls
nlngsminlsterlum bar en vis Forblndel
se med Bogens Udglve18e. Den skal, 

slger Fortatteren, vaere en Foret: den 
skal anvendes 1 Skoletitlerne. En Un

dertitel reber, at der paa de 250 Sider 
tales om .,Folket uden Boplads" (Volk 

1 chne Raum) og om dette Folks Kamp 
tor Tllvmrelsen. 

Fortatteren aglterer for et kommen
de Stortyskland. Han tager Bit Ud

gangspunkt fra., at at 92,7 MlUioner 
Ty$kere kun de 6S,~ Mlllioner bor in· 

dentor Tysklands Grsenser. Der1 S$l' 
, ban en Svmkkelse at det tyske Folk 
1 og det tysk.e RJge. Tyskla.nds Ltvsvllje 

krmver et Stortyskland, hedder det J 

Bogen. Tysklands Nabocr ka.u lkktl 

udtylde deres Boplads og har det·for 

ikke Ret til at foreholde et llvsteratlgt 
Folk 'denne Boplads, saa meget uc1:1 
mindre som de har taget denne Bo
plads fra Tyskland (S. 1~8). Selv en
gelske Statsmae.nd er ifelge Dr. Hans 

Simmer klar over, at den tyske Llvs
Vilje en Gang vii krmve Oprejsning for 
den Uret, som Landet led 1 1918, og at 

tysk Livsvilje laser YO forlange at fM 
de afstaaede Landomraader tilb&ge. Et 
andet Sted slges felgende: ,Dersom vi 

ikke ensker en Udslettelse at Grae.nse
tyskerne, er vl alene at folkelige, na
tlonale Gnmde tvungne til at tilstraebe 

et Stortyskland. Vl maa forlange en 
Nyordning at Statsgrsenserne. Vt maa 
rejse dette Krav paa Gnmdlag af en 



tys~ Livsvllje ismr VlU fox·Jange at faa 
de afstaaede Landomra.ader tUbage. Et 
·andet Sted siges felgende: .,Dersom vi 

ikke ensker en Udslettelse af Grrense-
. tyskerne, er vi alene at folkelige, na

tionale Grunde tvu.ngne til at tUstrrebe 
et Stortyskland. Vi maa forlange en 
Nyordning at Sta.tsgrmnserne. Vi maa 

rejse dette Kra.v pa.a. Grundlag at en 
fornuftlg Anvendelse at Folkenes Selv
bestemmelsesret. Men vore ~tfserdige 
Krav vilde ikke ske Fyldest, dersom vi 
kun fik Lov til at forene os med Tysk-
0strig; th1 ogsaa et lemlltlStet StortyskJ 
lSDd vilde vrere atnuegtlgt. Stortysk
lSDd ma.a. reallseres at hlstoriske Grun
de; thi de La.ndomraader, som tllkom
mer os, er mldgammel tysk Kulturjord, 
so:m allerede gennem Aarhundreder har 
vmret beboet af tyaij:e Br0dre". 

Under Kapitlet .,Stor- eller Natio
naltyskland" omtales t srerllge Afsnlt 
bl. a. felgende Omraader: Di6 Nord
mark (Slesvig), Alsaoe-Lorraine, Saar, 
Luxembourg, Eupen-Malmedy, Flan
dern, Holland, Memel, de ttl Polen at
staaede Dlatrikter, Sudetertyskland 
(CzekoslovakJet), 0strig, Oedenburg i 

Ungarn, Sydtyrol, Lichtenstein, et Di
strikt i Jugoslavien og Tysk-Schweiz. 
I Afsnittet om den saakaldte Nord
mark hedder det: 

.,Vi feler tungt Tabet at tysk Land 

NordmarkeD, hvor den tldligere 
Grrense havde bestaaet 1 600 Aar. I 
Nordslesvig er tysk og dansk Natio
Dalitet indfiltret i hlnanden. Ved D!l.ll
skernes natlonalistlske Propagada ef
ter 1815, lsrer ved den . Propaganda, 
som udfoldedes efter de etter 1880 tnd· 
vandrede Danske, skabtes der 1 Sles
vig, for en stor Del ad kunsttg Vej, er. 
lrredenta, hviS 1\p:aal I Modstrid med 
Christian I's Ed (1460) glk ud paa h~
Ie Slesvlgs Indlemmelse 1 Danmark. 
Skent vl for en tysk-dansk Forstaaet
ses Skyld 1 1918 var villige til at g&<l 

med til en Afstemning, foretrak Dan
mark Ententens vilkaarllge Diktat fra 
Versailles for en frivUlig tysk God
kendelse.•· 

Hvad Afstemningen i de to slesvlg
ske ZOner anga.a.r, tales der l Bogen 
om ,lokkende Letter og vUdeste Agi
tation fra danl!k Side" og om ,den 
franske Kommlssionsledelses xr.est hen
synsles& Partiskhed". Ambassader
konferencen bar ikke fastsa.t den fll 
T)!skland foreslaaede Tledje-Ltnle som 
den endellge Grrense mellem Damark 

og Tyaltland, xnen ha.r med st&tste vn-1 
kaarllghed va.lgt en langt aydllgere 

1 

Linle, .!kent derved hensynslest tyske 
Byer blev afskaaret fra deres Opland, 
og skent sluttede tyske Sprogdlstrikter 
derved tilfaldt Danmark (Tender-H0j
er). Med Tiedje-Li.DJeD som Greense 
derimod vilde de nationale Mindretal 

paa begge Sider Grsensen have vmret 
omtrent Uge sto~. Saaledes blev Ret 
til Uret. Saaledes lagdes Splren til en 
eenere tysk Irredenta t Danma.rk; tht 

Tyskerne t Slesvlg vll Ugesom Tysker
De 1 Moderlandct fortsrette Kampell for 
en retfmrdlg Grmnse. De vll fortsmtte 
Kampen mod den med store Mtdler 
gennemft~rte Danlsering. De Tyske 1 

Nordslesvig er prtsgivet frcmmed Vil
ka.arlighed og) Opsugning, medens Dan
skerne i 2. Zone er beskyttet. I Dag 
er det en Gang saa blomstrende Nord· 
slesvlg ra.mt at den fuldkomne ekono
mlske Ruin. Da.nmark eeger at ede
hegge Nordmarkens Tyskhed. Dan
mark opkeber tysk Ejendom. Danmark 
bar rutneret det hejere ty8ke Skolevre
aen. o. a. v., o. s. v. 

I en sa.mmenfa.ttende Betragtnlng 

bedder det dernrest : .,Hele Verden maa 
overbevtses onl, at det er en uboldbar 
Uret ene og alene overfor 14 Millloner 
Grrensetyskere at nsegte Anvendelaen 
at det saa hejtldellgt forkyndte Pnn-1 
eip om Folkenes Selvbestemmelsesret. 
Grtenaetyskerne skat endellg en Gang 
veDde tUbage til det fmlles Fsedreland 
og bjrelpe til ved dets Qt)nrejsniug. 
1\:!a.aske kan det tyske Rlge give A.fkald 
paa de Omra.ader, der er skllt fra' Fol
•oA•·~ ........ t· tlAt t.vske Folk kan aldrlg 
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Nordma.rken, hvor den tldllgere 

Gr~ense ha.vde besta.aet 1 600 Aar. I 

Nordslesvig er tysk og dansk Natio
nalitet indflltret 1 htna.n.den. Ved Dan
skernes natlonallstiske Propagada et
ter 1815, isrer ved den Propaganda, 

som udtoldedes efter de etter 1880 lnd
vandrede Danske, skabtes der 1 Sles
vig, for en stor Del ad kunstlg Vej, er: 

lrredenta, hvis Maai i Modstrid med 
Christian I's Ed (1460) gtk ud paa he

le Slesvigs Indlemmelse t Danmark. 
$kent vi for en tysk-dansk Forstaael
ses Skyld i 1918 var villlge tU at gaa 

med til en Afstemnlng, foretrak Dan

mark Ententens vilkaarllge Diktat fra 
Versailles for en trivUUg tysk God

kendelse." 

Hvad Afstepmingen 1 de to slesvig
ske· Zoner angaar, tales der 1 Bogen 
om .,lokkend,e L0fter og vlldeste Agi

tation fra. danl:lk Side" og om .,den 

franske Kommissionsledelses D'.est hen

synsl.$!lse Partlskhed". Ambassad0r. 

konferencen bar lkke fastsat den af 

Tyskland foreslaaede Tiedj~·Linio som 
den endelige Grmnse mellem Damark 

og Tyskland, men bar med starste vu
kaa.rllghed valgt en langt sydllgere 
Linle, sk0Dt derved hensynslest tyske 

Byer blev afskaaret fra deres Opland. 
og skent sluttede ty8ke Sprogdis trikter 
derved tilfaldt Danmark (Tender-Hoj

er). Med Tiedje-Linlen som Gr&nse 
derimod vllde de nationale Mindretal 
paa begge Sider Graensen have vmret 
omtrent Uge store. Saaledes blev Ret 

tll Uret. Saaledes lagdes Sptren til en 
senere tysk Irredent.a 1 Datnna.rk; thi 

'l"yskerne 1 Sleavlg v11 Ugesom. Tyaker· 

ne· i MQderlandet tortsrette Kampen for 

en retfmrdtg Grmnse. De vll fortsrette 
Kampen mod den med store Mldler 

gennemf0rte Dantsering. De Tyske 1 

Nordslesvlg er prisglvet trcmmed Vll· 

kaarlighed og OpsugniDg, medens Dan
skerne 1 2. Zone er beskyttet. I Dag 

er det en Gang saa blomstrende Nord
slesvig ramt at den fuldkomne ekoncr 
mtske Ruin. Danmark seger at ede

lregge Nordmarkens Tyskhed. Dan· 
mark opkeber tysk Ejendom. Danmark 

har n.Uneret det h0jere tysl(e Skoleval

sen. o. s. v., o. s. v. 
I e.n sa.mmenfattende Betragtning 

bedder det dem~est: .,Hele Verden maa 

overbevlees om, at det er en uholdbar 
Uret ene og alene overfor 14 Mlllloner 

Grrensetyskere at nregte Anvendelsen 
at det saa h0jtideligt forkyndte Prtn

cip om Folkenes Selvbestemmclse!'ltet. 

Grrenaetyskerne sltal endellg en Gang 

vende tUbage ttl det fmlles F!edreland 
og hjrelpe tU ved dete Genrejsnl.ng. 
Ma.aske kan det tyske Rtge gtve Afkald 

paa de Omraader, der er skllt fra· Fol· 

kelegemet; det tyske Folk kan aldrlg 
give A!kald paa dlsse Omraader. Vi 
vii l~ere at tJenke 1 de store Rum 
(grossrliumlg}; vl vtl tro paa vor egen 

Nationalltet, og vt vll v~ere besjrelet 

VUjen tu Frihed og Enhed. I I..!ghed 

'Ben: Jeg tror p&a. en Gud, paa m 
Hjem!'ltavn, paa Guds Rettrerdlghed o 
paa et strerkt Stortysktan.d.s Genop

staaen." 
Det kan ikke nregtes, at dette Vmr 

g0r et chauvtntstisk Indtryk. Det 

stortyske Dremnle d~mmes paa 

ko(:!tnlng af andre Nat!oners Ret 
Integretet, netop noget, som. det an· 
svarlige Tyskland mere end een Gang 
bar atvl.st. Derfor maa Tysklands Na

boer have Lov til at g0re opmrerksom 
denne t 1934 udkomne Bog. De 

ger det i den slkre Forventnlng, at Bo-

dersom tkke Fredens, Forstaaelsens og 

Politlk skal undermine

Jacob Kronika. 
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dag va.ndt Sejr. Dctte Frellesska.b var Dc>mokratier og det evrig~ Fastlands- Spergsmaa.l ikke er ophrevet geonem Dag vre.bne os mod saavel den natio- J der or Faro paa Frerde, er det, 

, .Polltlken"e Kronlk. 12-2-
34 det nationale, bofriet for Stemning og evropas mere eller mindre forklreute Afstcrnningen og Sejren. Grrensen er nalistiske som don internationalistiske plejer at kalde Nationalisme. 

Lyrik, brydende £rem sotn en graa Diktaturer. Hva.d betyder da den 10. rykket fra Kongeaa. til Skelbrek, men Reaktion, der i disse Aar ever Void nationa.le er et Sindelag ; Fa.ren ka!l 

Renlitet, dog som et Udtryk for Sjre- Februa.r paa Baggrund a.£ dett~T For Grrenseproblemet er der stadig, Orren- mod det 19. Aarhundredes folkelige og gere det aktivt, den indre Melodi kan. 

Den l•ndre Melodl• lens Torst efter at vrere da.nsk; maa.- Sonderjylland, for Danmark, for Nor- !!ckampen er en staaende Xamp. Nu Irie Udvikling, den Sans fo.r Vrekst- overdove a.lt andet; men den maa. have 

!tke ofte uforstaaelig for os fra det den og ikke mindst: for vore Over- er der et sydslesvigsk SpDrgsmaal, en vilkaarets aandelige Betydning, der vreret der for som en Grundt~ne gen 

gamle Kongerige, for hvem det cr vf'jelser angaa.ende det nye Erropa! Dnnskhed, der strider pa.a. den an den er Aa.rhundredets san de nationale Ind- nem H verda.gene. 

Ved den store Afst.emnings- mcdfodt og selvfolgeligt og ikke koster - -- Side Grrensen, holder Stand mod den sats. Hitler bar ikke forandret vor Af 

fest i Lordags pa.a. ,Folkehjem" t D to t' I t k B 1 S f 
noge . en 10. Februar cr for S011derjyl- s re na 10na e ys e e ge. om e1· Afstemningsfesten er en aktuel sternningsdag. Hvad vi mindes, 

8 
i Aabenra.a. holdt J grgen. Buk-
dahl nedenste.aende Tale. Vi ha.r disse Afstemningsfester til land farst og fremmest en national 1 det hele Sonderjylland preves nn Fest. Dens Baggrund i Aar er det det samme og de samme, og hvad ,.j b 

Paa detta historiske Sted fejrer vi at lofte dette nationale ud af Blasert- Fest, et :Uinde om Trrengsdstiderne og her, hYad det datuke dur til. En Kul- store nazistiske Tyskla.nd. Jeg vil krrefter, er det sa.mme. Men i vore 

a.tter i Aa.r en Afstemningsfest. Vi heden, Bornerthedcn og Ligegyldig- en Karnp, der endte med en Sejr. Det tut preves altid der, hvor det koster forst understrege, at denne Fester den aktuelle Q,•ervejelser bar Hitlerstyre 

ha.r sunget de kendte Sa.nge med de heden, for at besinde os paa dets Vrer- er det forste, der ~kal fa.stholdes. Det noget at bevare den. Eth>ert Grrense- samme, uanset hvilket Styre Tyskland kastet tunge og a.lvorlige P roblemer 

kendte Melodicr og de kendt-e Ord, di som S-indelag; vi har denne Dag for nation ale er ikkc et Maal, men et vrel'n bcgynder altid med Forposterne. har. Prejsisk, weimar-liheralsocial- For det forste det gamle Spergsmaa.h 

men vi bar S8Jilltidig )yttet til en indre igennem Dognots M:elodier og politi- V:x'kstvi llo~~r, Muld for det i Menneske- Vi har · AI$tcmningsdagen for at min- demokrati11k, na.zistiak, kowmunistisk. Skal vi tro Tyskerne, ska.l vi tro H i 

Jondomsfuld Melodi bag disse Sange ske Schlagere at lytte til hin indre livct., der rrekker ud over det blotte de om, at de danske Sydslesvigere nu Hvilket Styre der betyder den starste lers Forsikringer og de Gerninger. 

og disse Ord, en Melodi, der ferer os Melodi, der er Grrensens Sang, og som fysiologiske, sociale og ekonomiske Irister mange af de Kaar, som Sender- Fare for vor Grrense, er jeg ikke i bvori han giver dem {;dtryk1 _ Vi 

tilbo.ge til hin eventyrlige 10. Februar kan blivc Landets Skrebne. VPivrere. Og Sonderjyderne har i to jyderne haxde for 1918. - Derfor er Stand til at afgore. Stalins kommuni- er ikke Jette at overbevise, dertil ha. 

1920, do. vi trods Regn og trods Blrest Vi fejrer ogsaa. den 10. Februa.r fot Menneskealdre udstaaet Forfulgelser, denne Fest ildre alene en Mindefest; stiske Xationalisme og l!ilitarisme vi under Projserstyret vreret skuffeti 

og trods Storm a.f Nordvest stemte at minde hinanden om, a.t Gramse- ud\"isning, okonomisk og social Boy- den er aktuel hvert Aa.r, fordi den syncs mig lige sna. blodterstig og om- for meget af tysk Politik. Jeg tror 

Senderjylland tilbage til Da.nmark. sporgsmaalet ikke er forbi, fordi kot paa Grund af dette nationale, minder om det i Grrensespergsmaalet, taalelig som Nazismen. Men hvad jeg vi skal overbevises endnu et Par Gan 

Trods den store sommerlige og folke- Grrensen den Dag blev flyttet Ira dettc Vrekstvilkaa.r. Ofte imod also- der altlrig kan loses, men som er en ikke giver meget fori denne Sammen- ge om Nazismens Fredsviljemod ~ord 

lige Genforeningsfest bar vi Aar efter Kongeaa til Skelbrek, og fordi Kongen cial, poiitisk og okonomisk Fornuft Prawsten for h\'er "Cngdoms Vilje til hreng, er den Interesse for Gramse- Dertil kommer, a.t vi staa.r O'l"'er for 

Aar villet fejret hin Vint~rdag og Af- !!Onere red oYer den gamle Gramse pa.a ha1· de holdt et Haab i LiTe. De 'l"'ilde nntionalt og folkeligt Lh·. Der bar \'£ern og det nationale. der blot op- en uafklaret Dobbelthed i den ny

stemningsdag, ikke for at sentimcn- en hvid Best. ~u som for er Grren!tC· nere mrre end blot vmre til. Denne a! tid neret et ungt Grrensevrern, og ~taar, fordi man gennem den nationale tyske Ortensekamp: Kemlig en t,ysk 

talisere over en stor Stund i vor Rporgsmaalet et Sprendingsspergsmaal. Vilje til Liv som a.andeligt Liv er Af- trodll Nederlag gennem Aarhundreder- Kamp vil ramme et politisk System Rigsnazisme fra Berlin og en slesvig-

; Landsdels Historic, men for at be- kulturelt, politisk, socialt, okonomisk. stt>mningsdagcns indre Melodi. Det ne er det ald.rig belt blevet slaa.et, i Tyskla.nd. Foret Grrensevrern er det holstensk Loka.lnazisme, der er groet 

krrefte hina.nden i det Frellesskab, der Og de e.idste Aars vreldige ve1·dens· var ikke alone et beboet Omraa.de, hvcrken a.f indre eller ydre Fjender. ligegyldigt, om Leder(ln af Tysklllinds op n.f den Hjem1stEWJJ(skult:urbe,.,-re1zeli~R..I 

.va.r Grundtonen i en aarelang Strid histori!lke Begivenbedcr har pludselig der hin Da.g blev stemt bjem, men et Strid laa.r der vreret og maa der vrere PoHtik hedder Ebert eller H itler. En som Weimariorfatningen bL a .. 

mod en overmregtig Fjende, et Frelles- givet Grrensesporgsmaalet en ny og Stykke dansk Land. om Midler og Virkeformer, men Ma.a.- a.nden Sa.g er som sa.gt, hva.d der vil fri her i Gramseegnen. - Samtidig 

ekab, der bar over Modsretninger og stone Raggrund. Ved Skelbrekken Paa s0nderjysk Grund betyder den- let ha.r vreret det samme, og den indre betyde den sterste Fare. Men det na.- det ikkr altid saa. let at finde et 

gennem Mismod, og som bin Februar- gaar nu Grrensen mell!'m de nordiskl ne Fest derfor ogsa.a, at det na.tionale Melodi den samme. Maa-tte denne tiona.le, der pludselig opstaa.r, na.a.r Fodfreste O\•er for det nye TJ.,.""'10.,. 

" dragellgbeo. !Jette nora181\e ">lllllet&.g 

l· maa skabes, ferend der kan komme 

m praktiskc R.esulta.ter af en moderne 

Skandinavisme. 

·' u sotll acngang n1--:r.rropr 

En ht'd og primitiv LiYsdlje a 

ud a! det Tempo, hvormed E 

forvandles for vore 0jnc. I ondt 

godt. Vi oplcve1· daglig et S . 

Qg endelig til Slut. Fra det- Verrlenshistorie, der ju~t ikke 

te historiske Sted, dttte Folkehjem, efter \Ore Para.grafer. Deter he1 

hvor Vrelgerforeningens Reprresentan- vii unrlPrstrege, at Sonderjylland 

te1· morlt.es den 16. og 1 'i . . X oYember alene er G rrenselandet, men o 
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Endnu kan vi hernede mrerke en vis og Skik, at ha\e Taalmodighedens des Historie handler om, hvordan det
te folkelige, som Revolutionen og Ro
mantiken satte fri, lidt efter lidt og
saa ,-andt en politisk Sejr gennem 
Parlamentarismen som L"dtryk for et 
folkeligt StatsstJ-re. Sammen med 
dette herer Respekten for den person-

Straalevarme af Fanatisme og X er
Tesitet, a.f patetisk Gevaldighed, af 

eksta.tisk Henforthed, der jo ikke gor 
Bedommelsen lettere. Men det er i 
aile Tilfrelde et tredje Rige, vi staar 
ovcdor. Det er ikke Prejserstyret, den 

kcj~edige Imperialisme. Det er et 
lidslag af tysk Fol~eJjghed, der er 
ekruet ind i Diktaturets Form. En for 
os ga.a.defuld Forbindelse. Men altsa.a 
en verdenspolitisk Kendsgel'ning, som 
ikke forandres, fordi man goer sig ra
sende paa den eller svommer hen i 
Salighed som ved en Seance. 

Det, der er sket, er g~nske kort 
dette, at :Munchen ha,r overvundet 
Berlin. N azismen er en sydtysk Be

Vtllgelse, der i Berlin har fuldbyrdet 
Bismarcks Drom om Enhedsstaten. 
Hvad der kommer ud a{ det, ved vi 
ikke. udskejelserne kan enhver se, 

60m vi kunde se dem baade i den fran
&ke og den russiske Revolution. Lad 

os holde Hovedet klart og Fornuften 
rede og ikke om.komme i gold Protest
holdning eller klam uvre.rdig Efterlig
ning. Tyske Metoder har aldrig pas
get for os, hverken Bismarcks Unifor

mer eller Ritlers Brunskjorter. Lad 
os se Tiden an: saa er se1ndetjysk Sred 

~fod, men at Ya!te rede den Dag, det 
g~Plder. Den Dag kan komme, da Gram
sen virkelig er truet af rigstysk Poli
tik. - Yerden er af Hreng~el, det 19. 

Aarhundrede gaar langsomt under. 
Evropa stebcs om, og det sker, fordi 
Kommunismen, Fascismen og Kazis- lige og nationa.le Egenart, og denne 

men - ligesom i ain Tid ogsaa. Demo- Respekts lidtryks£orm er Fordrage

kratismen - slet ikke er politiske og lighed og dens Livsluft Frisind. Og 

0konomiske Bevregelser, men aa.nde- hermed er vi kommet til Folkeafstem

lige, er et Spergsmaal om Livsanslruel- 'ningen den 10. Februar 1020. Naa.r vi 

!le. Derfor derea Slagkraft og Magt fefrer den i Aft~n, vedgaar vi ogsaa. 
over Ungdommen. at hmvde og krempe for dens Forudsret-

Et nyt Evropabillede bliver til for ninger. 

vore 0jne. Vi ka.n grue, forfmrde~, - - -
henrykkea. Men dette nye, paU>tiske, Grrensen er Senderjyllands Gr12n· 

ne1 \'ese, fanatiske og revolution~ere se, men ogsaa. det sterre Dan marks. 

Evropa. er Baggrunden for den Fest, Vi holder Afstemningsfest den 10. Fe

vi fejrer i Aften. Det giver den en bruar, for at man i det gamle Konge

Tone af Alvor og en Spore til Selv- rige skal forstaa, at trods den st<>re 

besindelse. fmllesnationale Genforeningsfest er 

Denne Fest er forankret i en Refs- denne Dag Sonderjydernes Hjertedag. 

opfattel~e, der hrenger sammen med Efter t<> lienneskealdres Kamp gjorde 

de Udviklingslinjer, Demokratiet ha.r de den Dag den•s sidste Pligt, fereod 

fulgt i det 19. Aa.rhundrede, og SQiil det lenlige, men aldrig visnede Haab 

vi her i Norden ikke ,.il give Slip om en Genforening kunde opfyldes. 

paa: Trof'n paa. Folket som noget rnere Hin kolde, blresende Febt·uardag var 

end Staten'! Fyld, men som noget i sig det .ferste Gry af den fjerne Da.g, imod 

selv, der beqtaar under de ~ifteode hvilken to Slregtled havde stirret i 
Statt.former. Hele det 19. Aarhundre Lreng.sel og wed et Haab, <.ler gjo~ue 

dcm modige og frimodige midt i en 
Kamp, der for mange stod som haablos 
og udsigtsles. Dette Haab og denne 
Lrongsel var Grundtonen i det travle 
Hverlagsliv, den indre Melodi, saadan 
som Georg Brandes op.fattede den i 
det lille Prosadigt, han tilegnede den 
sender jyske Bevrogels-e i 1912: 

,Enhver mindes fra den nordisike 
:Mytologi den Lre.nke, som er gjort af lut. 
ter usynlige, usporlige, tilsyueladende 
uvirkelige 'l'ing, og som dog er den 
eneste, der ikke lllder sig senderrive, 
dE-n, hvormed F~nris bindes. ,Jeg tror, 
den i Uenn~>skets Sprog kaldes L::engsel. 
Jo:u saadan £Aeugsel kan n12res af et En
keltvresen, men ogsaa af en hel 1-'olke
r..tamme. Kt Land, et Navn bliver som 
er. Sang inden i Folkesjlclen. Den over
doves hos h~r enkelt, der horer til 
Stammen, i Timer og Dag~, naar ydre 
l<'orhold tager h•m i Beslag. 1fen i 
~tamme 0jeblik, han er ene og samler sig, 
lyder den samme sta!rke indre )felodi og 
gennemtrft!nger hans Vrosen. Sa& l'nart 
Lh·ets ud~·ortes Larm standser, fornem
mes disse Toner, der brorer et Navn. Som 
naar Trollhatta-Faldet ~ langt borte, 
<an snatt en Samtale ophorer." 

~u er Haabet og Loongslen opfyldt, 

men den indre l\lelodi er ikke for
stummet. Der er stadig usynlige Ting, 

der binder os sa.mmen nord og syd for 

Kongeaaen. Fenrisahen er h01s i Ev-

ropa, man har sog& at binde den med 1918 for at raadslaa. om Genforenin-

politiske og ekonomiske Baand. For
g:eves. Maa!:ke hine usynlige er de 
eneste. 

En'!:lig er Gnensen Ira 10. Feb.ruar 
1920 Kordens Gramse1 saadan som den 

gamle ~kandinavisme fra 40erne h~v
dede det, og saadan som den mere 
nogterne Nyskaudinavisme nu igen; 
vil hrevde c.let: Hertil gaar de nordi
ske Demok1·a.tie1:. D-e e-;--fo;skelUge i 
mcget, men i et har de et Frellesskab 
og en Frellesvilje: at bevare den Arv 
fra det HJ_ Aarhundrcde, der hedder 
Folkcstyret; ogsaa. her et en indre nor
disk l\!elodi ~t finde, en Tone, der 
brydcr sig YPj over Fonkellighederne, 
saadan at det nordiske bliver noget 
mere end en stemningsfuld Frase, men 
nedfreldes i et Hverdagsvirke, en sand 
Vilje til gensidig Forstaaelse og For

dragelighed. Dette nordiske Sindelag 
maa skabes, fet·cnd der kan komme 
praktiske Resultater af en moderne 
Skandinavistne. 

Og endelig til Slut. Fra. det
te historiske Sted, dette Folkehjem, 

hvor Vrelgerforeningens Reprresentan
ter rn0d~s den 16. og 17. Xovembe.r 

gen, der fra Haabet og Drommen ,-ar 

ved at trrede over i Virkeligheden. fra. 
dette Sted vii vi atter Yende os mod 
det nye Enopa, der trodsigt, sU!jlt og 
brutalt rejser si~ o,·er det 19. Aarhun
dredes politiske Ruiner, trR"dende un
der Fode mange af de Principer, hvor
til vi knyttet· \"Ore Anskuelser om men

neskelig Ret og V~erdighcd, men med 
en fanatisk primitiv Vilje til Liv, der 
spotter aile mismodigc Dromme om 
Vesterlandcnes G nclctgang. Gruncl
stoffeJ·ne i den cnopreiske Kultur om
lejres, som dengang S apolcons Hrere 
trampcde over Landegrlt'n•er og \aide 

til Live just den nationale Reaktion 
mod Diktaturet og Dcspotict, der her 
nordpaa af et l'lesvigsk Sporgsmaal 
skabte et sonderjysk og fodte Folke
tanken og Folkestyret ~om ~lodtryk 

mod dynastiske Stat interesser. 

Nu som dengang vii Evropa. j~,-e. 

Eo hed og primitiv Livs' ilje aander 
ud af det Tempo, hvormed Evrop~ 

fon"B.ndles for vore Ojne. I ondt tiler 

godt. Vi oplcver daglig et Stykke 
Verdenshistorie, der ju~t ikke gaar 

efter vore Paragrafer. Det er her, jt'g 
v-il understl'ege, at Sonclerjylland ikke 

alene er Gramselandet, mPn ogsao. 



,ndnu ka.n vi hernede mrerke en vts 

pi:aaleva.rme a,f .Fanatisme og Nel·

Jsitet, af patetiak Gevaldighed, af 

:stati11k Hcnforthed, der jo ikke g0r 

edommelsen lettere. lien det er i 

Je Tilfrelde et tredje Rige, \'i staar 

·crfor. Det et· ikke Projserst.rret, den 

·j~erlige Imperialisme. Det er et 

dslag a£ tysk Folkelighed, der er 

ruet ind i Diktaturets Form. En for 

gaadefuld Forbindelse. Men a-ltsaa 

verdenspolitisk Kendsgerning, som 

ke forandres , fordi man geer sig ra.
ode paa den eller svemmer hen i 

Jigbed som ,·ed en Seance. 

og Skik, at haYe Taahnodigncdf 

~fod, men at vrere rede den Dag, 1 

g.elder. Den Dag kan komme, cla Grj 

sen virkelig er truet af rigstysk P~ 
tik. - Verden er af Hamgsel, dct 

Aarhundrede gaar lang~omt un 

Evropa stobes om, og det sker, f01 
Kommunismen, Fascismen og Naj 

men - ligesom i sin Tid ogsu De• 

kratismen - slet ikke er politiske 
ekonomiske Bevregelser, ml'n aa 

lige, er et Sp.ergsma.al om J.,iv'sansk 
se. Derfor deres Slagkraft og M 
over lingdommen. 

Et nyt Evropabil!ede bliver til 
Det, der er sket, er g{lnske kort ''ore 0jne. Vi kan grue, forftPr 

tte, at M iinchen har overvundet henrykkes. Men dette nye, pateti 

trlin. N azi~men er en sydtysk Be- net vese, fanatiske og revolution 

'gelse, der i Berlin har fuldbyrdet Evropa. er Baggrunden for den F 
8Illarcks Drem om Enhedsstaten. vi fejrer i Aften. Det giver den 

7a~ der kommer ud af clet, ved vi Tone &f Alvor og ·en Spore til S 
~e. Udskejelserne kan enhver se, besindelse. 

n vi kunde ae dem baade i den fran- Denne Fest er forankret i en R 
~ og den russiske Revolution. Lad opfattelse, der ha!nger sammcn 

holde Hovedet klart og Fornuften de Udviklingalinjer, Demokratiet 

le og ikke omkomme i gold Protest- fulgt i ~et 19. Aarhundrede, og 

tdning eller klam unerdig Efterlig- vi her i Xorden ikke vil give S 

1g. Tyske Metoder har a.ldrig pa.s- paa: Troen pa.a .Folket som noget m• 

>for os, hverken Bi$marcks Unifor- end Statens Fyld, men som noget i 

r eller Hitlers Brunskjorte1·. Lad selv, der bestaar nnder de ~kifterl 

.se Tiden an: sna er senderjysk Sa!d St.at&!onner. Hele det 19. Aarhund 

Rroen ud t1f r..vruva-, '""' L.v• ~ ----· 

Jige, nHnke Rorisont for vert sender

jyP.ke, rigsdanske og nordiske Arbej

de. - Ha.r vi ikke denne Horisont 

spa!ndt rom et manrndr og foruroli

gende llimmelt.f'gn over vort Arbejde, 

Iober d den Fare at omkomme i seh·

god national Forsumpning, san kan 

vort nordiske Axbej de bli ,·e en Slags 

frolles demokrati~k Kaffebord, hvor Yi 

h~ gger os som Tilskuere til det store 

enopreiske: Drama, der maaske bli\'rr 
tn ufattelig Tra,gedie. Forhaa.bentlig 

slipper 'i for at deltage i dt'lte Dra

ma~ Begi,·enheder, men d slipper ikke 

for at blive afbrongige af dt>t aande

li~" og pelitiske Enopa, der kommer 
ud d~>raf. - Det Folkest:re, ,.j gerne 

vii n·dde, og som er Vt"kshilkaarene 

for vort kulturell~ LiY, reddes ikke 

genncm dcmokrn,tisk·nstLionaJ Selvtil

strrekkclighed, men veri at drt gennem 
}!edt>t me.d det feber-m~olige Enopa 

kstn finde nogl't af sin Patos igen, den 

Patos, der kan ba!re owr Kla~se- og 

Parti~tridigheder og bekneftt Folket 

i en Samh~n·ighcd, der er strerk nok til 

at b~Pre aile :.\Iod•wtninger og frisin

dP.t 110k til gennem al Klasse- og 

Stnnds,·rerdighcd kun at regne med 

~[enneskevreJdighed. 

. I en saadan Sa.mheright>d Jigger 

vert sanue UHt!ill>e'.el'll .1;11;" tu· 

denne vi Cl' uovervindelige, hvad saa 

end Hitler kan finde paa., saadan som 

Dan~kheden 1 S0nderjylland Yar 

uo,en·indelig trod11 to Menneskealdre~ 
prejsi~ke Tvang~c;tyre. 

Her er Yi \'ed drn in~re Me1odi, 

Brandes omtalte. Den overdeves af de 

stridende og k~Pmpende l\Ieninger, den 

ha~mes og bespottes som Stemnings

svindel og Psykose og jeg ved ikke 

hvad, men t,len er et .lt'olks Skrehne1 i 

~ l'!d;,tun der kan den vokse til en 

Fuga, til et 01·gel med Stor(.O gennem 

aile Piber ... Nu, clette Jigger ikke 

for os; vi er en lille Nation, og vor 

Beskcdrnhed kan give sig Udtryk baa.

de i Blaserthed og Blufrerdighed over 

for dette nationale. ~!en den, der ha.r 

opleYet hin 10. Febma.r 1920, vil aldrig 

glemme hin indre Melodi, Gr~Msen~ 

Sang. Det var Storm den Dag, Sky 

drift OYPr en lav og t11ng Himmel 

Re.gnen, der piskede mellem negn 

Trreer, I<lagcne, dt>T ~tod stramme 

Stormen ... Xu ,.ar Dagen der, Vir 

keligheden. Xu kunde man hore, a 

Melodirn, det Y&r 
T>yl.ibel :\Ielle, 
der m"ler 
T>anmtHks Hvede, 
Danmarks Rug. 

J'IJrgen Bukdg}rL 



ST. RE&IE8ADE 2. KJBENHAVN ~ 
TELF. CENTRAL 11,815 

Bladet: 

Dagens .NyheueJ 

skriver den 

11 FFR 193"' 

Nordens Crcense og 
bet fjerde Rige 

Borgme.ter Lindhagen talte paa SpnderjyllanJ•-Mfklet 
om balti.lr F calle .. kab 

Redakt,W Kronikaa vanne, nationale Tale 

Flw. BO'T'gmettter Lindhauen paa 2'aleretoZen. 

!o EN ~derjydSke Uges natlonale I det l'jerde R.tge gelder det Real· 
Mlllnstrfng ha.vde i ~.tte:a samlet politlk og ikke ,Parttpollt~, Etter Vtn~ 

lllOO Kebenhavne~ i Odd Fellow Pa- tel;' kommer atter Va.ar, og I.yset kan 

laeeta store Sal, og M.edet blev 1 Taler komme' fra Norden. 
os Sllllge en verdlg og varmtfelt Til· 
kendegivelse. En svensk Taler rakte en 

Ha&nd til det nordiske Fellesskab, og 
en slesvlgsk Taler bekneftede Samhe
rlgheden med .Moderlandet. 

Gramaeto~gens Forma.Dd, Rek· 

tor H . P. HaM~, aabnede Medet med 1 

taa Ord at henvise til Stemntngen for 
den 10. Februar, Senderjyllands fer-
ate Afstemntngsda.g. ~ ' , 4 

Damnarks gode Ven, Borgm.e.ter 
LiKd~g~;-st.ockholm, talte om Sen-- . 
derjylle.nd som Notdens Grsense. Det 
er Nordens "Kald 1 Europa at grunde 
Det !Jerde Rige. LiberaUsmen og Soel· 
allsmen har Tid~n forladt. Nu gaar 

Naturkrmfter som Damptromler over 
muropa. og banker pa.a Norde~ :r;>ort. 
Stormagterne,g Prograin er en Opfor· 
drtng tU de ~ Stater om nu at rejse 
stg at derea Forsagthed. Nordena Sta· 
ter kender E,nighedena M~;~.gt. Her ke.n 

I Fremtiden tlndes, i Det fjerde Rlge, 
dE:Q gyldne J,fi~delvej, som giver In4~ 

vldet Bit og Bamfundet Bit. Norden er 
aJJerede •teerdl.g · til at -tagoe IniUatlvet 

til en faelles udenrtgspolitls~ Fremtne

den. Som Nordens stater er ogsa.a. de 
o&tbaltlake Rtger forbundet ved indbyr
des Slegtakab. Tiden er nu in~ ttl at 
lndbyde dem tU et Samarbejde. Smaa 

Stater Veat og 0st for 0aterseen har 

til udenzigspollttsk og militerpoll

at bruge Enighedens Styrke. 

Det levende Dannevia:_ke 
Redakter Kronika hyldede i.i&wom 

Hcktor H. P . Hansen Afatemnblpda
gen som en Glaedena l>t\g, men mfnde. 
de om Smerten, de. man maatte glve 
.Afkald pa.a Folk og Land, aom -under 
andre Forhold kunde vare blevet 
dansk. Det kan ikke stride mod Ste.ta
borgerens Loyalltet at sfge til Hltlera 
akandinavlske Referent, Hr. AJtred 
Rosenberg: Der finde.a ingen Mact, som 
kan tvinge Dan mark . til at gaa in4 un· 
der en ny Smerte ve<l en Grauedrag
iUng! 

En de.nsk Befolk.nlng uden for danSk 
Omraa.de er det levende Dannevlrke 
i'oran Danma,.rks Graenee. Der er ingell 
Grund til at blive b&JIIge, for_s1l (Jet ty
~ke .Mi.udretal nu tubeder Hage.korset. 
Den no.tionale Stilling er holdt. I)et 
lltke eandt, at Senderjydemes w-..... "•• · 

ned er vendt til Had. · Det 
og det vU ej skel 

Stllllngen er alvortlg, fordl der 
Krise over Evne. Det m.aa vaere 
k~empernes JEre at vide, at lndlenJ~Qr 
l'latlonen kom.mer Pllgten laange 
Kravene. Ma.tet.iallsmena og J:!l&IOI8J:nel:ll 
Tid mae. vera forbh Vl vii a1aa en 
Streg over den Neutr&lltet, der vii f or
byde .at synge Sance som lhJf ~ver 
saa nyligen regttet. Vl tror paa Dan· 
mark og paa et enlgt Norden! 

Da Redakter Kronika ha.vde aluttet 
6in Tale, l'e.ndt .Medets StemniDg 
f'uldtonende Udle~lng l 
Sang til Senderjylland, BUJ)get at 
Forsa.mltngen. .Medet sluttede 
Sang at Operaaanger Guilder Kn11Ufe~,.. 
og .Musik at de olddanske Lurer. 



• 

ST. REIIEIWIE 2. ltBEIIHlVII I. 
TELf. CEIITIAL 11 ,111 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

skriver den 6 FEB. l~J4 

fl>en s~nderjydske 
Uges f~rs,e MtJde 

iK~~'!J 
+ llfl(lfel(j. l:rtelllfkcrnip ma 

. ~m m«l tf.tllru YcaabM. 

I 
.Af.tea boldt oreenae~n!J:Ipft 4r!i ' 

'SJI)nderjyda:e tries ftlra,t. me !l.tlcle ~,t 
K~nha.vn. ~Udet bol4ta '1 Cinmdt~· 
sua 1 H'llltn,. de: . n.r f714t t;U .sdstf.j 
Pladl, da pv-e~l!lrer ~am~,,~ 

WagMr hJIId VEtlll:iomlr1en 01 '" Or4~t 1 

til Attenena r;rste Poredracs~er, BttJ,• . 
smterorataDiier . rr. N_,.gt$4rd, .AnWor• 
llklov. 

Gen.forenlngelll Opgave. 
I en bev8ellet Tale lktld.rede H•Jakol ... 

fol'8tanderen ~rjyUanda Bllltlorte t 4e 
*We bu:Ddrede Aa.r; B;nderjyl.l.&Dd ba1t 
gennem Aa.rbuDdreder, beODdte b&n. 
lndtai'et en Dobbelt.eWliDI, dai bar ._,., 
den Bl'o, ad hv11ken nye Tank>er er lrom• 
met w os qdfra, oa den Damm.tng, vi 
bar l'll&at tet by.gge op 1 Kampen mOil 

'I':Y*heden - en Kamp, doer 1 de ~e 
100 Aar bar vaeret voldeom. En at&~ltii 
Racte at Mamd, der ha.r h an W.s1nde 
trota6te bag q, bar kem.pet l de forre
ste pnler, og endnu ksem.pe.s der. Vi ntt 
Gent.ore:ndngens Ga~. men t4l den h~rer · 
en Opga.ve, eom Vi mu. hjreipe .at ~~~. 

H~jsk(llefor&ba.nderen sluttede med at., 
mane aUe de t113tede'Vere:nde til at ~ldl' 

:Wg 1nd 1 en ~<ierj~ Forenins', og· 
e!ter at man ha.vd.e .sunget Carl Dum
r.efchers tu Lejllgheden B.revne Sang, f1't 
ll8!lSt.e Por~lder, fbv. ltlrkem1n1· 
.ster, Folketlfl8\'lllland. Pastor TIJ.. Povl.a~ 

Oniet. 

Vi kan ik~ vrere bekendt at litem 
tilbage f or Tyskerne. 

P'al!tor Povlsen taltf! orn den ~jebllkke· 
Uge Situa.tllon 1 ~nderjyJlam: Ingen ved 
med Be&temtiled, hvor ~rne 1 0 Je· 
bllklltet t<Sll6ker, det &kal brere hen der
lllede. Vi Danske ma.a vrere klare t11 a~ 

srette kolo&sal Kra.ft ind i den a.andellge 
Grre~a.mp. Vi maa yde vore Lan.ds
nuen4 dem ede vor St¢1te, de magter lklte 
at alen e. 

Taleme la!ISte Profess<>r, •DT. phil.' 

Andersen op, ~ t1lsidSt damede 
H'j&i[j:>1e~~n!~t*l.ge1tlS FO!Uteda:nsere. ·: ' · 

Orrense!oreningens nEe.Ste M~e at'hPl· 
des paa' '11omdiag 1 Bebh&$dat~ store 
H~r taler ~t4fts.provtll; Uuf.n,g, ~star 

bl.ger og ~r Jot~t J'tiSrge'ltten. 

bol'J, Qti Qt. Kammersanger Alb. ""'*''"' 
synpr. Bllletter t11 Mj)det fa~ PM ~ 
theedas ltontor 1 Dag mellem 9 og 5. 

1-r. 



ST. REGIIE&ADE 2. K88EIIHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,195 

Bladet: 

l\ristehgt U<-4~blao 

sk:river den 
6 FEB.1934 

Anonym Gave paa 60,000 
Kr. tjl Gramseforeningen. 
Stor ~lslutning til den s~nderjyske U ges indle-
1 dende M;de i Aftes i Grundtvigs Bus. 

Fhv. Kirkeminister Povlsen tegner den verdens-
politiske Situation med mS:Srke Farver. 

Fhv. Kirkeminister Povlsen. 

DEN S(!.I!\"DERJYSKE UGE i K~· 

benhavn lndlededes l Aftes i 

Grundtvigs Hus, hvis store Hal var 
omtrent fyldt. 

Overretssagffjrer Manthey Wagner 

hstd Velkommen paa Grrenseforenin
gens Vegne og udtalte, at Meningen 

med :.Ugenc var at gf!re danske 

Mamd og Kvinder forstaaeligt, at de 
maatte Vll!re >VII!rnepligtigec 1 det 
a~nderjyske Grrensevll!rn. De'rpaa 
gav han, efte'r at Sangen: :.Dct, 
lysnerc, var blevet sunget, Ordet 
Hf!jskoleforstander Fr. N¢rgaard, 
bhorskov. 

Han fremhrevede, •at S¢nderjylland 

f Tide'rnes L¢b bavde vreret baade 
Dremning og Bro, Dremning mod den 

B¢lge, som kom sydfra og truede 
'med at overvrelde det, som er vort, 

og l}fct .ptellm Syd og Nord for vig
U~• aandelige Bevregels.er. 

Kristendommen var kammet syd

lra, det samme var Refonnationen 
og Pietismen. Det, som kom sydfra, 

var blevet :.vendtc i S~nde'rjylland, 

inden det \"ar egnet til at gaa vldere 
mod Nord. 

Taleren omtalte nu det sidste 

Hundrede Aars nationale Kamp i 
S~nderjylland og understregede, at 
'ri ved Genforeningen fik ikke alene 

en Gave men en Opga ve, som vi ik· 
ke maatte svigte. 

seforeningen og til at yde al mulig 
¢konomisk St~tte til Grrensevrernet. 

Den vellykkcde Aften sluttede med 

Oplresning af Professor Vilh. Ander
sen og Opvisning af H~jskolefor

eningens Folkedansere. 

En stor Gave til Grrense
foreningen. 

Den skal danne Grundlag 
for et Fond. 

Efter hvad Grrenseforeningen med
deler, bar den i Gaar fra en l\fand, 

som ~&nsker at vrere unrevnt, modta

get en Gave paa ca. 60,000 Kr. 
Denne Gave ·skal danne Grundlag 

for et Fond, der f¢rst skal trrede i 

Virksomhed, naar dets Kapital bar 

naaet en vis St~rrelse, hvorfor dets 
Renter indtil videre skal oplregges. 

Den s¢nderjyske Uge bar ~aledes 

faact en ualmindelig smuk Optakt. 
Den Offervilje, der her e'r kommet 

til Udtryk, b~r yderligere opfordre 

os nord for Grrensen til alle at rll!k
ke en hjrelpende Haand til Sf!nder-
jyderne. M a x. 



D
EN S0NDERJYSKE UGE i K~· 

benhavn 1ndlededes 1 Aftes i 

Grundtvigs Hus, hvis store Hal var 

omtrent fyldt. 
Overretssagf¢rer Manthey Wagner 

h-d Velkommen paa Grrenseforenin· 
gens Vegne og udtalte, at Meningen 
med :.Ugenc var at g91rc danske 
Mrend og Kvinder forstaaeligt, at de 
maatte vrere :.vrernepligtigec i det 
s~nderjyske Grrensevrern. De'rpaa 
gav ban, efte'r at Sangen: :.Det1 

lysnerc, var blevet sunget, Ordet 
H-jskoleforstander Fr. N;rga.ard, 

soro ;n:.ker at vwre unrevnt, modta
get en Gave paa ca. 60,000 Kr. 

Denne Gave skal danne Grundlag 

for et Fond, der f~rst skal t'rrede i 
Virksomhed, naar dets Kapital har 
naaet en vis St~rrelse, hvorfor dets 
Renter indtil videre skal oplregges. 

Den s~nderjyske Uge bar saaledes 
faaet en ualmindelig smuk Optakt. 
Den Offervilje, der her e'r kommet 
til Udtryk, b~r yderligere opfordre 

os nord for Grrensen til aile at rrek-~ 
ke en hjrelpendc Haand til S~nder-
jyderne. M a :r. 

~~ / 

'Antvol"SkoY. 
Han frembrevede, at S~nderjylland 

l Tide'rnes L;b bavde vreret baade 
Dremning og Bro, Dremning mod den 
B~lge, som kom sydfra og truede 
'med at overvre-lde det, som er vorl, 
o~ l}J't meUm Syd og Nord for yjg. 

\iae aandetige Bevregelser. 
'" KJistendommen var kommet. ayd· 

Ira, del aamme var Reformationen 
og Pietismen. Det, som kom aydfra, 
var blevet >nndtc i Spnde'rjylland, 
lnden det var egnet til at gaa videre 

\ mod Nord. 
Taleren omtalte nu det sidsle 

Hundrede Aars nationale Katnp i 
S;nderJylland og tmderstregede, at 
Yi ved Genforeningen fik ikke alene 
tn Gave men en Opgave, som vi ik· 

ke maatte .svigte. 

En ny V·erdenskrlg? 
Fhv. Kirkeminister Th. Povlscn 

omtalte den nyc Slesvig-Holstenismc 

i S~nde'rjylland og de uansvarlige 
Udtalelser, der var fremkommet ira 
Pastor Peperkorn og andres Side. 
Efter Hitler skal Grrensen drages ef
ter :.Blut und Boden< (Blod og 

Jord). Vi Danske ~nskede og fik en 
Sindelagsgrrense, og jeg t~r sige, at 
fntetsuds i Verden er en Folkcgr~n
ae dragel ret{~rdigere end mellem 

Danmark og Tyskland. 
Efter Verdenskrigen -salle man sin 

Lid til Folkeforsoningcn. Det maa 
iroidlertid indr~mmes, at Folkefor· 
bundet er meget svrekket. Der er fak
ti.sk Krigstilstand i ~sten, og vi gaar 
aile og frygter, at en Gnist lean slaa 

ud og tamde en ny Verdensl<rig. 

Mod Syd ser vi den nazistiske 
B~lge, der ogsaa er ved at skylle 
ind over vorl Land. Nu er imidlertid 
de tysil:e nazistiske Kntnpkorps i 

Nordslesvig opbawet, og efter Udta· 
lelser af Hitler og Rosenberg kan 
man vel gaa ud fra, at Kampen mel· 
lem de to redle Kullure'r - mellem 
dansk og tysk Kultur - V'il blive fprl 

med aandelige Vaaben. 

Tyskeme bar ubegreensede 
Mldler. 

I denne Kamp anvendcr Tyskerne 
·ubegrrensede :l'flidler. Tyskerne bar 
4.3 Privatskoler nord for Grrensen, 
medens vi kun har en lille halv Snes 

Skoler syd for Q'!·rensc11. 
Det grelder da, at vi alle trreder 

hjrelpende til, thi det et' helo clet 
danskc Folk, del greldcr. Vi maa ik· 

ke svigle. 
Taleren rettedc en kraftig Opfor· 

dring til Masseinuroelclclse i Gram· 



ST. RE8NE&ADE 2. KSBENHAVII K. 
TELF. CEIITRAL 11,885 

• 

Bladet: 

Berlingske Tidinde Aftin. 

skriver den 
6 FEB.l934 

( -
En Ff:1dselsdags-

Gave. 
IVY '!~tor anonym Gave til det 

Blmderjydske A1·bejde. 

B ERLINGSKE TI~ENDiil kunde 1 
Morges meddele, at Grrensefor~ 

.enlngens Formand, Rektor H. P. Han

sen fra en Mand, der ~nskede at vee
re anonym, havde modtaget en Gave 
paa 60,000 Kroner, der skulde danne 
Grundlag for et Fond under Greense
forenlngen. Den store Gave kom 
ganske uventet, men var yderst keer
kommen, ldet det ~nderjydske ArbeJ
de netop nu arbejder under vanske
Uge Forhold og treenger til s~rst mu
lig St~~. 

Vi har den Gleede nu at kunne 
brlnge Meddelelse om en anden stor 
Gave tU det sf/lnderjydske Arbejde. VI 

modtog 1 Formlddags dette Brev: 
I Anlednlng at min 70 Aa.rs F~d

selsdag l;lar jeg herved Fomjlljelsen at 
sende Dem en Anvlsnlng paa 10,000 
Kroner tU Det unge Gram!leveern, 
som De venligst bede sende vldere til 
Greenseforeningens Formand, Rektor 

H. P. Hansen. 
Glveren er en kendt k~benhavnsk 

Forretningsmand, der oftere har vlst 
sin Interesse for det s~nderjydske Ar- J nym, ha~~- -G;;ve fremkomme!' 

bejde. Han har ~nsket at vrere ano- M~rket J. T. 

• 



IT. Rf&IE&ADE 2. KIBEIHAVII ll 
Tflf. CEIITIAL 11,815 

Bladet: 

, 

Dagens NyheJw· 
..................... 

skriver den 2 FEB. l934 
J 

DO sanderjydske Bafiftr1 

profestetede i Gaar mod 
en Husmands Udscettelse 
L. S.s Bondegarde og Fritz Clausens Nazister deltog 

i Demonstrationen, der forl9b /redeligt 

Da••n• Nyhetler privot tcsteredes der mOd Rigsdagens Sen-

T~nder, Toradag. dnegt.lghed med Hensyn tilde bebudede 
7- 800 af'nde!"jydake B;nder senderjydske Saneringsforanstaltnin-

fra aile Egne af Landadelen var ger. Det hedder i Resolutionen, at hvis 

troda Snefaldet i Nat atr,tmmet denne Sendrmgtighed vedva.rer, vi1 

til Landabyen f()ater H,tjat i Konsekvenserne ikke udeblive. 
Nerheden af T,tnder. Det var Etter Medet gik man 1 Procession fra 

L. S.a Bondegarde og en Del 0ster Hejst til Vester Hejst, hvor 

danake Naziater med derea F,t- Thom.sens Ejendom er bellggende, for 
rer, Lege Frit~ Claruen, i Spid- at tUslge ham Stette. Der blev ogsaa · 

aen, aom vilde ptoteatere mod foretaget en Indsamiing til ham. Etter 

en Statahuamanda Udaettelae at have drukket Katfe 1 Kroen skiltes 1 
fra Ejendommen. man hen paa Eftermiddagen i Ro og 1 

Anledningen til MOOet var den, at 
et Statshus~dsbrug, tilherende. J~ 
J. Tho'TMen~ Ves~r ·. Hajst, er over· 
draget en Mand fra· Tander-Egnen. 

lkke i to·Aar ·avaret ·sine 
Afgifter 

Den tidllgere Ejer td Ejendommen 
har 1 de to stdste ~Aar ikke vmret 1 

Stand til at efterkom:me sine Forplig· 
teber med Hensyn til Rentebetallng. 
Med Gdr . .Teft4 Warming, Raahede, som 

Tillidsmand i dennes Egen.skab at For
ma.nd for Husmandsbrugskommisslonen 
for Tender Alnt bar Finans..mtnisteriet 
dertor solgt Ejendommen. Den gamle 

Ejer, der er L. S. Mand, vUde imidlertld 
ikke forlade Ejendommen. L. S. har ta
get s1g at hans Sag og toretaget Hen
vendelser til Flnansministeriet tor at 
faa udvirket, at Thomsen k unde blive 
paa sln Ejendom. J.Ja,n har dog lkke 
kunnet opnaa noget i den Retning. 

Et M,H:Ie j bidende Kulde 
I den bldende Kulde holdt man 

der1blandt Formanden Pet er 

Nuilatm, Refse, tol'dnede mod Regerin
gen og Systemet og tik t sin Kr1tlk 
krattlg Stette fra Frit& ClatueK. Der 
vedtoges ttl Slut en Resolution, der ka

raktertaerede Statens Optneden 1 denne 
Forbtndelae som en Haan mod de Land

brugere, der lkke er 1 Stand t11 at kom
me ~m deres fortvtvlede Kamp for 
Bevareleen at Hjemmet. Li~edea pro-

drog hver til sit. 



--

En IDler lrft
.de· 

0 
de blev de bare kjent av grev 
Hamilton og av den svenske 
utentikmninister 'Man:de~trfun, 

Sl•ste dan-s· k som ncke lot d~ p v\dere. Ho-U • vedkilden til den me.Ntelige epi· 

k k 
• sode er korrespondansen mellem lys e rig.. disse to og den ka.n, efter hvad 1 

pro;fess.or Fl:'ii.s forte1ler, ventes 
Den danske historiker, pro- utgitt i den nmrmeste fremtid. 

1 fessor Aage Friis, holdt ihest Som man vet, ledet den dan
l ved universitetets arsfest i Kj0- ske hen.vendelse 1kke til ·noget
benhavn et overordentlig inter- somhelst resultat. Selv grev Ha
essant foredrag, so~ i disse da- milton, som .. var utpreget slmn-

1

ger et utg;itt ,som smrtrykk. Det di.nav og en va.rm foi'kjemper 
bmrer titlen ,Monrads og Leh- for, at Sverige og Norge skul· 
manns forslag om en nordisk d,e st0tte Danmank i 1864, var 
UniQn 1863". De planer, han om- fdrferdet; - ban betegnet for
taler, er ikke helt ukjente; - slaget som ,h0iforrederi" og 
de omtales blandt annet av den fant, at det betegnet en enesta.
svenske historiker professor ende uforsiktighet fra de danske 
Hallendorff i hans skildring a. v ministres side. Det var ogsa 
K:arl XV's historie, men man siktkert nok, at det stred mot 
har sikkert ikke tidligere tillagt den avtale om tronf0lgen i Dan
dem tilstrekkelig vekt. Det kan mark, som var inngitt i London 
neppe vmre tvil om, at man her i 1852 under medvirkning av 
stod overfor en politisk f0ler, stormaktene og Sverige-Norge, 
som kunde fatt vidtretkkende be- og som si!kret prins Chdstian av 
tydning," h"vis den ikke var blitt Glticksborg (den senere Chri::lti· 
kvalt i fooselen. an IX) arveretten i Danmark. 

De danske liberale politikere Og denne innvending ' betegnet 
Monrad og Lehmann h0rte som selvf0lgelig en petydelig vanske
bekjent til de ledende medlem- lighet for gjennemf0relse av pla· 
mer av d{ln danske regjering i nen. Men hovedgrunnen til, at 
!rene f0r 1864. Under trykket den ikke fra svensk side blev 
av den voldsomme uro, som kon- optatt til alvorlig behandling, 
flikten med - Tyskland naturlig var utvilsomt de sam.me grun
matte fremkalle, rettet de i be- ne, som bevirket, at der heller 
gynnelsen av 1863 en konfiden- ik.ke blev alvor av. en nQrdisk 
tiell henvendelse til den svensk- allianse. Jeg forst§.r, skrev Man
norske minister i Kj0benbavn, derstrom, at Danmark ikke vil 

I den kjente svenSike politiker bli tysk, men jeg :forstar ikke, 
grev Henning Hamilton. Hen- hvorfor det av den grunn ende
vendelsen var avgitt uten den lig skal . bli ~vensk. Hvordan 
d~pske l«),~g~ v~dende og }}aM,e folkene .Selv vilde rcagert over· 
en· Y.tt~n!t. ·sensa!Joneli' ka1"8.~ter. fo'r planen og hvoroan: .srerlig 

1 Den gilt~ ';
3
t pa, at Karl .XV ef- Norge vilde ha stillet sig, var 

I ter Fredrik VII'~ d0d skuldc hensyn, som dengang i:kke spil
overta ogsi den danske trone og let nogen avgj0rende roUe. ~v
at der skulde oprettes en nor- gj0rend~r den risi·~, ~m 

I disk f04erativstat med felles Sverige l0p ved ! knytte sin 
ri.ksparlament, felles utenrikspo- skjebne tilen-sW. som stod 1 
litikk og felles forsvar. Sliko et ~tpreget motsetningsforhold 
planer har sikkert ikke vmrt til den opgAende tySke 61:0rmakt. 
fremmede for Karl XV selv o~ Og det~ _ _!len.syn _ vil _yedbli a 
Q.e (3p0kte ofte i .ivrige skandina.- spille en roUe overfor aUe planer 
visters hjerne. Men det var lf0r- om en politisk skandinavisme. 
ste gang, de fremkom fra an- Bortsett fra alle andre forhold, 
sv.arlig politisk hold. Professor som melder sig i denne forbin
Friis tar neppe feil i, at det mA delse, star det ikke til a nekte, 
ansees gitt, at ogs! den danske at Sveriges og Norges militmre 
feMtemiDiister Hall kjente og stilling er v e sent 1 i g for
billiget planene. Fra svensk si- skjellig fra Danmarks og at alle 

1'"'"~'~"'·'"',''"' ved en militmr nordisk 
enhet vil vmr~ .P!_ Daomark~ si
de, m~ Norge og Sv~~ blir 
sittende med risikoen. 

Det er neppe tilfeldig, at pro
fessor Friis har valgt dette 
sp0mmal til emne for en univer
sitetstale iar; - han uttaler og· 



H1lillendorlf i hans skildring av min.istres side. Det V~ar ogsa 

Karl XV's historie, men man sikkert nok, at det stred mot 

har sikkert ikke tidligere tillagt den avtale om tronf0lgen i Dan
dem. tUstrekkelig vekt. Det kan mark, som var lnngatt i London 

neppe vrere tvil om, at man her i 1852 under medvirkning av 

stod overfor en politisk feler, stormaktene og Sveri.ge-Norge, 
som kunde fatt vidtrekkende be- og som si.kret prins Christian av 

tydning, hvis den ikke var blitt Gliicksborg (den ~nere Christi

kvalt i fedselen. an IX) arveretten i Danmark. 
De danske liberale politikere Og denne innvending ' betegnet 

Monrad og Lehmann h0rte som selvf0lgelig en petydelig vanske

bekjent til de ledende medlem- Jighet for gjennemferelse av pia~ 

mer av den danske regjering i nen. Men hovedgrunnen til, at 

arene fer 1864. Under tryk.ket den ikke fra svensk side blev 

av den voldsomme uro, som kon- optatt til a1vorlig behandlirig, 

flik~en med Tyskland naturlig var utvilsom.t de sa.rome grun
matte frem.kalle, rettet de i be- ne, som bevirket, at der heller 

gy..nnelsen av 1863 en l{!onfiden- ikke blev alv:or av. en nordisk 

tiell henvendelse til den svensk- allianse. Jeg forstar, skrev Man

nor.ske minister i Kj0benhavn, derstrom, at Danmark ikke vil 

I den kjente sVellillke politiker bJ.i tysk, men jeg forsta.r ikke, 

grev Henning Hamilton. Hen- hvorfor det av den grunn ende
vendelsen var avgitt uten den lig skal bli sven.sk. Hvordan 

da.nske konges vidende og })a.Qde folkene selv vilde reagert over

en:~terst, ·sensMjenell lm.nkter. fo'r planen og hvor<lan srerlig 
Den gilik ut pa, at Karl XV ef- Norge vilde ha stillet sig, var .. , 
ter Fredrik VII's doo skulde hensyn, som dengang ikke spil-

overta ogsa den danske trone og let nogen avgjerende rolle. Av-

1 at der skulde oprettes en nor- ~ende var den ris.!_ko, . som 
disk f0derativstat med felles Sverige l0p ved a knytte sin 
riksparlament, felles utenrikspo- skjebne tu-en·stat, som stod- ~ 

Iitikk og fe~es forsvaJ\. Slikc et ~tpreget mot8e""tcingmorhold 
planer har sikkert ikke vrert til den opgaende tyske stormakt. 

fremmede ~or Karl X,V selrv OK Og dette ii~ns~~ _ _yil vedbli a 
de ~p0kte oft~ i .ivdge skandina- spille en roUe overfor alle planer 
visters hjern~. Men det var tfer- om en politis}): skandina.visme. 

ste .gang, de fremkom fra an- BOrtsett fra alle andre fornold, 

svarlig politisk hold. Professor som melder sig i denne forbin

Friis tar neppe f~il i, at det :mA delse, star det ik.ke til a nekte, 

ansees gitt, at ogsa den danske at Sveriges og Norges militrere 
fersteminister Hall kjente og stilling er v e s e n t 1 i g for

billiget planene. Fra svensk si- skjellig fra Danmarks og at alle 
fordelene ved en militrer nordisk 

enhet vil vre~ ~a D..!.mnarks si

mens Norge_~ Sverige blir 
med xjsikoen. 

Det er neppe tilfeldig, a.t. pro
fessor Friis har valg,t dette 
sp0tsmal til emne for en univer
sitetstale iar; - han uttaler og-

sa tilslutt, at fol\ho1dene engang ~rk pa den annen. V Ii. l!ler bort 
kan komme til, a gjere det noo- fra alle de andre og tungt vei· 
vendig ,a skape uye f~T,if' for ende h~yn, som deseuten m! 
det nordiske statsliv.' ,~ Det er komme 1 betraktning. 
atter frykten for Tyski'and, som All tale om politisk skandi
gj0r sig gjeldende i dansk poli- navisme er idag fremtidsmusilck. 
ikk det er umuli a nekte Vi nekter ikke muligheten av, at 

t • ~ . g - - ' spersma.Iet engang kan opstA pl 
at nazlSIIlen 1 Tyskland ~ den ny; - verdensutvd.klingen synes 
gjrering, den har skapt i S0n- a ga mot sterre enheter og sta
derjylland, kan gi grunn til be- dig bitrere kampe for tilvrerel
kymringer. Men det er visst sen. Det bn bli n0dvendig for 
de.ssverre like sikkert nu som de smA. a holde sammen, hvi.s 

. ' de ikke vii bli klemt flate av de 
det V'ar 1 1864, a.LE_a mot:s.et- store. Men · da ma det bli pa 
ningsforholdet til Ty~I:"~.-~ et helt annet grunnlag enn det, 
aldri en politisk skandina.visme som er bestem.mende for de siste 
opst!. Tvertimot, det h0res skandinavi$tisk~ f0lere fra 

ub~rmhjertig, men det er sant, 
det er hettop det risikomoment, 
som derved fremkommer, som 
vil dan.ne en avgjerende hindring 
for enhver politisk og militrer 
tilnermelse mellem Sverige og 

Norge P.! de~ ~ne slde P& Dan-
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sk:river den 
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I Stilhedev -
F'\ fR ~f blevet saa stifle efter Op. 
U 9-f'sn.ingen a£ de stats:farlige 
S. A.-,Sborme" i Nordslesvig- der 
er b1evet saa stille der, hvor Blce~Se
vej:ret var vrerst, i Hr. H. P. Hans
sens og Ht. I. P. Niellsen:.'> Blade. Og 
Stilheden bar brecLt sig til den gan
ske Regerings.presse. Sejren har vre
~ for sbor, S. A.-Under~astelsen 
for fulldsta:mdig. Disse frygtelige 
Marinec;tormere og Automobilor
donnanser, der ved det fs1rste Glimt 
af Hr. Zahles Uordens-Paragraffer 
forvandler sig til en Slags Kopi a.£ 
de danske Ungdomsorganisatioher, 
er jo aldeles uanvendelige ,som· 
Stfkltropper for demokratiske dan- ' 
ske Forbu.dslove! Og det er ikke ait. 
De tyske Skarer, der i Hr. I. P. j 
Nielsens Fantasi svu.lmede op tU etl J 
bel Arme paa 5000 Mand, og solh ' 

j 

selv Hr. fl. P. Hanssen holdt Qppe 
paa en Fem.tedel af d.en·ne H~r
skare, svinder efterhaanden i_n4 til 
m.ikroskopiske Dimensioner. En 
Kender som Redakt~r Tage Jessen 
anslog den i ~nderjY'dsk Samfund 
til 200 Mand. Det er maaske lovlig 
lavt regnet, men nogle Snese mere 
kunde den danske Stats Selvopho1-
delsesd'rift vel og-saa nok klare -
navnlig i Betragtning a£, som Pete7' 
Gtau. udtalte paa samme MS'Sde, at 
Minister.iet Stauning bar hjulpet 
Nordslesvig m.ed saa mange Politi
betjente! Forresten syntes Peter 
Grau slet ikke om den Hjaalp, han 
vidste ik:ke af, at der var overgaaet 
n-ogen Statens Tjener i ~derjyl
land ,Rift eller S~ eller Sla.g" &i.

den Genforeningen. Men Politi· 
ins-pektoratet ~derjylland er nu 
engang i Hr. Zahles Bevidlsthed ble
vet Gworeningens demokratiskc 
:EUldbyrdelSe. 
· ·Altsaa, de tyske ,Stonne" er for

men ~naerjylland kan 
rollgt, Politibetjentene behol

det. Sk¢nt, kunde Landsdelen 
ikke ogsaa politimressigt bringes saa 
noge-nlunde paa Fredsfod? De 5000 
S. A -Tropper er f~rst blevet redu
ceret til mindre end en Tiendedel, 
og derpaa er de blevet helt borte. 
Om Voldshandlinger har man intet 
h9Srt, om Vaaben kun i R9lverhisto
rier, der forla:mgst er aflivede. 
ikke Overtraedelser a£ Uniformsfor. 
budet synes der at have roreligget, 
£~rend en Dommer fastslog, at 
Ovem;rredelser ogsaa kunde fore
kcnn111e paa lu:kkede M~der - hvil. 

det.ikke var aile oJt enhv:er .'tivet 



Kender som Redakt,.:Sr 1'age J es81!'1t 

anslog den i ~nderjydsik Samfund 1 

til 200 Mand. Det er maaske 1'ovlig 
lavt regnet, men nogle Snese mere 
kunde den clanske Stats Selvophol-

delsesdrift vel ogsaa nok klare -
navnlig i Betragtning af, som Peter 
Gra:u udtalte paa samme M~e, at 
Ministeriet Stauning bar hjulpet 
Nordslesvig med saa mange Politi
betjente! Forresten syntes Peter 
Grau slet ikke om den Hjrelp, han 
vidste ikke af, at der var overgaaet 
nogen Statens Tjener i S¢inderjyl-
1and .,Rift eller Sf¢ eller S13(' si-
4en Genforeningen. Men Politi· 
inspektoratet SsmderjyUand er nu 
engang i Hr. Zahles Bevidstbed ble-
vet Genforeningens demokratiske 

Fu1dbyrdelse. 
· Altsaa, de tyske ,Storme" er for-

men ~nderjylland kan 
roligt, Politibetjentene behol-

det. Sk\'!nt, kunde l;andsdelen 
ogsaa polibimressigt bringes saa 

n>Ogenlunde paa Fredsfod? De 5000 
S. A.-Tropper er fSSrst blevet redu
ceret til mindre end en Tiendedel, 
og derpaa er de blevet belt borte. 
Om Voldsbandlinger bar man intet 

om Vaaben kun i ~verhisOO. 
, der forlren~t er aflivede. End 

ikke Overtrredelser af Uniformsfor
budet synes der at have rorellgget, 
fjiSrend en Doromer fastslog, at 
Ovel'trre.delser ogsaa kunde fore
komme paa lulkkede M~er - hvil
~et d'et i.kke wr aUe og enbver givet 

at vide i ForV'ejen. 
' Derfor, var det ikke muligt, at 
en vis P·o1!iti-Demobilisering i SjiSn
derjylland kunde trenkes at vrere 
rorenelig med Statens Sikkerhed? 
Den vilde under alle Omstrendighe
der kunne frig¢re Ministeriets 
Grrenselands-Initiativ til Varetagel
sen a£ Opgaver, der synes at have 
alt Krav paa Opmrerksomhed. Det 
er de pkon.omiske Forbold, der kal
der paa Regeringen, og den natio· 
nale Kamp bar aldrig staaet mellem 
S. A.-Korpsene og den danske Or
densmagt. Den fj<Sres paa et andet 
Omraade, Sindelag mod Sindelag, 

Kultur mod KulttU'. 
· I denne Forbindelse er det et 
ej'endommeligt 1Dfterspil til Felttoget 
mod de tyske S. AA<orps, at 
,Hejmdal" er ved at drage TjiSnder
Egnen ind under sit Opland, hvilket 
kun kan ske · i umiddelbar Konkur
rence med ,Flensborg Avis" paa 
dette Blads gamle Enemlel'ker. 
Dette er faldet selv ,Hejmdal"s so

li•1demokratisk. Y~~ for 

Beystet. ,,5;nderborg Social-Demo
krat" skriver, at det ~jensynJigt er 
Geeciueft.Jlensynet, der ganske har 

taget Magten £ra Bladet. 
Det er en haard Dom, og den gaar 

en retfaerdig Geng~:ekiel&ses JErinde 
ogsaa til kgl. Overbibliotekarer og 
andre, der har snakket ,~ejmdal"s 
Forargelse over et andet Bl:ad efter 
- det ]wnservative Blad ,Jydske 
Tidende", der nebOP har ladet 
,,Flensborg Avis"' Vest..Slesvlg 
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Bladet: 

........ B.erli.n\1$~-~- Jig_~~~.,; 
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,DE% DANSKE MlNDRETA 
HAR DET V.!ERSTE BAG SIG 
Redakt~r Tage Jessen, Flenshorg, om SS:Snderjyderne under 

Tyskland, og Peter Grau maner til Aarvaagenh e~. 

Juhilreumsfesten i SS:Snderjydsk Samfund. 

DF:l' va.r ~n meget smuk Felt, hvor- Klatt og silakert refererede Talereo de Der skete Omsvlng 

med ~nderjyd!k Ba.mfund 1 Af,tes store og smBJa Begwen:b.eder, som den vor sydll&'e Nabo, og hvad der 

1 K . P . u. Ke Festsal fej~e sin ~ Aars nazl~biske Revolution htwde a.fstedkom- va.kte Forvlrring 1 de Jrolde, klare 

met 1 de slemg&re Landsd~e. De Danalte ner. De kJoge Hoveder begyndte at 

.Bestaaen. Syd for GTamsen ha~Vd!e hcidt sig fuld- tere Handling 1 Bllnde. Den h-;1&t n~ 

Der nr fyldt til sldste Plads omkrlng k!olnmen %18UtMie til a4lt og mente derved vendtge Hjrelp til Nor~lesvig besto4 ' 

Eaffebordene. stm Inte~s,e vakte utvlvl- at tjene Datama!b Bag bedlllt. (Hjllrl) Det /ltre PoUt~tjenu. Jer fatter 1kke 

lelb\t Red&l:ttfr Tate Jeasena Tale om Na- er Synd, uede han 1 Talen, og det er sll:a.ben herll Ikke aiden GenfCl~~r.llnli~ l 

ure-tlf~. naa-r m&n bar det Indtryk, har :nogen Embedsmand 1 Sjllll'delrjyllan 

idlmen 1 Nord.sleavic or det danM:e Min- at No~me er en l1l'OlSg Befolk- veret Genstand for hvertten Rlft elle 

~tal 1 Bllltler1 Tya'kland, H~. Jeeaen llog Ill1ng. Det er t~liOd en rolf9, beftn· Stjlld eller Slag. HvortU da PoUt.let? \ 

fut, at effM ha.na Anakuelae havde det 4#9 og Jut«g Befolkntng. Men de blelv Tag• Jessen llldldrer Tyuerne 80'!11 

~ Mtn<1retal 4et vomte bag rig, 0~ gentorenet med ~ ~e Pdk 1 for- Pacl!Jster. Men det maa dog vere 

armet '111btand. Der er tkke Tale om, at at TYs'kland nu &k&l g'jllres til en 

tn&n I && med Portrfllstn~ frem&.d. Iltke nogen af ~t d4mlu Flertal 1 Nord.detof(l 

Ove"etuagjf)rer M anthev-Wagner. 

m.indre Opm.serksomhed vakte Peter Graus 

for det, sam akete ude 1 Verden. Under 

JU4et ~J en Hilsen t11 Hs. Maj. 

Kongen. 

MeUem Ge sterne su.a Graenseforenin

PDI Ponnand, Rektor H. P. Hansen og 

!'rue, 1hv. Guvernfllr Helweg-Larsen, Ma

leren Slott-M9lller og Frue, Generalmajor 

Birke, Professor Schmlegelow med Fme, 

Domprov.st Fuglsang-Damgaard, Reda:t

lt!llrerne A. S'Vensson, Svenn Poulsen og 

Marott, Ingen1fllr Hol~ o. fl. 

En Gave.paa 
2000 Kr. fra 

l"'rl~L:or, T;rionrlo" 

skulde ga4 hen og bltve T111lure. De mest 

~ ~an ~a l).ftl QB bUve daMke 

Klornmun1ster eller dal'll.!llk1e Nazlster, men 

det andet 8lter ikb. 

I Forstaael8e med Berlln. 
Hvad "'''re Ungdo.tn$-Orpnisa4il.one: an

gau sbaa.r 'V'l. fuldlstsendll!g ua.Rlreng!gt. Vl 

er blot anm~dt W. den statl.stislte Kontrol 

i J~.~gend-Amt for ikke a.t staa belt uden 

for - og en saadan Anlm~e (~e 

Indm~delse) er endog gJort at den etlo

piske Ul!lgdomsforenlng 1 Berlin. Og v! 

staar dog Tys'kerne ruel'me'l'e end Negrene. 

Nur MlnUreta.ltet 1 Nord.!llesv\g nu bar 

opl¢$t deres B. A. og andre A!dellnger, 

maAI. det !l~rt betra.gte..s 1 F'orblndelse 
med TySk!lands nye UdenrigspoLitlk. Det 

er sikkert sket i Forstaaelse med Berlin! 

Det maa ses som en daMkvenJig Hand

l:ing, der b9r hilses m.ed Gllede. 

lngen Grund tij NervBsitet. 
Jee har aldrig set nosen som he-lst 

Fare l de 200 Ullg'e Mrend 1 de nordeieli

vl3&ke Naz!.st-A!deolinaer. Kun at rent 

prlnaipiel!e Grunde k.unde man 

dem t.temet. 
Fra &t Sprendln.,""einiS Aar gaar vl nu 

lnd 1 e:t M;Spfiel)dlngens Aar, men !kke 

tla mtndre Al'Q)e,jde. Jeg tror, det clanske 

Mindretal har det vrerste bag sig, Det er 

lngen Grund till NervJSsttet. Men vi b9r 

vide, a.t dM ty$e Ensre!Jn!ng ogsa:a kon-

Redaktlllr Tage Jessen. 

~rnatlon, som Verden ik.ke bar kendt 

Ma.ge ttl! Er det mon jor Fredens Skt//4. 

alene? Kra.vet kan komme, da det, vl 

modtog ! 1920, 8kal fol'\SVares med Vaa

ben 1 liaand. Saa gid, at vi da er bedre 

beredt end ved tid.llgere Lejli.ghed I Tlden 

er alvorlig. VI bar Grund tU 1 denne 

Time at minde.s Carl Ploug,s Ord: 

Ka/4. 01 vore Frearu Kraft tUbage, 

men$ vi vrerner .qanmarks Grrensesten! 

Ta-len hllste$ med meget stserkt Bltald. 

Etter Talerne var der Oplaesnlng af 

Dlrek1;9Jr Adam Poulsen og Sang af kgl. 

Kam.mersanger Albert H¢eberg. 

Endellg Jt.unde man helllge sJg Katre

bot:dene, hvor Taler og Sang vek.s;ledes 

til Mldnat.stide. 



llam.t ~r Tap Je.ssen.s Tiale om Na- er S:rpct, Sa&ide he.n 1 Taleon. og det er 
~lltard!ct, naa.r m.an bar det In4tryk, 

lllamen 1 Nordslems og d~ d anslte M1n- lit N0rde1~rne e<r en urol!g Betolk~ 
Clret al .1 Bittlera Ty.stland, H~. Jeeaen elog niiie. Det er t~ eon rol.fg, belin
fut, at erter hans Anskuelae havde det a4g og /llttfg Be/olknmg. Men de. bletv 
li&nste MhKiretal det tJCf!Tit« bag ,-~g, ott 

tnan II&& med Po~stnlng fremad. Ikke 
i«D!orenet med det ;;nge N.k 1 !or
annet 'Illstand. Der er fkke Tale om, at 
nogen a/ det dam~ Fltrtal i Nordllemg 
8kulde 1144 hen og blitJi T111kere. De mest 
fmplote klan gaa h«l ag bllve dan6ke 
Kunmun:tster eller damb Na.zl&ter, men 
det amet s1ter iklae. 

I ForstaaelBe med Berlin. 
Hvad 'V'ore Ungdoms-~er an

gur sbaar vi f\Jldstlendlg ua.fhsengigt, V1 
er blot anmeldt tu den statl.stiiske Kontrol 
1 Jugend-Amt for iklke at .staa hel.t Uden 
for - og en sa.adan Anmeldelse <lkke 
Indaneldel\se) er erufuog gjort llif den etio
PI!*e Un8'domstore.ntng 1 Berlin. Og vi 
sta.ar dog Tyskerne n~~el'ltnere end Negrene. 

Nl8.ar M!l.ndret.a.Jilet 1 Nord.Slesvlg nu har 
opl.f6,st de re-s S. A. og a.ntdre A.fdell.nger, 
maa crelt sildk1ert betragtes 1 Forbmdelse 
med ~andis eye Udenriglspo~tlk. Det 
er sikkert sket I Forstaaelse med Berlin! 
Det rnaa ses SIOlll en dMUkvenJlg Hand
ling, der b¢r ~ med Ollede. 

lngen Grund til NervBBitet. 
Je-.g bar aldrig set nogen som helst 

Fare I de 200 U1lg'e Mamd 1 de nordsles
Y'igske Nazlst-Af<l&lln,ger. Kun a! rent 
pr1ncllplelle Grunde kunde man 
<Wn t.Jernet. 

Tttre PoU'ttbetjentt. Je~ fatter llk:ke K1.ol 
<Sltaben her1 1 Ikke .siden Oentorentnce 
har nogen Ernbedsm.and 1 Spnd.erjyllan 
v~~eret Oemtand for hverken Rl!t elle 
S~ eller Slag. HvortU da Polit4et? 
Ta~ Jessen eld.ldrer Ty.sk.erne JIOil; 

Pacifl4ter. Men d~ maa. dog v~ere ld&rt, 
at ~and nu skal ~res til en 

Redakt¢r Tage Jessen. Overrttssagfprer Manthe11-Wagner. 

lllJ.ndn Opmserltsomhed valcte Peter Graus 

mane:nde Ord om a.t v~~ere paa Vagt over 

for det, som skete ude 1 Verden. Under 

:M~ ~ndte.s en Hilsen tu H.s. Maj. 
1C on gen. 

:M&llem G~esterne sa&<i Gr~~en~~eforenln
[lena P'orm.and, RAlktor H. }?. Hansen og 

l"rue, 1hv. Guvern~r Hel'l'/e,g-Larsen, Ma

l eren Slotlt-MI/Sller og Frue, Generalmajor 

Btrke, Professor Schn:hegelow med Frue, 

Domprovst Fuglsang-D.amgaard, Reda:<

tllrerne A. Svensson, Svenn Poulsen 

Marott, In,gentssr Holbsm o. fl. 

Fra et Sp~~endln,~ Aar gaar vl nu 
ind 1 et .Mispamdlngens Aar, men ikke 
tlil mLn.dre Arbejde. Jeg tror, det danske 
Mlndretal har d.et vcerste bag sig. Der er 
lngen Grund til Nerv¢eltet. Men vl b~r 
vide, a.t dfl'n ty.ske Ensretnfng ogsaa kon-

gernatlon, som Verden l.kke har kendt 
Mage WI Er det man tor Fred.ens Skvld 
alene? Kra.vet kan kx>mme, da det, vi 
modtog 1 1920, ska.l fonwares med Vaa
ben 1 Raand. Saa gtd, at v1 da er bedre 
beredt end ved tldllgere Lejltghedl Tiden 
er alvorl'lg. V1 har Grund tU 1 denne 
Time at Ini.nd.e.s Carl Ploug-s 014: 

En Gave paa 
2000 Kr. fra 

,]ydske Tidende". 
FMten lndledte.s med V~lkomstord af 

F orm&nden, Overretssa.gf~rer Manthey 
Wagner, ag efter San,gen ,.I alle de Ri
rer or Lande" taate P'orma.nden atter og 
mlndedes F<>rentngens Histone - navnlig 
Sl6nderjydsk Sam!Q.llds St!!ter, Frk. Anr.a 
T/l.albtto!er. 

Taleren sluttede: Det kan kun glrede 
mig, lit man forstaar, at v1 stacUg trren
r er tU Pen,ge 1 vort 4rbejde. Jeg har 1 
D ag modtaeet !JIIlgende Telegram: 

,,!11d8ke Ttdende" hiller Land.ets 
O!ldtte s¢nderjydske Forening og hy!
der den$ Arbefde tor ~rmere pcr
sonltg TUknytning hen over gamle 
Skel. Som Bidrag tu dette Arbejdcs 
Fort$cettel3e har tJi den Glced.e at 
&ende Foreningen to TUSind Kroner. 

Helge Knudsen." 

centl'«'er Hj~elpen till de ty~ Ml.n~tal, 
og der udmes en ~rel'ldig Of
fel"t.l1je. 

VI skal lkke revlidere ror libetlale Mln
dretalS])OUtlk. VI &'!tal bevare den og rogte 
os for burea.ukratlsk Rlwnekrogs-Chau
v.l.nlsme. VI flkal salllles om den danske 
Faillessag. Grsensespj:jl'giS'ma.alet er ikke 
aktuelt, har Regert.ngsraad B!lgll sagt, 
Det bllkammer os at SS1rge for, at Grsen
~rgsmwet aldr1g bllver ~t. 
<H~r! Bifald.) Opl~esn.lngen af Telegrammet hllstes 

Jned strerke Haandklap og Bravoraab. 

Taleren tllf~jede: Vi fortsae.tter vort Ar
bejde. Vl kender Manden Syd for Gr~~en
sen, hvad enten han hedder Wilhelm, 
Ebert eller Hitler, og vl frygter ham 1kke. 
VI kender ham, og vl vil stedse g0re, 
hvad vi tormaar, tor at andre skal lre.re 
ham at kende uden a·t frygte ham, 

,Forvirring i de kolde 
Hierner." 

Tilden hUstes m<ed Sllmrkt Btfald., og 
den nle&te Taler, Redakt!i'lr Tage Jessen 
hlLstes med 'megen Hjertelighed. 

N ordslesvigerne er ikke en urolig 
Befolkning. 

RAld:aktpr Jessen indledede med Takke
ord tU Spnderjydsk Sam!und for Arbej
det gem)Cm Aarene. Han glk derefter 
straks lSSS pa.a sJt Emne: Nord- og Syd
&lesvig, erter at Hitler for et Aar slden 
blm tu Marten 1 Tyskl&nd som Kansler. 

Peter Graas Tale. 
I 

Gaardejer Peter Grau var sl.dste 
c1elle Taler. Han sld.tdrede de' s¢nderjYd
ske xampaar fr'a 1864 til Genforentngen 
og tUf~Jede: Saa t1k man da den ~je 
udt'~edc Gr~~eMe, om hvllken de kloge 
kolde Hoveder sag<!e, at den skulde htJile 
f stg &elv. De tyske Mln.dretal skulde 
vrere saa sm.aa, at de snart vllde vaere 
opsu.ged.e. T!den har 11cke vreret god tor 
os aile !ra andre Sider. Mange Bevae
gelser har jaget over Nordslesvig, Bev~~e
gelser opstaaet af Tldens N$kl Der har 
lk.k.e v~~eret Enlghed om noget Folkekrav 
til HJrelp 1 NS'den, saalecres 
Stecl3. 

K ald os oore Fcedres Kratt tllbage, 
men$ vi vcemer I!anmarks Gramsesten! 

Talen hilst.es med meget strerkt Bifald. 
Efter Talerne var der Oplresnf.na' af 

Direktpr Adam Poulsen og Sang at kg1. 

Kammersall1!'er Albert Hpeberg. 
Endellg k.unde man hel.Uge sig Kaffe

og SaD8 veksJedes 
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Bladet: 
KristeHgt Dagblad 

skriver den27 JAN. 19~: 

Det dans e Mindretal har 
nu den vcerste Tid bag sig. 

De skarpe og udmskende Ord er bleven aflest af helt andrt. 
og mere moderate Toner. 

Taler af Redakt;r Tage Jessen og Gaardejer Pe· 
ter Grau ved »Sf)nderjysk Samfund«s Jubilreums· 

fest i Aftes. 

S
~NDERJYSK SAMFUND fejrede i 

Aflos sit 50-Aars Jubih~un1 i 'Kp

benhavu. K.F.U.K.s store Sal var fyldt 

til sidsto Plads. Der indlededes n1ed en 

Velkomst.tale sf Foreningens Formand, 

Ovcrretsssagf;rer 'illa.ntbe~-Waguer, aom 

mindedes en R,rekke af de vigtigste Bo

~Pvenheder i >Samfundetcs Hilltorie. Ta-

lon udmundede i disse Slut-ningsord: Vor 

Tro paa det clanske Sinds Seir er ikke 

rokk.et. Vi kender 'Manden syd for Groou· 

Mm, hvad enten han hedder Wilheln1, 

EberL cller Hitler ; men vi er ikke bange 

for ham - hvad Ansigt han saa s~tter 

up I 'rhl vi ved, a.t >aldrig kan et Folk 

furgaa., ~um ikke vii det ~elY«. 

Skoler i No1·d~lcsvig, som overvejende 
lJa:vde ty.~k-nddannedc og tysksindede 
L~rcre. D<>t u.udeL Fremskridt var 
AdoliJy Kirkcs Aa.bning for en maaned· 
lig dansk Gudstjenest.o. Taleren aaa. heri 
den fl'lrste lndrSSmmclse overfor et prin
cipielt 'Kra.v ou1, at den tyske Stat.skirke 
blivor aabnet for daobk Gudstjeoesw, 
hvor dfr or ji)nske herom. 

Det danske Mindretals Kaar 
under Hltlers Styre. 

Dorefler holdt Redakt~r 'l'age Jessen 
fra ~Flensborg Avis« en stor '!'ale on1 
deL danske :MindrelaJt; Vilkaar under 
llitlers St.yre, som den 30. Jauuar kan 
fojre ~it 1-Aars Jubiheum. Ta.)~reu be· 
legnede det..te Aar se>m ct Sp::endiugens 
Aar. Aarsagen var ikke at s~ge i Ber. 
lin, men derimod i SlesYig-Holsten I 
Nordslesvig var det f~rste !:!t.ed, hve>r 
man vilde :ts~~ette :Br<ekjernet. til for at 
~>pnenge Versa.illes-Trakt.aten<. De skar· 
pe Toner affSSdt~ en Reaktion i Nord· 
ble11vig, som viste, hvor kernedansk 

Landsdelen er. 
Taleren vendte sig imod den Antagel

sc, at ~derjyderne var en urolig :Be
folkning. Nordslesvig blev forenet nu~d 
Da.nmark paa et for os t~!!!rdeles ugun· 
stigt Tidspunkt. ~kononlien n1aatte byg· 
ges op ved Hj~lp af Laan, saa S¢nder
jyJla.ud nu er en udpr;,eget Skyldner
La.ndsdel. Dog l:)f(!r detw ikke forlede 

Paa den anden Side -var der ogsaa. 
bket lndt~kn!lnkninger i vore Mindretals· 
retligheder. ISJer gjaldt dette Du11ker· 
ne~> Repne~entation i den kommuna.le 
btyrelse. Vi kan naturligvis ikke kneve 
en dau~h Reprresontan t i Berlin, saa
lcdos bOtn dot t.yske Mindretal er saa. 
heldig at luwe det i Kj!lbenhavu, da Ri
gels t:l~nelbesforhold er et andet. l\'Ien 
'fulcrou kundo pnske, at der blev opret
tet oh sterligt 1\1iudre~lskontor i Ber· 
li.u, hvor ikke blot deL danske, men 
og~.au. dct polske Mindertal kunde frem· 
f~re dercs ji)nskcr og rette H envendelse 
ved givne Lejligheder. Det vilde i a.lt 
Fald Vllilr& ct. Surrogat for den perma.
Hcnto llopr~esent-aut., som det tyske 
l\Iiudrelal har i den danske R igsdag, 
nemlig P11~tor Schmidt. 

Redakt;r Jessen pegede dernreet pu 
de Vanskeligheder, der var opstaaet som 
l•'SSlgo af Ensrettethed&t i Tyskland. 
~aaYel Ungdomliforeniugeme !!Qm de 
danbko Arbejdere, der havde indmeldt 
~ig i Arbeidsfronten for ikke at miate 
dcres Rettigheder, blev bers~rt; heraf. 
Indmeldelaen i de tyske Rigs-Orga.niea.-
tionu forpligtede dog ikke til at del
lago i Mj!ider og Stoovoer. 

All i alt mente Taleren, at det d(llt· 
ske MindretaZ nu ltar den v/Uste Tid • bau sig under del nye Bitler-Sture. Me-

Folk til at tro, at danske S9!nderjyder 
af ~konomiske Grttude svigter deiea 

N ationa.lit'(!t. 
Redakt~r Jessen undlod ikk& at un-

uerstrege den Forandring, der va.r ~ket 
i 'Tysklands Holdning over for Nord~les
vig i ·den sidste Tid. Det er helt andre 
og mere moderate Toner, der nu ly
dor. Stonnt.roppemes Oplj.isuing maa. og· 
sa& ses som en dsnsk-venlig Gestus, 
mente Tage Jessen. Taleren ha.vde dog 
aldrig tillagt disse Tropper nogen Be

tydning. 

get tyder paa, at vi Cra et Spaendingen• 
Aar gaar lnd i et roligere Arbejdsaar. 
Dcrmed skal vi do-g ikke tro, at der er 
Fred og ingcn Far,e. T a.l eren henviste 
blandt andet til Tyskernes utr~~ettelige 
Agitation I Nordslesvlg. Under det nye 
Styre blcv Kr~fterne koneentreret pu 
en Maa.de, soD?. vi. aldrig har kendt det. 
'faleren .kunde ill\idlertid fuldtud lil
lrrede baade Udenrignnlnhter Mundh• 
Oi Jndenrlg.mlnlster Dahlgaards Udl·a· 
Ieiser om, at den danske Mindretall
polttik 1 Senderjylland 1kal 

u~~endret. 

Pa& to Punkter var den dan~;ke llin-
dreta.lsret bleven udvidet. Ved den dan
ake Kommullilakole i Flensborg ba.vde 
man nu f&altt. deD f-rste daoak-uddan· 
nede Llenr. Det var ganake vist oa.aa 

Peter Graus Tale. 
Dcreflcr flk Gaardejer Peter GrtiU 

Ordet. Et langvarlgt Bi!ald 6log o-p 
hood ham fra Forsamlingen, da han be
•Leg Talenlolen. Han reltede til Ind· 
letlning Bllkket mod de ~vundne Dage 
og taltc om Mlnderne fra dengaog. Na 
cr Tlderne ikke gode, hverken for Dan· 
.ke eller Tyskcre I Nordslesvig, udtalte 
Peler Grau. Haa '-'>1 Selvet,.rebeveleJ
•••, Samllngebev.egehen og Bonden• 
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nu den vcerste Tid bag sig .. 
De skarpe og udmskende Ord er blaven aflest af halt andn 

og mare moderate Toner. 

Taler af Redakt;r Tage Jessen og Gaardejer Pe· 

ter Grau ved »s;nderjysk Samfund«s Jubilreums· 
fest i Aftes. 

S
(I)~DERJYSK SA!U'U~D fejrede i 

Aft~s 11it 50-Aars Jubil~eum i Kp

benh~tvn. K.¥.U.K.s store Sal var fyldt 

til shlsto Pla.ds. Der indlodedos med em 

VE)lkom~t.lllle af Foreningen~ Formand, 

Overretb6~gfprer :\Ianthey-Wagnor, som 

mindedes en lliekke a.f do vigti~ste Bo

aivenbeder i »Sa.n1fundet«s Hlstorie. Ta

lon udmundede i disse Slut.ningsord: Vor 

Tro pa.a deL (Janske Sinds Sejr er ikke 

rokket. Vi kender Mandcn syd for Groon

t~en, hvad enten han hodder Wilhelm, 

EberL ellor llit.lor; men vi er ikko bange 

for ham - hvad .Ansigt han saa s~etter 

op I 'l'bi vi vod, at ~aldrig kan et. I<'olk 

for~aa, 1:1um ikke vii det. ~:~elvc:. 

Det danske Mlndretals Kaar 
under Wtlars Styre. 

Derofter holclt Redakt~r Tage J e&beO 

fra :.1<1ensborg Avis« en t>lor Tale om 

det danske Mindrelal!l Vilkaar under 

HitJe.rs Styre, Nom den 80. Januar kan 

fejre bit 1-Aar. Jubiheum. 'l'aleren be

Legnedo deHe .Aar aom cL Sp1enclingens 

Aar .• ~arsagen var ikke at s!lfge i Ber? 

lin, men derimod i Slesvig-Holsten I 

Nords]oHvig var det f¢rste Sted, hvor 

man vilde :.srette :Brrekjernet til for a.t 

sprlt?nge Versa.illes-Traktaten«. De sku.r

pe Toner aff¢dt., en Reaktiou i Nord· 

:.leavig, som viste, h\·or kernedansk 

Landsdelen er. 

'faJ.eren vendt.e sig imod den Antagel

~e, at S~ndorjyderne var en urolig Be

folkning. Nordslesvig blev forenct nted 

Danmark paa. ot for os sa'lrdeles ugun

stigt Tidspunkt. Si)konon1ien m~U~.Lte byg

ges op ved Bj.elp a£ Laau, saa. S¢nde~ 

jylla.ud nu er en udpneget Skyldner

Landsdel. Dog hJ)r dotte ikke forlede 

Folk til a~ tro, at. dauske S9lnderjyder 

af jiSkonomisko Gr-unde svigtcr derea 

Nr.tiona.litet. 
Redakt¢r Jessen undlod ikke a,t un

derstrege den }'ora.ndring, der var ~tket 

i 'l'yaklands Holdning over for Nordl>les

vig i den sidste Tid. Dct er l1elt andre 

oa: mere modera.t~ Toner, der llU ly

der. Storn1troppernes OplSSt~uing maa. og

saa. sos som en dansk-venlig Gestus, 

mente Tage Jessen. Te.leren ha.vde dog 

aldrig tillagt disse Troppcr nogen Be

t.ydning. 
p,.. to Punkter var uen danske Min

dreta.lsret. bleven udvidet. Ved den dan.

ske Kommuneskole i }1ensborg havde 

man nu faaet den fprste dansk-u.ddan

ncde Laerer . Det var g~nskc vist og&aa 

Skoler i Nordslesvig, som overveiende 

havde t.ysk-uddannede og tyslcaindede 

Lrerere. Det andct Frem~tkridt var 

Adclby Kirkes Aabniug for en maaued

lig dansk Gudstjeneste. T-a1eren aaa heri 

den f~r .. te Indrjlmmelse overfor et prin· 

ripielt. Krav om, at den tyske Statskirke 

bliver aabnet i'or danok Gudstjeneate, 

hvor de-r er ji)nake herem. 

Pa.a. uen ILildeu Side var der OiSU. 

skct bdskt·aenkninger i vore Mindret.ah· 

relligheder. Is~er gjaldt dette Danaker· 

nes Repnesen!AI.tion i den kommu.na.le 

St.yrebe. Vi kau naturligvia ikke knave 

en dausk Repr~esentant. i Berlin, baa

lcdes bOW det tysko l\1indret.al er sae. 

heldig at ha.ve det i K~benhavn, da Ri· 

gets Stprrel~;esforhold er et andet. Men 

'faleri;)D kunde pnsko, at der blev opret

Let et tsterligt Mindretalskontor i Ber· 

lin, hvor ikke blot dct danske, men 

ogHa.a. det polske Mindertal kunde frem

f)lre deres ji)nskc.r og rette Henvendelse 

v~ givne Lejlighcder. Det vilde i alt 

Fald vtero ot Surrogat for den perma

ncnto Repr~entant, som det tyake 

Miudrctal har i den danske Rigsdag;, 

JJomlig Pu.~tQr Schmidt. 

RedakttSr Jessen pegede derna~st paa. 

uo Vanskeligheder, der var opstAaaet bOm 

l<'sSlgo af Ensrottct.hode.n i Tyskla.nd. 

Saavel Ungdomliforeniugerne aom de 

dausko .Arbeidore, der ha.vdo indmeldt 

11ig i Arbe}dsfronten for ikke at miate 

deres RettighedeT, blev ber;rt hera.f. 

lndmeldelsen i de tyake Rigs-Organiea.

tion~ forpligtede dog ikke til at del

tage i Mpder og Stmvner. 

Alt i alt mente Talere'D, at det dan· 

ske Mindretal nu har den vserste Tid 

bag sig under del nu; Hitler4 Sture. Me

get tyder paa, at vi !ra el Spendlngen• 

Aar gaar lnd i et roligera Arbejdtaar. 

Dermed skal vl dog ikke tro, at der er 

Fred og lngen Fare. Taleren henviste 

blandt andet til Tyskernes utnettelige 

Agitation i Nordslesvig. Under det nye 

·.·Sty.re blev ~:rsrfterne koncentrerd paa 

en Maade a01n vi aldrig har kendt det. .. . ··~ 

'l'a.leren kunde Jmldlertid fuldtud t il· 

lrrede baade Udenrigaminister Munch• 

or I ndenrlgll!1lln1ster Dahltaarda Udta.

Jclset• o·m, . at den danske Mlndretah 

politik i Senderjslland 1kal 

u~endret. 

Peter Graus Tale. 
Dereftcr {ltk Gaardejer Peter Grau 

Ordet. Et langvarigt Blfald &log oJ) 

hnod ham fra Forsamlingen, da han be· 

oteg Talerstolen. Han rettede t U Ind· 

l ednlng Blikket mod de svundne Dage 

og talte om Minderne fra denaang. Nu 

or Tlderne ikke gode, hverken for Dan4 

ske ellcr Tyskere i Nordslesvlg, udtalte 

Peter Grau. HAll toa Selvtl;rrebcvelel

sen, Samling•bevsegehen og Bondena 

Selvstyre som Udtryk for, at man tkkt 

kundc gaa ind for et fselles Krav. Der• 

for cr det na:sten umuligt for en. ReP

ring at hj~elpe aaaledet, at der lkk• 

berea mlsfornejede Rester ent.en fra dell 

ene eller den anden .Kant. Vi .er hvert 

Land preve paa sin Facon., men mdnu 

bar m an l~:~geQ. Steder f undet den rette 

Form. 
Hvis man vll brlnge Hjselp til Sen4er-

jylland 1 Form a f et eget Antal Politi· 

betjente, saa forstaar jeg d~ ikke. Jec 
mener, at dem har vi tibtr~~ekkelta af;, 

og endnu er der da ikke tilCejet dem, ~~ 

har, saa mcget com en Rift, tiltejede 

Peter Grau. med lit s~t~dvanlln IRDe. 

Hvorfor tkal vt taa h ave flere! 

:Men den Tid kan komme, da vi attet 

n1aa forsvare vor Greense med Vaaben 

i Baand. Gid vi saa maa va~re bedre 

vet paa det end tidligere. Her blev Tal. 

a t'brudt a:f Bifald fra Foraamlinge&, oa 
efter at han havde forladt Taleratolea. 

bedrede man lham ved at reJ•• •II un

der fornyet Bifaldstllkendegivelse • 

.Aftenens videre Forlgb var futllf 

som Begyndclsen. Dlrekter Adam Pou14 

sen l~este op, der var anden Undemold· 

nint og paa god se11derj;ytk Man~rr 

Kaf febord. olf. 
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Bladet: 
Dugen~ ~ yheut·J 

skriver den 
_____ ft.,_, J..':\ l l9' i4 

Vi skal vogte /os for 
Ravnekrogs-Chauvinismen 

Den lutlige Jubilaturmalten i S;nJ~cl•lr Samluncl 
i Altel 

Aar ikke blot ik~ bleven indakrsenk~ 
~ cndog udvidet. F . EkS. har vi 4u 
faaet en C!a.nskuddannet Leerer v+d 
l{ommuneskolen i Flensborg, o' c!er er 
givet Tilladelse tU en maa.nedllg Chlds
tjeneste l Adelby Kirke. En Indskrenk
nlng er aket l vor kommunale Repre· 
sentatlon. Vi haaber dog, at der ogaa 
l Henhold til det nye Fererprinclp ,., 
blk;e udt~mV11t og3GII daMke Repr~
ttmter i kommuMle Raad. 

Redakt,W Tare Jeaaen om den aydaleavirake Danakhec:ll 
Stilling under det nye tyake Styre 

Redakt;r Tage Jeaaen om 
den aydaleavicake Danak
heda Stilling under det nye 

Der ekslsterer ikke for det daDake 
Mindretal nogen Pllgt til at vere J4e4-
lemmcr at den tyslle Arbejdafront. 
Vl.nterbjelpen er vore La.ndstllllend nu 
ogsa.a kommet med 1. Ligeledes bar v1 
Haab om at faa ordnet SpergaJnaaletl 
om Arbejdsleshedshjselpen. v• Aor C t.~et• 
hele i BerU~ tTWJd t megfm VelvUI~ og': 
FO'Tstaael6ft, og jeg haaber c!erfor at{. 
kunne sige, at Vi vil faa vor Mtndretii.J&..to 
ret anerkendt og betaeatet. VI ska.l der.J 
for heller ikke aeudre noget som hels~, 
1 vor frtsmdede Mindret.&LepollUk 1 StmJa 
derjylland (H0rl). Vi Llkal vogte ~ I 
tor bu~ttkrat$8k R<'t.>Mkrog,cM~tvfil 

tyake Styre 

ni8me. I' 
Peter Grau taler ,f 

·~. ~~ 

Redakt;r T• 1• le .. en p- T a loratoloa. T il h jilj re SjiiiMiarjydalr Sa111f,..ad a For· 
maDd, OYorretaaacfjill'el" /Wentlaey. W eper. 

EN Forsamllng paa. 5--600 'MeD!le-1 sen de I..andsmamd 1 Keben.ha.vn, der 
aker tyldte K. :F. U. K.a Festsai , gennem Aarene bar samlet Big om 

i Attes til s,nderjyd8k Bamft.£1t(L, 50 S0nderjyd.sk Sa.mtund. n I ,r, I. '1 
Aara Jubllllllt.Unstest. :r Forsa.mUngen Om fire Dage fejres der ct andet 
MM de tleste n.t Gramseforeningens ~ubllamm, ga.JU!ke Vist kun et 1 Aa.ts· 

... ubllamm: d. 80. Januar er det 1 Aar 
leden~ Mcen.d, Rcktor 'H. P. R008tm; siden, . Adoli Hitler kom til Magten. 
Pr. med. Haral,f, Overlmge, Dr . med. ~8.8.1' dette Aar for os nede ved Grren~ 
Joraen Je116en, Reda.kt0r ·Rieg~Zs, Groa- ~~en blev et Bpamdinge"M Aa.r1 saa. llg, 
serer Mioha.cll3en, Lunderskov Guver. ger .A4-rsag()U herUl ikke l BQrlln, men 

' • Blell ·' B nor Heltceg-L<r.rsmt, Hr. og Fru Slott- t
1g- ol.stm1, hvor man straks 

fra ledende :na.tionali!OC!allstisk Sido 
M•ller, .Folketlngsmamdene B'V~ a.n.slog udtordr~de Toner. Men disso 
og Va"ggaard, Ingenlllr Mogem Hol- Udfordringer bar kun t0rt Nord
f,en, ~da.kter Ma.rott, Oeneral Birke slesvtgernc 1!18J'P.l'IM!n tu a.t vll'le deres 
m. n. Danskhed. 

Jeg vil 1 de:nne Forbl.nde.lse gerno 
Forenlngen.s ~'orma.nd, Overretssag· sige, at d<l~ ~ 8ynd mod Nord8~ig8 

ferer Manthey-Wag_,-, bed velkom- Befolkning, flOaT Pr~13en heroppo ttn
men og lndledede med et kort TUbage. dertiden slaar Bagatener 13aadan op, 
bllk over Forentnge:ns Historie. Han at ma,. /(J,Q,r I1adtrykket a,J Nordll'ks
mlndedes serllg Frk. .A.n114 ThaZ.. I dgern6 30m uroliae Folk. Nordsles
t,itcer, der tog Initlativet til Forenin-l vlgerne er tvaertlmod. som andre Jy
gena SUflelae og :neevnede de forskel· t der: rolige, beslndlge og flttttge. Der 
lige Opgaver, &em t T!dernes Leb er I er ingen Fare tor, at de under de 
taget op ruwnlig St0tten til Frimenig-

1 
ekonomfske Vanskellgheder skal blive 

hcdS-Kirkerno 1 Sonderjylland og Ved·j Tyskere. MeK de kan blh:o daMke 
ligeboldelsen at Gustav Jobann.'!ens Kommuni-!ter eller NMf.ater, hvis ikke 
Gra.v pa.o. Flensborg Ktrkega.ard. Ef·l' smrlige ekonomisko Fora.nstal.tnlnger 
tor Genforentngen iVI!l!rksatte Forenin· trmffes. ' (l. /'t~~ ·' •1-
gen en Ind.samltng, hvorved det lyk- Jeg vil endYidere gerne udtrykke 
kedes at faa de ranede Klrkeklokker I min '"Tii;161enunel!ghe<1 tor den roorall:!ke 
i S0nderjylland ersta.ttet. 'Stette, v{ bar modtaget tra de nordlske 

Under Bifald oplreste Hr. Man- La.ride. Ska.ndinavl!Smen er en underllg 
they-Wagner et Telegram fro. ,.Jydske Ting: naa.r man tror, ma.n bar den, sa.a 
'rldendc" med Lyken:skning til Dagen I er den der Lkke; men na.ar do udetra. 
og et Ptlngebidra~r pas. 2000 Kr. Han 1 tror, at den 1kl<e er der, ~ er dmt der 
,.tuttede med at slge, at ~s.-J. S." 

1 

alligetel (Munterbed) . (i '11l, , v 
11fortr0dent vilde fortsmtte Ar'J)ejdet net torlebne Aar har bragt en At
for dansk Kultur ved Grllmse:n: Mod- spmnding l Forholdet mellem Daneke og 
st&nderen kender vi, hvad enten han . Tyske. Der er fol'8kelllge Udslag hera!; 
heddcr WUbelm, Ebert eller Hitler! I men ga,rllg er jo Oplesninpn at S. A. 

I Nordslesvtg en dan11kvenlig G~stus. 

Stl.,·.·ngen •. Sydslesvia M~n lad mlg forevrigt slge, at ;eg a,l-
~ dng hor ~agtttt dia~UJ B. A.-For~ 

Redakt~r Tage J essen om det tWMT aom nogtm reel Fare. Deres 
d k M

. d K 10velser bar for en stor Del kun varet 
ana e tn retals aar at opfatte aom Sport. 

under Naziamen Vi akal vogte oa for bureau· 
Deretter talte Redakter Tage Ju~ laatisk Ravnekroaa. 

..-en, Flensborg: • • 
- Med Beundring og Taknemmellg· chauvm11me 

Deretter talte Gaardejer PettYt Gratl· 
P0l, der llgeledes l.ndleded.e tned en Tat 
Qg Lyk~~msknlng til S0nderjydsk Sam,fl 
fund. Ha.n f~mdrog dereftcr :Minder 
tra Nationalltetskampene l 80'erne, dtl: 
han kom med 1 det dansk:e Arbejd~ 
og gav en SkUdring at lit Sam&rbejdC 
med Rigsarkivar A. D. J ergeneen, hveta 
det barmontske og energlllke Sa.mafl: 
bejde mellem nationalt interessereQ. 
Kredse t Kebenhavn '-.eeenUlgat skY.· 
dea. Han kom deretter ind paa sui 
lingen nu: - Tiden siden Genfon:nl~ 
gen har jo ikke veret en gylden Tie-
Den ene Bevsegelse bar jaget den &It' 
den, alle aff0dte at Tidens Va,ru~kcll( 
heder, men ukla.re og uenlge I dent 
Krav. Men i den stdste Tid er der j~ 
kommet noget nyt til: Omvaeltnin.gen 
i Tyskla.nd. Den er kommen bag pa& 
de kolde og klare 1-Ijeme'L' herhjemme, 
og nu spekulerer de paa at brlnge 
Nordslesvig Hjelp l Form af flere Po
lltibetjente! (Munterbed). dL ('(]/, 1 (,~ 

Nej, det er nogat a.ndet, der maa til. 
Stillingen er alvorilg. Vi maa. vmre for. 
b.e..r~to p~. M.Mt~~ -1920 tog 
1m0:<4-kGn ~• en Dag ~omme. tU at tor· 
~a,~ med V(J4~ i H~.. Sa& ~d 
vi den Dat; maa vaere bedrc forberedte, 
end yi ba.r ya;ret det ved _!ldl~re Ul
svaTende ~J~~eder_ (Staerkt Bl!ald). 

(h·erretasagferer lltfa.nth.ey- WGO*"T 
foreslog deretter under staerk Tllstut· 
ning et llyldest~elegra.m. til Kongen. 

Festen fort.sattes med Oplesning af 
Hr. Adam Pott~ og San~ af kg!, 
Kammersa.nger Albert H~berg, og der 
sluttedes at med Tale og Sang ved et 
frelles Ka.ftebord. 

erindrer vt Danske Syd fo~ Grsen- Vor: Mindretalsret er 1 det ~or1e01~t: 



ST. Rf&llf&ADE 2. KJBEIIHAYII K. 
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~<let· 
::Kstrablad et 

skriver den 2 6 JAN. 12Jl2 

Peter Gcau 
orh Senderjylland: 

TYSKERNE SYNES AT VAERE 
BRAGT TIL FORNUFT! 

Misbilligelse sydfra og Modforholdsregler 
nordfra har drempet deres Tone meget 

De stadige 9konomiske Bekymringer 
DEN kendt~ S~r~dc .:feter GrQ.1l. 
1 

Pel, opholder sig i DaG i Kebe~
havn. Han skal tale vod ,Senderjy~k 

Sa.rufund"l! Jubilammsfest i Aftcn og er 

taget ind p~a ltissionshotellct i r,en· 

gang$Strlf)(}e, hv-or vi i tFormiddags havtle 

en Samtale med ham. 
I 

Peter Grau fortooller om Senderjyl· 

land;""" og det er med Bekymring, han 

tal~r om IForholdene derrrede. 

- Det er io Mladan, udtaler han, at 
Rigdom ikke belun:er at betyde, at den 
rige Jfand er absolu.t lyl;kelig , og Fat
tigdom, bthtn:er ikke at betyde, at den 
fattige 3Iand er ulykkelig. J!en dsn 
Aland, der Ira at rrere en 1;cl~taaendt 
Mana blil;er en lattig Mand, v il 1n-i!· 
ka.arlig fele en ds Bitterhed og let 
/ristes til at bruue haarde Ord om den. 
SkaJbne, dtr har ramt luim. 

Tidligere apillede en 8-de ingen 
Rolle. 

Sadan er IForholdene i Senderjylland 
{or Tiden. Maden~:~ det i tidligere Tid var 
11aadl\n, at vi kunde gere den nationale 
lndsat.s, vi skulde under !F'remme<lherr&
demmet uden at trenke paa. den Bede, 
det mange Gange vilde koste - vi va.r jo 
dengang saaledes stillet, at t-n Dede ikke 
11pillede nogen sterre Rolle for os - saa 
knuges Befolkningen nu af de ekono
miske Bekytnrin_gi"r, som Nat Oi Da& 
rider dt-n $Om en ~I:tr~. (} N {1 .,, ~1 

- Er Forholdene ikke lidt heche nu f 
- Aarsresultatet er bedre. Men det 

er dog atad~g saadan, at paa. hver Gaard 
er der en Karl for lidt og paa hver anden 
Gaard en Pige for lidt. Vi faar ikke det 
Arbejde udfert, som egentlig burde ud
feres, fordi Ti ganske simpelt ikke har 
Raad til at lade det gere. Ogsaa. for Er
hvervene inde i Byerne er ~orholdene 
lidt heche. Men der er dog atadig stor 
A rbejdslesheod. Veluddanncde, arbejdsvil
ligc, dygtige unge Mamd staar over for 
clen KendsgerRing, at slet ingen har 
Brug for dem. Det maa v~ere fo.rfoordo
ligt, Vi Andre bar dog vort Ar~~ej<l~ at 
kunne samle vore T_anker og H!endev om. 

Tyskerne i SBnderjylland 
er vist hragt til Forn uft 

- Hvorledea aer De paa Tyskheden 
for 'l'iden? 

- Der er ingen Tvivl om, at Tysk
heden i SEJnderjylland bar faaet nyt Mod 
gennem det, der er sket i Tyskland. lfen 
dot er dog vistnok saadan nu, at Misbil
Jigelse fra Syd og :tllodforanstaltningcr 
fra Xord igeu ha.r bragt dem tiJ mere 
.lo'ornnft. 

Vi ekal nu se, hvad de nye danske 
IForeninger, bl. a. de Unges Gra>nseveern, 
kan udrette. Endnu bar de Unge ikke 
udarb<'jdet n~et Program i Enkelthe<ler. 
Men det kommer jo nok. 

- Hvad l>&tyder L. S.-Bevregelsen 
S1.tnderjylland? 

Peter Qrau. 

- J eg tror ikke, <Mn betyder saa 
meget, som den bar betydet. Det er ' 
muligt, at det gaar med den Bevegellse, 
som uet gik med Cornelius Petersen& 
Arbojde og med den Leyske Benegelse, 
de slejcde efterhaanden al og koru i Bag
grnnden. 

lJdtalelserne fra L. S. har ikke den 
Slagkraft, som de tidligere bar haft.. 

Ssnderjylland og Politiet 

- Hvorfor hir S.x~derjyderoe saa 
meget imod, at Politiatyrken foreges? 

Politiherredemme ~kal genoprettes. 

kau baevde, at der er for Jidt P-oliti? 

er jo ikke en eneste Politrbetjel'l.t, 

lighedel', der ha.t· vreret i Senderjylland, 

og ~kulde der komrne sterre Uroligheder, 

ond det etedlige Politi k:an kJare, e.r der 
ikke saa langt til de omliggende Byer. 

- Hvad mener pe om den 
j,):ske lJngdom? Vii den VtP.re i Stand 

at kunne tage Kantpen op efter 

GamleP 

- Vi ~ldre har ferst faaet rore 

Uuge havde fe1·st Krigsanrenes 
ringer og dercfter de ekonomiske. 

vilde udove en stor ~rning ved at 

Bckymringerne for den ll&nderj.)'ske 
dom. ~len alligevel nrerer jeg stor 

til Ungdommen. Den skal nok staa 
Pt·ove. 



IT. 1£-UDE 2. ICJBflHA¥11 It 
111.1'. CDTIAL 11,. 

Bla~~cialdemokr~ .. \; 

skriver den (.. 5 JAN: 1~J.4 

, Meningerne om hvad Oplosningen 
a S. A. ~~ormationerne i Sonder ~ 
jyl ana lietyder, er me get delte~ 
I. P. Nielsen udtaler: Berlin bar ikke belt brudt 

med den slesvigske Politik. 

,Heiladal" haaber paa en fredeligere 
Kulturkamp. 

(f'n Socllll..OC.IIrat~"' KOI't'eJ'pondtl\1.) 

Senderborg, Onsdag. 

0 nerne i&nderjydland bar na
plssningen af S. A.-F'Qnnatlo

tu:rfligvis sat Sindene i Bevregelee, 
.men .Menlngerne om, hvad Sk.ridtet 
bet.yder, er Af meget forskellig Art 
i Befolkningen, saa lmnge man end
nu knapt ved, hvor Vejen gaar. 
Fra forskellige Hold i Arbejder
kredse ha.r man d en Tl'O, at Om-

()rduingen kun er det samme paa 
en ny Maa(le. Men selv i tyske 
Kredse staar man samlet i Op.fat
telsen a'f Skridlets Betydning, og 
den S. A.-Type, der st()d i Spidsen 
for det grove Arbejde med dagligo 
Ud1ordringer mod dansk Sam
fundsretsorden, faler sig i 0jeblik
'ket uden Fodlreste. 

I 

J. P. Nielsen hilaer meCl ' 
Glaede T error-Afde1lingem~ 

Oplfl$aning. 
Pet-es K<>t't>etJ!>OI~~errt har lbaft en 

Samtale U\00 1.1'oloketingaman.d J. P. 
Nielsen, der ud•tat.er: Jeg hllser na .. 
tuTligvJs 11ued Gliede, at odii!lse 'l'erliOr
~lioger ®l~s .og ro~vin'<le.r. De 
har 4Nort Sktute nok meod U~ a! 
SpUd i en Befolkning, ·cer si~ natro
nale QpJatte..'eer tUtrod"" bar levet 

tredellgt Si~: 01~ Sil~~ 1 ;~~et 
Land. 
J~ tror. at aLle dit.tse St.orma~e

llnger blev sclv det tyske Mindretal 
I XOt"4.Sles\'li tor bt>6Herlig. At Ber· 
'lin ik:ke heolt bar brojt med <deu s~ 
·vlg-lholstoosl"e Polltik, er <len dtore 
nye Grrenseorganlrsati.on, Sel8kabet 
'tor cysk l{.u•.tu.r, et @:Odt B evis paa. 
Dette Se'skafb ~k.al if~l'lll<len SleeY~· 
Ho'r;ben o~a om!a~ ~or>dslesvLg, 
Otg Mlldleroo tiJ tlets At1ber,lide o0g Agi· 
tationen, 'betal~.s l -maoanOO.Iige Raber 
llllt den t~ke Bt.at g•en~m 0l'ganisa· 
·ti.onene:~ ~~lko!oc•lcid13l!Ser. 

Et nyt Afanit i Kampen i 
i Gr~enaeegnene. 

Sen,derNlll)nd.s Sooial·DemOkraJ 
~krh·-81". 0fter at have fat~f81aaet, at 
•man .fra a!JQ Slider w.U Ln"Ha~e den 
•HoMnLna-. at ee T1den aon med Hen
t>~Yn til. ll\'a-d den .uye ~llli~t
nina' ..SCbleswjasche Kameradscbaft• 
•vll. Hi\'~ Qp:~ningen af de mil.i.mere 

iDidlStidlede tKo11~ v.iirkellg er IIU'Jia 
<Oi aaar belt tll Bunds, og >hviac 
•For~ for oden nye Sammen.-lut· 
nina • .SChleswlgsobe Kamerad&:lbaftc 
~h1keag blir-er.fredellge og aa~ne, vii 
<let il.lejnrt be~yde en M61Pamdine i 
ode .poll~• F'orQwl.d, en baard~ til
•tl'«)ngt Alftf' aru>elee, e.~ 'Dlet'klbart 
ISk.rJ.dt •bort rra .den U$r:ig~hed og II· 
·looyali~t.me AtiDOtlf-re~ <ler bar ken
<letegne~ IIYSk Mllldreta!s Po!lti'k i det 



I 

I. P. Nie·Jsen udtaler: Berlin bar rkke belt bmdt 
med den slesvigske Potitik. 

,Htimdal" haaber paa en fredeligere 
Kulturka11p. 

(fra Sedai-Demollrattllll li.wres,oa41~t.) 

Senderborg, Onsdag. 

0 nerne i&lderj~ bar na
plssningen af S. A.-Formatio

tuliligvis sat Sind-ene i BeV'fflgelse, 

men l-Ieningerne om, hvad Skridtet 
betyder, er &f meget forskellig Art 
i Befulknlngen. saa lrenge man e.nd
nu knapt ved, hvor Vejen gaar. 
Fra forskellige Hold i Ar~jder

kredse har man den Tro, at Om-

ordningen kun er det samme paa 
en ny Maade. Men selv 1 tyske 
Kredse staar man samlet i Op1at
telsen 8'f Skridtets Betydning, og 
den S. A. .lfype, der stod i Spidsen 
for det grove Ar'bejde med daglige 
Ud.fordrin.ger mod dansk Sam
tundsretsorden, f.eler Sig i 0jeblik· 
'ket uden Fodfmste. 

J. P. Nielsen hil$er me'd 
Glaede Terror-Afdelingern~ 

Opl,S1ning. 
Deres K·o:rJ:'eap•O'n•d~rrt hllr haft en 

Samtale med l•'O.:tk-etingamatlid, J. P. 
Nielsen, der uKttaler: Jeg hllser na .. 
tUT1tgv.is meld Gl/ade, at <liasee Terror
A.f.d.eoliuger ~~~ .og ro~vill'de.r. De 
bar wort Skade ook moo Udsmod a! 
Splid i en Befo»tniog, 'der sin~ oatio
nale Q~ratt.e."l*'r tiltrc.odrt, bar level 

Iredell~ ~1~: ~ s~ 1 ;~ : 0:me t 
Land. 

Jeog tror, at aUe ~ Stol'lllai!Jde
linger bier selv <let tyeke Min<lretal 

. i Norc.sl-es\'lg tor besvorerll.g. At Ber-
1 'lin ilklk.e 'helt har lbNtdt med .C.oo ~J~s

·vjgo~tl'<lls!.ein&"e Plolitilk, er den et.ore 
nye Grre~O'llJaonlootwn, Seoltikab.e-t 
'for .tysk K•ut.tur, e-t ~odt Bervls p.aa. · 
Dctte Se~cSikolb &k.al tOlltMlen SleevJ~g

Hio·:rsren ~~a oOm!atte .N•ot,d&I~vi:g, 
01g :M1d!oenmo t11 '<l-ets Al1b€f.ilde 10g A.gi
tati•onen, 'be'talet~ 1 •ma•aned.lige Rater 
'lhf d·oo Wl'.f~ Stat genrwm Organ!sa· 
·ti:oneoniS aotoc•lCJde~!Ser. 

Et nyt Afanit i Kampen i 
i Gr&enaeernene. 

SodlerJullo.nd.s Social-Demokrat 
4!ikrher, ~Iter at have f~tslaoot. at 
•man .fra a~ Silder 'V.il .Lnodtaee den 
tH()Mnl.nlg, oat 1!1& Tl4en 8:!1 ~ Hen
~yn tl.l, oh' ad >den .us-e Samm~ns!<ut
ning ..scbleswigsche Kamera&OOaftc 
•\·i!. HviB ()pl01Slllngen af ~e mil1teN 
'illld~t.bllede Kon(ld v.laikell4f er lel'llili 
<Og gaar •beLt Ul Bl.lllids, og. >hvie• 
•Fol'Ullel!oo ~r l(}en n•ye SammeMlut· 
ni>ng, ..SChleswlgSdhe Kamera()scba!tc 
·vhlke!Lg •bli vollr ltre«l-eoli:ge oe a.a,l)ne, 'Vil 
·det .wflgl,j.or~ lb-!Wyod-e ell Alf~S~P.fl'Oidine i 
de IP'Otllt.!t:'k·e l!'ol'lbo1d, en lbaar(h til· 
•t~ng., ~~laJ(llpoeJ$e, e~t ~klbart 
iSkr1d<t ibort fra den U~t&r!Jglhed ~ IJ. 
·J.o.yalltebell8 A'tmos~am. del' lb.ar ken· 
•oote~n.et 1lYt:~k Mi11i.l:reta!s •Politi'k i de-t 

.A.a.rs~W.. Vi .ha.r bnugt U.dtr~'lk-
•ltliVitic. c.H~ret, og ldet. •maoa man 

tJi.g i fra tysk &de. Eftel' al't 
va-d der er eke' 1 den tor1£;bne Tid, 

man m~re OG mere •bl«Yei b\"Unget 
lklun a.t tro •Paa det, <ler er tU at 

.paa, <le\ der er lronbrolla.belt 1 tdet 
•AJaiecsw Dag'cl!ys. 

Vi staa.r da, e!111tter .Bla.clet, !oran 
nYt Msnt't 1 ·KlllDIPen 1 Gr~

Tiden vii vise, af hvad Art den 
bll:ve. V1 ekal Atlge den med al 

()pmrezbo:n:fued, ihaal'ben.d& at 
v.lil tfaa til en vie Gra-d viod-e.re 

, ............. ,.~ ®.en \refbnet m~d alldhaallld>e 

-'H~l,nl!da~· eikr.h~r i sin. l.eden>de 
rtlllt~t lbl ,,a.: De llYI'S'ke .S .. A.'er lbe· 

altsaa lkke 1-oon.get-e. Til Et'l!ltat
lbar vl faae~ S. K., de.t 'Vi! l!i·ge 

cKam.eradschaft•. 
er .mere ew et Nlllvn$1tifte 

t omgaa e~ e•venbuelt F~l'bllod, vil 
vise. J.n.dt.il vi har kia.l;'6 
d~ anodsatte, er vi 'VHlige t.U 
at de-t er A~vor me.d Up!eSrl.I~J~~;ren. 

vl oot.erer med TUfredsh~. 
S. A. iN. oi!&lel't el\1!:1la:rer, et S. 

v1J >lkaBte med Stene, oe 
'VJ.l drl~ >mer.& St>ccrt•. 

Blade~ eh·er U1dto'Oc tor Raab 
en A.!~Lne s~areet cnaa !od· 

ra!de, eaa a' en fredel.lgere 1li' r.id· 
Kultur.;J!.am:p ettu bl~ 

eel·v.nela-e!~e BasiiS, h vo0rpaa de 
.Fo:lk IIOOd~. K. P. 
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Bladet: 

Uagellli N yheder 

skriver de[ 5 JA~ l~Jb 

Oagens Nyheder 
Vcd Su~ &I - K,ibellbna L 

TMon 9393 
~beD Dac OS Na 

08trlgs)Fe Problem trtekker sig taet
tere og taettere sammen, og en sken
ne Dag stiUes det i hele sin Skarp
hed med baade fra.JlBke og czekiske 
og italienske Konsekvenser. Nu vel, 
overfor d.isse farlige Muligheder er 
det vel naturligt, om Tyskland en
sket' sin nordlige Flanke sikret, og 
om det vii holde Porten aaben lnd 

Torsdag den 2'5. Januar 1934 til' et venskabeligt Skandinavien. Og 

Danmark 
og Tyskland 

Porten bedder Senderjylland. 

Vi ser her bort fra al Ly.rUc, vi 
tainker - for at kunne bevre~ os 
paa sikker Grund - udelukkende i 

M INISTERIET, der for Tiden el- Interes8e-Synspunkter, men vi fin-
lers ikke sidder i blede Sadler, der ogsaa her Tilskyndelser i vor , 

og som jo ogsaa emmer sig lidt ved Forventning om, at det er en alvor
det, mener pludselig ligesom Peer Ug Vilje, der nu har manifesteret sig 
Gynt at have skimtet en skinnende i Berlin. lkke at vi er blind for Van
Port, gennem hvilken Hr. Zahle med skelighedeme _ det er aldeles unsd
Bin Oppasser ovre i Undervisnings- vendigt at nrevne dem igen -, men 
ministeriet kan ride rankt med bele den samlede europreiske Situation 
Bundtet af Forbud og Straffelovs- ger det Offer, som Hitler bar krawet 
ti1beg. Det er nede mod Syd, Porten af de senderjydske Nationalsoeiati

aabner sig. ster, forstaaeligt og giver det Per-
Politiken, bvis Felelsesliv svinger spektiv. 

lidt nervest mellem Fornemmelser • 

fra Frisindets gamle Dage og For- Men lad saa et blive tilfejet: Nu 
pligtelser som det nye justitsmini- manglede det blot, at Ministeriet 
sterielle Diktaturs servile Hoforgan, Stauning ikke blot skulde pmve at 
traver stolt med ud paa det roman- smtte en Fjer i Zables Politikasket, 

tiske Ridt. men ogsaa vilde forsege at pynte 
,Det af Justitsministerea frem- paa den Nathue, som vore Geneve

satte :Lovforslag," skriver Bladet, Diploma.ter trrekker ned over 0rene . 
.. om Kontrol med politiske Forenin- Det kunde lige ligne dem, det kun
ger med s~ertigt privat-mflitrert An- de da grangivelig ligne Politiken i 
st:reg bar allerede virket - strerkt." de senderjydske Nazi-Korps' Desar· 

Det bar ogsaa virket i Berlin. Da mering at se en Opfordring - en 
nemlig den tyske Rigsregering og staerk - til almindelig dansk Ai
Nationalsocialisteme i Senderjyl- rustning og i Saerdeleshed til yder
land opdagede, at det var Alvor med ligere militrer Blottelse i Senderjyl
Zahle, og at Danmark havde faaet land. 

sin Dollfuss, kreb Angsten ind i Netop det modsatte er paak.ne

Junglen: Det store Tyskland bejede vet. Lad Spergsmaalet blive an
sig, og de nationalsodalistiske skuet i sin store Sammenhamg, 
Stormtropper i Senderjylland ople- ogsaa fra Stockholms og fra Berlins 
stes. Zable bar allerede, som Politi- Synspunkter: Ingen er i den nuvre
ken siger, virket - strerkt, og Borg- rende europ~eiske Situation interes
bjerg Iader forn0jet Fingrene l0be serede i, at en lille Gramselinie lig
gennem Sk~gget: Se, se, om Far al- ger udrekket og ubeskyttet, aabnen
ligevel ikke fik lidt Udenrigspoli- de sig ind til et intemationalt Va-
tik ud af det . . . cuum. 

Lad dem fomeje sig, lad dem 
ride Peer Gyntske Fantasiture, lad 
de:rn . vugge sig i Dr0mmenes bl0de 
Sadler, det, der er sket i Senderjyl
land - og som, bvad aile vel under
rettede ved, var forberedt lrenge fer 
Hr. Zable baade benuneligt og of
fentligt forelagde sine Foralag -
er betydningsfuldt og skat fra 
dansk Side vurderes fra andre Syns
Punkter end dem, som anlregges af 
et Ministerium, der tror at kunne 
negle sig en lille Fjer til en skaldet 
Politikasket. 

• 
AI Nor.d.schle8wigsche Zeittlhlg for 

Tirsdag fremgaar med al Tydelig
bed, at Oplesningen af Stormtrop
perne i Senderjylland ikke har vre
ret let 02' behal!'eliQ' fur li'DirAr~>n ~ .. 



st:rsg har allerede virket - stllldrt." 

Det bar ogsaa virket i Berlin. Da 
nemlig den tyske Rigsregering og 

Nationalsoeialisterne i S0nderjyl

land opdagede, at det var Alvor med 

Zahle, og at Danmark bavde faaet 

sin Dollfuss, kreb Angsten ind i 

Junglen: Det store Tyskland b0jede 

sig, og de nationalsocialistiske 

Stormtropper i Senderjylland opl0-

stes. Zahle har allerede, som Politi

ken siger, virket - strerkt, og Borg

bjerg Iader fornejet F1ngrene lebe 

gennem Skregget: Se, se, om Far al

ligevel ikke fik lidt Udenrigspoli

tik ud af det . • . 

Lad dem forneje sig, lad delJl 

ride Peer Gyntske Fantasiture, lad 

dem vugge sig i Dremmenes bl0de 

Sadler, det, der er sket i Senderjyl

land - og som, hvad alle vel under

rettede ved, var forberedt lrenge fsr 

Hr. Zahle baade hemmeligt og of
fentligt forelagde sine Fonlag -

er betydningsfuldt og skal fra 

dansk Side vurderes fra andre Syns

punkter end dem, som anlmgges af 

et Ministerium, der tror at kunne 

negle sig en lille Fjer til en skaldet 

Politikasket. 

• 
Af Nord8chle8wigsche Zeitung for 

Tirsdag fremgaar med al >:rYdelig

lled, at Oplesningen af Stormtrop

perne i Ssnderjylland ikke bar vm

ret let og behagelig for Fereren, Hr. 

Jens Lorentzen, og hans Venner, 

men at den er sket efter 0nske fra 

Berlin. 

de sooderjydske Nazi-Korps' Desar

mering at se en Opfordring - en 

sterk - til almindelig dansk Af
ru.stning og i Smdeleshed til yder
ligere militrer Blottelse i Senderjyl

land. 
Netop det modsatte er paakr~e

vet. Lad Spergsmaa.let bllve an

skuet i sin store Sammenhamg, 

ogsaa fra Stockholms og fra Berllns 

Synspunkter: Ingen er i den nuv~e

rende europmiske Situation interes

serede i, at en lille Gramselinie lig

ger ud~ekket' og ubeskyttet, aabnen

de sig ind til et internationalt Va

cuum. 

,Dette Offer," skriver Hr. Lorent

zen, .,som sandelig bar vmet os 
tungt at bringe, bar vi bragt vor 

F0rer, Adolf Hi tiers Tyskland." 

Svarende hertil udtaler Landbrugs

minister Darres Blad Deut3che Zei

tung sin Overbevisning om, at en

hver Modsretning mellem Tysk, og 

Da.Jlsk snart vil forsvinde. ,Hvad 

vi," forts~etter Bladet, ,kan udrette 

i saa Henseende, det skal til enbver 

Tid blive gjort." 

Naar nu den danske radikal-socia

Ustiske Regerings Organ 1 S0Dder· 

jylland, Hejmdal, er aldeles klar 

over, at Opl0sningen naturligvis sker 

,for at omgaa Bestemmelserne i den 

nye Lov (skulde vi forel0big sige: 

Lovforslag) til Opretholdelse af Ro 

og Orden", saa vil vi paa Forhaand 

ikke uden videre kunne modsige det

tc, og vi vil jo forbeholde os at se, 

hvad det bliver til med det ,.slesvig

ske K(lmmeratskab", der bliver den 

civile Erstatning for de forsvundne 

Tropper, men i Stedet for at mede 

med principiel Mistillid og Surbed, 

vii vi foretrmkke at anerkende denne 

udenrigspolitiske Berlinske Beslut

ning som en venskabelig Handling 

og som Udtryk for 0nsket om det 

bedst mulige Forhold mellem Tysk· 

land paa den ene og Danmark og det 

Skandinavien, som Danmark er 

Porten til, paa den anden Side. Vi 

vil foretrrekke at fremhmve Deut

sche Zeitungs Udtalelser og give 

dem den Kommentar, ~t de 0nskcr, 

der her udtales, ubetinget deles her 

i Landet. 
Vi bed0mmer Spergsmaalet neg

ternt qg paa den store udenrigapoli

tiske Baggrund, det har. 

naar man i visse Lande taler 

rende om Tysklands 
ske l.solering. Alligevel er 

storpolitiske Stilling ingenlunde 

og den kan i L0bet af ganske 

Tid blive saare va.n.skelig: det 
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ST. RE&NE&ADE 1 K8BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,895 

Bladet : 

"oe ialdemokratem 

11)4 JAN 19J4 skriver den f.. • 

/filler oploser S. A.
Korpsene i SfJnderjylland 

Tyske Nazister i Sleavlg meddeler, at de 
bringer dette tunge Offer for Fererens Skyld. 

Stonntropperne opfordres til at melde 
sig ind i et Kammeratselskab. 

f (P'ra Soelll-Demokrateu Korr"Poadeat.) stemmel8er, &Qm Lovlon;,J:age-t jn(Je-

Senderborg, T.lreda~. lb.old~r. ~ e1: dog Ogtiaa muligt, at 

N ORIDSOB!LF.S~GSOBJE ZEI - den Jnodre SpUd i de t.ysk~ Rreklker 
TUNG ol!entlig.ggr i !Dag ov~ QIU Ferel'$perg&maal&t har v.mrel 

helle F'torsiden -t&~&: medvil'Joonde Aa:reag til ~losnJngen. 
BEF ALINGI Det maa &ruloe8 :toc sandsyn:Ug.t, at 

Jeg oplner humecl alle s. A.- de dan81ke n.azietlek~ 0.Dganisationerl 
Forbuad 1 N. S. A. N. laoludve vJ:l ~rellll~g~e e.n Ugnende Omdannelse 
llotorlu)lpaet og KarlaMtvnnea. 
Bell Bltlel'l :tor at Olll<!Nl'll d~ ny~ LoVJbeste!li!Illei-

FmtreD for s. A. ser. K. P. 
' Loreona, i 
B£l"ALIN.ar 

J eg opforclnr aU. tldllgere 
Kammerater i s. A. til at iad· 
trede 1 den ayoprettede •SchlH
wlgsohe Kamerabcbllftc, BeU 
Hi fieri 

Vi bringer Ofret for vor l 
F;rer AdoH Hitler. 

Nordachleawipcbe Zeitung' s J 

Kommenta.rer. j' 

Dr. Clausen, 

Denne Beelut- I sine Komment.arer til S. A.-Op-
aing ~ 6elv- Lseoinaen dk.rlver •NordschJeswigecbe 
~lig ta.ge~ Zeltu.ne•, at den lkk~ er eket af Frygt 

ror at omzaa for det danske FOl'bUd, AIU'Sagen lig

de Bestemmel- eer hverken i N~l'dslesvlg eller ~>t?r· 
~~~- hoved~ I Da..mn.ark. Vor Fsrer A<!Wf ser, eom """' 

llYe Lov 0111 Ro Hitler, TY~Jkland bar '1 br~ dctte 
o~ lndebo}.. Otrer, eorn eandel.igt er faldet ~ 
der. HvOI!led- &~·.mrt. Dall6.k~ at 6lle 'POlitisk11 Af

len DiY>e Ore.a· @k:ygninger bar etad1g hevdet, at 

aisation •Sb.lefl- S. A. var en Tr~Jt~Je-1 mOd det fredeligt> 

wl!gsobe Kame- l>anlll&'lk fra TyskJands Side. Fl)r 
Mt.sOha'ftJ skAt! Tyekllands Sky!(} skis! der g~.ere.s en 

v,1r4:eelil.erh¥or- En<le p.aa de<tte Skraal. Bla.cJet hmv.cJt>r, 
ledes den &ltal nt SkxJ<lt-et er tag.et p·aa !!~!let Inttlativ, 

f)00.1lllle$, :t!OX'CI[~~ 

g'8X d·llir · endn·u 
in·tet om. Sk.en t 
det tys.ke .l;llad 

1Mn ~ner med, <at deUc lOCke 
lb u vo0 troot. 

iiuuviede IR:~·dee v.JJ, :vlde, e.t . 

en aJf S. A. lfiam. sklrive-r, at 'l\rU6-

denee •Fim-erec. len om et For. 

~ll S. A.~Fomnatlonernc.s Qpiesning ~ 
imlllJllle~ &Yd•fll8, og ·F'er.eren lhrenzt·;n 
er da eaaJedee beUer tkke at ti~~eft'., 
Dag, da han be:tinder eig i •llll,wou!v bUd aldrlg kun. 

de bat\·e ~t 00 tysJoe s. A.. hvor H~voooentralen tor tyeke Nazi .. ~
til. at qpt~ese sig, e-r der lngen Tvhrl af~ellnger 1 Udlandet tl.ndee. 

om, at de har felt sig ramt a.:t de Be- Det mea .. , at Nad•tarbeJdet J 

de ernge Or•aleJ•ade Ugeled .. 

SOCIAL-DEMOKRATEN 
1 DAG: 

Ledende ArtiJ.-el: Bstrigs Redning. 
Side 6. 

Underseoelsen mod •Daoens Nyhe-.. __ ----. 

11la1 llltYidere. tU l"ordel for Bit· 
len tJdearlppoUUk. 

Om den nye Organlt>atioll8 A.rbejdt;. 
tel'(}t J SeD:dexJylLand •forellgger lntat. 
men det haw<l~, at ~n lkke vii ge·J· 
opto~~ge S. A.e Webl't\Port, men ~nj~ 
sln lnte~ 1llod •kulturelle Sper~ 
maal. som en S18Q's ~fruhn-...t .......A 



__ ., .. .__.,._,..•vi "'o.IJ\,Il'Uit\.1,· • .I.J'C:tl.i ~!4 \)'\lti 'V~Ot&ld U~II.U.J:IIS,f.o, 0* 

N ORlDSOHILESWIGSOHIE W}l- dt1111 J1111d.re Splld ~ de t>yiSik~· Rrekiker 

TUNG off'&ntd:ig~r i iDag ovw oan Fe.rersp,n:gsmaalet bar vrere>t 
heloe IF\orslrl~ te~de: medvitlketlid'e Aa1'68>g til Orr>l08nlngen. 

BEl' ALINGI Det maa a.neee t-or eandlsynlig.t, a t 
Jeg opleser harmed alle S. A.- de da·IU:like nazi&tltllk:e 0!1gtlllisatloner 

l'orbuad 1 N. S. A. N. inclulive ,':l:l toret.age en ilgnende OJ)lldanne·lse 
ll'.otorkorpeet og JllarlDeatormen. tor at om.g.aa l:kl nye L~\'lbestemmel
BeU Bttlerl 

rereren for s. A. ser. K. P. 

B&I'ALINGI 
leg oplordrer aUe tidligere 

Kammerater 1 8, A. til at lDd· 
trade 1 den nyoprettede •Schl81· 
w:lgsolie Kamera~chaftc:, Bell 
Bltlerl 

Denne Beelut-

Vi bringer Ofret for vor 
F;rer AdoH Hitler. 1 

Nordachleswipche Zeitung's I 
Kommentarer. 

I sine K-'Oromentarer til S. A . ..Qp. 

.uing -e.r eetv. l'!Je!lingen ekriver •Nordschleswigec.be 
f~'i'6l:ig tag-et Zeitunec, at den lrlrke er eket a.f Frygt 

t.or at omli'ala fo.r det d·ansll;e Il'o:rbud, Aarsagen l~
d-& Best~mm'61- g~r b.v.erken i Nordslef.lvlg eller <>V~r· 
ser, eoan d~n hovedeifi i :08llltna·r:k. Vo·r Ferer Ald.l)lr 
nYoe Lo'V >OJtn ·Ro Hitler, Tysk'Lan.d bar vi bragt d-ette 
O:Nle.n ioQeboil.. Offer, S()tm e.an-deli8t er fald·et ?if 
der. HivQI!ledee emrt. Danslte at aile politiek'<l Af
ien reye ()rga- ekygninger bar eta-dig baw4et, at 

n!sa·t.ion .SWile· S. A. var en 'l'r.ueel mOod det fredelige 
wtgsohe Kame- Danmatk tra Tysklan&l Side. Fo~· 

ratedb.aftc sk!ld Ty6k:lands Skyld sk:al der ge~ en 
virke~erhvor- Ende PH dette Skraal. BJade~ hrev.dt-r, 
ledes den aka! at Skridtet er taget paa eget Initiativ; 
r.rume.s, ~· men reener med, at <Jette hltke ,. 

ger der endnu bli ve troot. 
intet om. SkfJnt ilndvle<J,e .Kredi!e vU vide, at 

Dr. Clausen, det tys.ke Blad ~11 S, A • .Jo'.ot,roationerne.s Ql:)llllflning 

en a1 IS. A. M.loo.- sklrl ver, at Tll"U6· 

dentee •1!1.ro:erec, len oro et F\or-

bu'(). aldrig kun. 
<1e ~'18 ~~~t die tyskle. S. A
til. at OJ.)[e&e e1g, er de·r ing.e.n Tvivl 
.om, at d+e ..har Mt sig nam.t a! de Be· 

SOCIAL-DEMOKRATEN 
1 DAG: 

Ledende ArtiJ.-el: estrigs Rednlng. 
Side 6. 

Underssoelsen mod •DaQens Nyhe· 
... r.s Kilde snart tilend&bra!Jt. Side .t. 

JJetudeHo sterre Underskud paa 
Handels/)a[anoen end i Fjor, Side 9. 

SOcfal·Demokraten Indt>yder til en 
.munte.r Eftermtddag, Side ! . 

8.sto.r~lands-Fundene vrekker Op· 
lnaJrksomhed over heJe VeMen.. S 4. 

Vold<90m EksplOsion i et Bagert. 
Bide 3. 

Det gamle Krav om B/IUfJsrorenln· 
qernes &>skatnlng skal drBfltJS. S. 9 •. 

Uno Kvirtles rystendiJ Tragedie: 
i'ra Brud-eskamlen til Frerwslet, Side 
1. ()(} 3. 

Mamoder a! hJemmelave<le l'aktu
rraer for at snyde Valutakontoret. 
'Bide 3. 

Mindelesten for Kn!Jd Rasmussen. 
ISJde 1. 

Diskussion om Skolebegerne. S. 1. 

Det norske Arbe}derpartls Formand 
I KBbenhavn. Side- 6. 

Soclal·Demokratens S,port. Side 10. 

Dauens Radw. · Side 4. 

Vor J{ronlk: tinukonservativ Fra
Beologt oo Balanoakunst. AI H. 0. 
tH anSCn. Side 9 • 

er da eaaledee lheller l.1ck.e at treff·~ 
Dag, da han befinder s~ i .Ha.mlborg, 
hvor liov~ntrllileJl for tyek,e .Nuin!· 
a>f.deling-e.r 1 Udlandet fl.n.des. 

'Det manes, at Nazlstarbejdet J 
· de· evdge 'Oraolelaade Ugeleties 

skalllkvtderea Ul Fordel tor Bit· 
len VdenrlgapoUUk, 

Om den nye .Organisations Arbelil~ 
1eld<t l &nderjy1Land 1.oreligger !ntat, 
lnen det bmv<les, at d~n tkke vii ge·J
optage S. A.a; We'ht't\POrt, men ven;i~ 
sin I nteresse '!Dod >k:ulturelle 8partlg
maaJ, eom en Slags Mi>d~'ltl'g~ m')i 
•DaDake Samfundc og •De Ullg!'6 

Grmuse~"6.rnc, 
Det var ~feningen, at de ca. 60 ty

ske Nazister, der nu er demt f~r 

Overtrledelse af Uni'tolllll8fi>rbu~e·, 
eom Demonstration vilde dsone ~iwte 
Deder. IDet slges n:u, e.t Booerne vil 
blive betaH, og Unitorme.atreren er 
l!kvideret. s.a.mtidlg vll de <KI1!eft'3r, 
der bar r:>ioaaet i .}t"<Jrbindt-Lse m<··d 
tJn rf.O>rm>S f,MbudsovertM}(iel&erne •bli· 
ve etl:llet i lBa€grunden. 

K. P. 

H. P. Hanssen Dtener, at 
Ordren er kommet 

fra Berlin. 
De store Linjer i tya.k Udenritspolitik maa ikke krydses. 

Deres Korrespondent bar bedt I Hand linger, som vi stod overfor 
SBnoerjydernes gam3e Ferer, thv. i Nor dslesvig, og som maatte 
Minister H. P. Hanssen, om en Ud· f; res tUbage til na~istiske Orga· 
talelse om den pludselig skabte po· nisationer i Slesvig-Holsten, -
Utiske SituaUon i Senderjylland. flvad der er sket nu er, at Tysk-

- Jeg bed;mmer det skete land fra Ber lin .saa bar 
saaledes, at der sker en Udjrev- kaldt Opl~ningen~ Jeg 
uing af a ll.e Uovetensstem~,nelser det saaledes, at det er et Ud 
mellem Slesvig-Holsten og Ber- for, at man i Berlin s~ger 
lin. Der var jo en Uoverensstem• nemf;rt Grundsretningen, 
melse mellem Adolf Hitler og Slesvig·Bolstens P.olitik 
hans Stedfortrreder Rudolf B e- maa krydse de store Linjer 
sches og andre f remtrredende den tyske Udenr igspolitik. 
'Nationalsoelali8ters Ord og de. K. P. 
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ST. RE81E8lDE t KJBEIHA¥1 ~ 
TElf. CEITUL 11 ,115 

Bladet: 

_ _ ~risteligt_Q(1gblac;t __ 

skriver den 

t. 4 JAN. 19J+ 

De tyske nazistiske Storm
. trop£e 1 Sonderjylland 
~ oplost! - -· \ 
Et Forsfig paa Omgaaelse- af de paatamkte {A)ve, 

mener »Hejmdal«. 

Beslutningen i S~nderjylland rendrer ikke Rege
ringens Holdning. 

Aabenrua, Tirsdag. (RB). 

DET TYSKE BLAD ~Nordschles
wigschc Zeitungc offenlliggpr i 

Da~ en :.Befalingc fra den nazistiske 
Fprer Jens Lorenzen, if~ge bvilken 
han opl¢ser aile S. A.-Formationer, 
indbefattet l\folorkorpset og Marine· 
stormen. Sarotidigt opfordrer han 
aile tidligere Medlemmer til at ind
melde sig i det nyoprettede :tSebles· 
wigsche Kameradsehaftc. 

Opl¢sningen sker, <Sktiver :.Hejm· 
dale selvf9!lgelig for at omgaa Be· 
stemmelserne i den ny Lov til Oprel· 
boldelse af Ro og Orden. De danske 
nazistlske Organisatloner ventes at 
ville foretage en lignende Omdau
nclsc. 

Ea Udtalelle af Stall· 
mlnlsterea. 

Etter Modtagelsen af ovenstaaende 
Telegram bar vi henvendt os til 
Statsminister Stauning. 

Vi forelagde Statsministeren fsH· 
gende Sp¢rgsmaal: 

- Vii den Beslut11ing, den tyske, 
nazistiske FSire'r i S~nderjylland bar 
taget, rendre Regeringeos Stilling til 
de forleden forelagte tre Lovforslag 
angaaende vi sse Korpsforbud m. m.? 

- Den nrevnte Begivenhed i S,.Sn· 
derjylland bevirke'l' ikke - svarede 
Statsministeren - nogen ..Endring i 
Regeringens Holdniog med Hensyn 
til det ;nskelige i at faa de !orelagte 
Lovforslag gennemfprt, tbi disse er 
jo ikke reltet specielt mod S~nder
jylland, men skal grelde hele Landet. 

De koaservatlve Stormtropper 
opleses lkke fer Loveu 

Vedtagelse. 
Paa Sp~rgsmaalet, om de konsel'· 

vative Stormtropper vil unde'l'gaa eo 
ligncnde Omdannelsc, som den de 
tyske, nazistiske Organisationer i 
Sttoderjylland bar aeooemgaaet, sva-

rer Lederen af de konservative 
Stormtropper, lngeni~r Mogens Hol
b;ll, os fSSlgende: 

- K. U. vii fortsat holde sig paa 
Lovens Grund. Saafremt de fremsal· 
te Lovforslag vedtages i den Skik· 
kelse, hvori de blev forclagt, vii de 
konservative Stormtroppcr blive op
J;st. Mere er der ikke at sigc om den 
Tin g. 

Ritmester Lembcke opretter 
Stormreglmeater. 

)Hejmdalc mener, at de danske • 
nazistiske Organisationer vii foretase. [ 
en lignende Omdannclse, som den de 
tyske i S;nderjylland. er uilde'rgaaeL 

Ritmester Lembck/ erklrerer paa 
Forespssrgsel, at hans Parti tvrert
fmod i Dag vil oprette Stormregi
menter, et for Jyllaud, et for Sjrel
land og et fdr Fyn. Der kan ikke 
vrere Tvivl om, udtaler han, at Rc· 
geriogen forbercder et Diktatur, og 
at man inden et Aar kan vente at se 
forskellige Venstrepolitikere og kon
servative Rig:sdagsmrend vandre i 
Frengsel! 

Udvalgsbehandlil1gen af 
Uroloveae. 

I Folketingets M~de i Gaat· nedsat· 
tes det 15 Mands·Udvalg, som 5kal 
behandle de tre forelagte l..J'rolove. 
Udvalget kom til at bestaa af f~lgen· 
'de: Alsing Andersen (S.), Frisch 
:<S.), Holger Larsen (S.), J. P. Lar
sen (S.), S. Munk (S.), J. P. Niel· 
sen (S.), Povlsen (R.), A. 31. Hamen 
;(R.), Dr. Krag (V.), Vag.n Bro (V.), 
.Vejen (V.), N~rskov (V.), Chrl&tmas 
ll-ller (K.), Piirschel (K.) og Sven 
:<K.). 

Udvalgets .M¢de i Gaar blev rent 
fo'rmelt med Konstitution af For
mand og Sekretrer. Man vedtog fore
l~big at atille forskellige Spprasmaal 
t1l Justitsministeren. 
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ST. R£&11E8ADE 2. KJBEIIHlft It 
TElf. CEJITAll tt ,t9S 

Nazister .. ne i Sttnderjylland 
C2 J ~ I 

. 

,oplttser" S. A.-Tropperne! 
En Manevre, som kommer Regeringen meget belejligl! 

Man kan gaa nd Ira~ at Zahles Forbudslove nu ·vn blive omarbejdel 
i skrerpel Retni~o! 

-Del svenske Hejre stiller direkte Forsiao· om Forbud 
al del kommunistiske Parti" 

' . -. Aabtnraa, Tirsdag. ket til Pas. Gennem denne Aftale Nu kan altsaa Undtagelse8lovene 
,Fereren" for de nordslesvigske mellem Hitler- og Stauning-Regerin.- gennemf6_res, uden at de rammer Na

SA-Tropper bar i Dag u«h!tedt f~- gen . • undgaa.s de udenrigspolitiske zi-Beviegels~n. Ja, Lovene kan 
gende Befalin;g1 -som ' offentligg6res Vansk;eligheder, som Borgbjerg &nak- skrerpes unper. Paas}tud af, at 
paa Fo1·siden af. ,Nordseh:leswigsehe kede <'Ver sig om. · Bevregelsen · -nil . har. · omorgani~ret 
Zeitung": · Regeringens Plan var ganske ty- sig, og alligevel bliver Resultatet, at 

delig; f0rst at for~regge Lovforsla- Nazi-Organisationerne gaar Ram 
Jeg opl,Sser hecmed -mttige SA· gene f~r Forrnrendene for de fire $to- f~rbi, mens, Lovene udn.yttes til det 

og NSAN-Korps og henutder Motor- re Parlier og derpaa at faa Hitlers yderste mod Arbejderorganisatio-
OI'Ciollaani!IOrganjsationen og Marine-' Godkendelse af Planerne. F6rst naar nerne. · 
stcmaeae. Heil Hitler! baade de borgerlige Partifonnrend i 

Lorentzen, SA-Ferer. Danrnark og Hitler havde erklreret Del sveasJle ltlrt w11 llave ... 
Samtid. h co 11 Le tze sig enige, skulde Lovene forelregges ..... ____ ,......... ,,_,.. ~ .. ag ar , ... ereren ren n ff' . It D PI k dsed d ava. ...._... ~u ~·• udstedt f"'l erule Opraab: o tete . enne an ry es, a 

., g ,Dagens Nyheder" rebede Lovforsla- flebllkkdll! 
Jeg opfordrer alle tidligere SA-. genes Indhold. Deraf R~geringspres- Stockhobll, Tirsdag. 

Kammerater til at indmelde sig i den sens Raseri mod de konservative 
I Rigsdagen bar Hejrepariiet nystiitede ,Schleswigsclle Kamerad- Landsforrredere. 

en Dagsorden, hvori det forlanges, schaft. Heil Hitler! Nu var Regcringen tvunget til at der gribes til de kraftigste l''oJrhoJds··l 
Lo1entzen. faa Hitlers Godkendelse, efter at 1 d d tat r · dtli . . reg er mo en s s JCD ge Lovforslagene var offenthggJOrt. Denne let gennernskuelige Man0V- M d t h t 1 t t f kl ganda, og $Iutter med at krreve, en e ar vrere e a or are . . . re, som bar til Hensigt at videref6xe H'tl t OmJ . f N . B det kommuntstiske Parta straks 1 er, a en regnmg a az1- e- f b d · S · S. A.-T.ropperne und~r ct andet vregelsen slet ikke vii skade den. Hit- or Y es 1 venge. 

Navn vll komme Regermgen udmrer- ler ved J·o gennem Erfaringerne fra ---: - - · nh · • Dtsse to Begtve eder VISer, 
Tyskland, hvor der ogsaa en Tid var Angrebet paa den revolutionrere 
den Slags ,Forbud" mod S.A., at bejderbevregelse i Skandinavien 
den velhavende Nazi-Bevregelse altid urniddelbart forestaaende. Af 
vil vrere i Stand til at klare sig gen- Evne til at mobilisere Arbejderklas
nem Omorganiseringer og derved i sens Modangreb paa det kapitalisti
Virkeligheden bevare sine militrere ske Samfund afluenger Udfaldet. 
Formationer, men,s <len kapital1stiske '""" 
Regering sretter hele sit Apparat 
paa at faa Ram paa Arbejdernes O'r-
ganisationer. 
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ST. R£81E&ADE 2. KJBHHA¥11 K. TELF. CEIITUl 11,885 

Bladet: 

Uerlingske Tidena 

skriver denL 4 JAN 1~. •'-. 

I Spillet og 
Kortene-

-
HOKJS-POKU~- vlek er ~e ~e\ia tylllke NaziKorps 1 Nbttlsbvig, Stormafdelinger, Motorordonnanser, Marlnestorme, hele Redeligheden. Og der, hvor disse statsfarlige Formationer udfold.ed. aig for Hr. I. P. Nielsen.s ~ ,Hejmdal"s forfrerdede Blik.ke, der skarer sig nu et freds~elt Schleswigschc K4meradsch4ft, hw Y dre og lndre end iklk.e for Hr. Zables demokratiske Skarpblik rssber en Trevl ,,miliUert og lignende". <Nerrumplet af dette Forsvindinpnummer U.er ,,Hejmdal'' ganske vist med at forsikre, at det natu.rligm ivaerbante. ,,for at omgaa Beetemmelserne i den nye Lov til Opretholdelse a£ Ro og Orden". Men I detme Fotklaring forkilarer ikke, hvorfor Opljisningen af Korpsene I furetages, f¢rend Loven er vedtaget, og inden det overbovedet klan vides, hvad der kommer til at staa i Loven. Det er dog, naar alt kommer til alt, ikke uUlenkeligt, at der bliver atrpget et og andet i Hr. Zahles Kladde. 

At man bar udslettet Korpsene for Na!5en af den danske Regering, der formodentlig kun ventede paa Lovens V edtagelse for at lade dem ransage af Politiet, er en ganske lystig Streg, og hvorfor sku.lde vi ikke fra dan.ske Side kunne afse et Blfaldsnik til dette Eksempel paa Konduite. 
Men man npjes fra ty.sk Side ikke med et Fastelavn.sdrilleri, ingenlunde, ,,Norosc.h.leswigsche Zeitung" kla;,d:er sig tvc:ertimod 1 ~rge&r og Offermine for med des stf'Jrre H!;iljtidelighed at kunne forkynde, at Aarsagerne til Opl¢sningen af Korpsene ,,hverken skal spges i Nordslesvig eller overhovedet i Danmark". Nej, ,Danmarks Statsmagt" vilde aldrig have kunnet opnaa, hvad der m.islykkedes for Brilnjng i Tyskland og vii mislykkes for Dollfuss i !Z)strig. Nordslesvig.s staalhaarde S. A-Viljer ,kunde ikke blive brudt i danske Famgsler". Nej, ,men N. S. A. N. vil ikke SammenstsSd med den danske Statsmagt" . . . . ,Vor F~rer Adolf ffit· lers Tyskland har vi bragt et Offer , selv om det bar v~ret tungt". ,Nordschleswig$che Zeitung" pensler yderligere, hvilken daad, der her er fuldbragt i den les tyske Sags Tjeneste, til F ..... YTITn .. af Tysklands Opstigen og Verd mission. Korpsene Oplfllsning omgives med et halvmystisk af sto.rpolitisk Heusisd Nt ~ 

_,_ a1 nogH! Haandfulde unge Mennesker. I Vir· keligh~den var deres Eksistens og Foretagsomhed mindre et Samlin· gens end Divergensernes Tegn in· den for den tyske Befolkning i Nordslesvig. I Virkeligbeden st<>d Enigheden inden for selve KorpsOrgani.sationerne vistnok paa ret svage F~dder. Aldrig er en bedre Anle-dning ti l at lade en Beva!gelse passe sig selv, med al Udsigt til at ende i uoprettelige Ernrerina"Svanskelighedcr, b!evet forspmt. H,.sjst sandsynligt har Reger:ngens Forslag hjulpet Tyskerne i Nordslesvig ud af en indre Krise - og Indtrykket af en Forfplgelse svejset sammen, hvad der ellers knapt havde kunnet holde sam.nlen. 
Rigtig hyggeligt er det ogsaa at se Schleswigsche Kameradschaft k · e sig op ad det danske Unga I rrensevrern, hvad Organisation og I irkemaade angaar. Og ganske \ ~rlig maa det f~rnJSje Udenrigsmi- , nister Munch at se Kameradschaft'et prresentere sig ~m vrerende i den tyske Udenrigspolitiks Tjeneste som en Organisationsf~rm til Fore· by else af tyske Sammenstpd med danske Statsmagt i Nordslesvig! Det er muligt, og det maa haabes, at den Gestus, en kortsynet og utrolig ubeha:mdig dansk Rtedsels-Jour. nalistisk og Partipolitik i Forening bar givet Tyskerne i Nor~lesvig Anvisning paa, ikke modsvares af vil1kellg Evne og Kraft til at udnytte Situationen. Men det maa i hvert Fald g~res til Genstand for den alvorligste Overvejelse, om det ikke fremt.idig kan hindre!, at det tyske SpU~eKort. __ .... 



ST. REBIE&ADE 2. UBEIHAVI It 
TEJ.f. CEIITW. 11,185 

Bladet: 

J erl'ingske . Tidenc.h 

skriver de~ 4 JAN l ~~t ~· 

Spillet og 
Kortene -

-
-

og Danmark, man har 
for et Gnidningsmoment. Men 

-----·-·eo skildres i ,Nordschleswig. 

Zeitung"s Artikel Danmark 
Landet paa et ~konomisk 
A£grund · i Mod.s~tn.ing til 

TY3kland, i hvilket ~ r4!!mmo4!!lL"'I 

og Sborhed allerede grJ~Jnnea. 
med 8t9Srste Frejdighed drager 
for Nordslesvigs Vedk.ommen-

de Slutninger, hvortil denne For
indbyder! 

Det er ikke Smaafling, det fyske 
Blad h.ar faaet ud af Min.isteriets 
Forbudsfurslag, I Virkeligheden be. 

· stod de op1.¢ete Korps af nogle 

Haandfulde unge Mennesker. I Vir
keligheden var deres Eksistens og 

'Foretagsomhed mindre et Samlin
gens end Diver~nsernes Tegn in
den for den ty.ske Befolkning i 
N.ordsJesvig. I Virkelig'beden stod 
Enigheden inden for selve Korps
Organisationerne vistnok paa ret 
svage Fs;1dder. Aldrig er en be.dr~ 
Anledning til a t lade en Beva?gelse 
Passe sig selv, med a) Uds!gt til at 

ende i uoprettelige Erna?rin&svan
skeligheder, h1evet forspmt. H~jst 
.sandsynligt har Regerlngens Forslag 
hjulpet TY3kerne i Nordslesvig ud 

, af en indre Krise - og Indtrykket 
af en ForfplgeJse svejset sammen, 
hva<i der ellers knapt havde kunoet 
holde sanun'en. 

Rigtig hyg~geligt er det ogsaa at 

se Schleswigsche Kameradschaft 
k · e sig op ad det danske Unge 
rt"ensev~rn, hvad Organisation og 

, irkemaa<ie angaar. Og ganske 
1 

saerlig xnaa det forn~je U*-nrigsmJ. 1 

nister Munch at se Kameradschaft'et 

H OKJTS-POKUSfFILIAs- v~k 
er ~e ~elida tyake Nazl

korps 1 Nbl'd3lesvig. Stonnafdelin
«er, Mo~rordonnanser, Marinestor
me, hele Rede1igheden. Og der, hvor 

<L$e stafsfarlige Fonnamoner 
udfoldede .sig for Hr. I. P. Nieluns 
og ,Hejm<lal"s forf~rdede Blikk:e, 
der skarer stg nu et freds~lt Schles
toigsche Kameracl8chaft, hvd:J Y dre 
og Indre end iklke for Hr. Zahl~ de
mokratiske ·Skarpblik ~ber en 
Trevl ,,militcert og lignende". 

prresentere sig som Va?rende i den 

tysk~ Udenrigspo}jf:ik_, Tjeneste 
som en Organisationsform til Fore
by~else a£ tY3ke Sanunenst~ med 

danske Statsmagt i Nordslesvig! 

Overrurnp1et af dette For.Mn
dinpnu.znmer iler ,,Hejmdal'' gan
.tke viat med at fursi.kre, at det na
tu.f'ligvia i~rklsmttea .~r at omgaa 

Bestem.melserne i den nye Lov til 
()pretholdelse a£ Ro og Orden". Men 
denne Forlclarin.g forklarer ikke, 
hVtOrfor Opl¢1sningen al Korps.ene 
foretages, fprend Loven er vedtaget. 
og in.den det overhovedet klan vides, 
hvad der kommer til at staa i Lo
v;en. Det er dog, naar alt kommer 
til alt, ikke utcenkelagt, at der hliver 
atr~et et og andet i Hr. Zahles 
Kladde. 

At man har udslettet Korpsene fror 
Na!~Sen af den danske Regering, der 
formodentllg kun ventede paa !.o
vens V edtage]se for at lade dem 
ransage af Politiet, er en ganske 
lystig Streg, og hvorfor &k:ulde vi 

ikke fra danske Side kunne afse et 
Blfaldsnik til dette Ek.semi>f!} paa 
Konduite. 

Men man n~jes fra tysk Side ikke 
rned et FastelavnsdrilJeri, ingenlun-
de, ,Nor<fschleswig:sche Zeitung" 
kla!d~r slg tva!rtimod j ~rgeflor og 
Off.ermine for med des st~rre Hpj. 
tidelighed at kunne forkynde, at 
Aarsagerne til Opl~ingen af Korp. 
sene .,hv~rken skal spges i Nord
slesvig eller ov~rhovedet i Dan. 

Deter muligt, og det maa haabes, 
at den Gestus, en kortsynet <>g utro
lig ubehcendig dansk .Ra!dsels-Jour. 
nalis tisk og Partipolitik i Forening 
har givet Tyskerne 1 Nol'CJBiesvig 
Anvisning paa, ik:ke modsvares af 
virtkelig Evne og Kraft til at udnytte 
Situationen. Men det maa i hvert 
Fald gJi$res til Gen.stand fur den al
v-orligste Overvejelse, om det lkke 
fremtidig kan hindres, at det tyske 
Spi~eKort. 



ST. RE8NE8ADE 2. KIBENHAVN K. 
Tfl f. CEifTIW. 11 ,895 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

skriver den 2 .. JAN. l~~-

De. tyske S. A. Gropper 
i S;nderjylland 

frivilligt opl;ste. 
Ff'ft.ten, ]ens LOrenzen, opf ordrer derefter 
alle Medletnmer til · at melde sig ind i det 

rz,ye ,Schleswigsche Kameradschaft." 

Den nye Organisation organlseres paa samm~ 
Maade som det unge Gr•nsevarn. 

F $2>REREN for de tyske, nazlstlske 
8. A.-Orupper 1 Nordslesvig, Jens 

~ Lorenzen, Aabenraa, ottentUggjorde 1 
Gaar, paa Forsiden at det national

; soclaUstbke ,Nord.schleswlg~Jche Zel
' tung'', t9Jlgende Befaling: 

Jeg opl9J* hermed sJmtlip 8. A.- og 

N. 8. A. N.-ltorps os herunder Motor

ordOil.llallSOfi"dllisl.tlonen qr Marinestor

mene. 

Hdl Hitler 

8 . A. ~r 

Lorenze11.. 

8amtl.dlg Uddeltea t~e Oprub: 

Jee opfOrdnr &lle tadlJa'ete s. A.·Kam

merater Ul t.t 1ndmelde sl&' 1 den Ill'!tlf

tede 8Chleswlpche Kamerad~h&tt. 

HeU Hitler. 

Dn tlrtin , ;, om 1-2000 
Man.J. 

De saaledes oplfl)ste tyske 8. A.
Tropper stges at ta)lle mellem et og 
to Tuslnd Mand, · oe Orupperne .f1%)
des spredt over hele Nordslesvlg i 

samme Udstrreknlng som det tyslte 
Mlndretal, tettest 1 Aabenraa Amt. 
F~reren, Jens Lorenzen, er en ea. 40-
aarlg tldligere tysk Krlgstlyver, der 1 
Forstaael.se med den tyske Nat1onal
soc1ailsme startede ,,Natlonal-8ozia-
11st1sche Arbeitergemeln.schatt Nord
schleswig" Oi blev denne Bev~gelseS" 
Leder. 

,,Tyske National-Socialister i 
NorJslesvig vil s;rge/' 

I en ledende Artl:kel komment.erer 
, NordsohleswJeoohe Zeitu~" dette Bnldt 
med f~gende :Semror'k.ni~r: 

hvemn ~ 1 Nordoslemg eller ovemo. 
vedet 1 Da.nmal!k. Vor P9lr>er Ad.olt Hitler• 
Ty$\tland ha.r v1 bragt et Offer, aelv om 
det har vaeret tunat." 

Gentagne Bt~kylJninger. ~· ' 
,,Alle d1m!lke po11t1._. Retnlnrer ha.r S 

den aene~ Tid Ulte..nctse11&' ientaget Be
Sk:yldn.ingerne, a.t s. A. oc N. s. A. N. var 
en Trusea mod det t~Uge Danmark. I 
st~ nye V.endinger duklkM dlsse Paa.
stande op om, a.t S. A. ekulde vsere Aci· 
tatlon mbd Danma.rk. Aile Forslkringer 
om, a.t N. a. A. N. ekulde vaere en selv
staendie Ofi'&niaa.tlon Uden P'orblndelse 
med Tyskerne hj~elper lkke. Utraettellr 
luevder H. P. Hamten 01 I . P. Nielsen, 01 
b.vad de nu ellen hedder, a.t det altsam
me~ llllrulde vaere Hyltlert. De .ser I dere.s 
Fantaat kun Haa.ndgran.ater or flyvende 
S. A.-Atdelinger atorme fre-m. Desverre 
er de hji~jreind&Wlede danske Kredse, aom 
ellers Viser Porstu.elsen for Nul.smen, 
fkke mi.ndre !orbllndede. Vi tyskslndede 
Nordslesv.!g.ere v~ a.t Aa.rsa.gen .til dWe 
dantdte Fantasier ligger 1 Angaten for Hl
stonens Gang. Vi ler a.f den Grund over 
FrNten, som aplrer a.t hele Danskernes 
Holdning, men for TST$:1a.nds 8kyld ska.l 
h~e dt!'llte Skrig nu h-.ve m Ende. Vl 
ty.sh Naztster J Nordslesvl&' behi!Wer lkke 
ai va.Ddre bemmelJft ad m,frke Ve!e tor 
at naa tu Maalet, VJ»' VeJ ~J' !Mit 
aabenlyos, Naalsmens Uvskra.ftl&'e Id6 og 
Tiden er med os. Danmark aejler mod 
de~ ~onornf.slr::e Forfald.s Atrrund, men 
det QP&dstigende Tysltl&nd &'fver os Haa.b 
og Mod tU a-t holde ud. Vi beh"ver ikke 
at storme. Tlden ar'bejder med os.'' 

, Vor Linit''. 
, Vor Opgave," fortsaetter Bladet, ,.er 

kun u give vore Polke!eller I Nordslesvla' 
Mod til at holde ud ved a.t g~re dem tU 
Na.tional-Bociali!lter. Det er lc.ort or godt 
vor Llnie. Vi vtl hverken erobre Darun.artc 
eller forj~e danste Marxister. Det er 
lkike vor OW'.ave at rectde Danm:u'ic !ra 
Unde.rga.ng. ,,Alle tyske Nat1onal-Socialiste4' l Nom

slesvlg v1l ~e over Opl~ningen a.t S. A., 
der J .saa .kor¢ Tld blom.sttecle saa .strerkt 
op, 01t som s111tte ')lele stn JEre lnd paa a.t 
vre~e llge .sa.a dk<icipt!neret og 11ge saa ln· 
deriJe n.at!Ona.l-.soclall.stisk som TysJdaDds 
na.tional-soclaJbtbke Arbejderpart!s 8. A. 
Truslen om et Forbud kunde aldrig have 
foranledlget os til Oplpsning. Danma.rks 
Statsmaet havde aldrlg kunnet under
try.kke S. A. mect dere.ll gode Vtlje. 

Ved Opl~sningen af S. A. f9lrer V1 Be
vis for, at vore Ord Jlc.ke er tom Ta.le. 
Det kan vere blevet Sklk 1 Danrnark, men 
vi sta.a;r ved, hV'Ild vi alger. Det viser slg 
som sktend}g ~n. na.ar man laegger en 
dobbeJJt Be.t~ning 1 vore Ord. VI vu lkke 
Iegge nogen udenrlgspolltlsk Hlndrlng 1 
Vejen, som skUlde kunne slta(le vor F¢rer 
Adol:t Hitters Tyskland. 

Det Lidllgere Regertngs-Syster:n ! Tysk
la.nd evnede HcJce at tU!n~l!lr>e 
HJUen S. A. Dolltuss b.ster 

\'ore ~trlgslce :S~re 1 sine ~"""llC!'-•a~r. 
8kulde det komme an derpaa, saa er 
s. A.-Msemd I Nordsl~vlg l.kU mindre 
ubl!ije~. D1sse staalhaar11e Viljer lrunde 
lkke blive brudt 1 danske F'lleng.sli>r, men 
N. S. A. N. vU Hake Sammenst,9fd med den 
danske Stat.s.m.a.gt. Den vil undgaa et
hvert SpUd at 'I'rusel. Dertor er 8. A.
Korpsene oplf<Sst. AaT'Sa.gerne hertAl $k&I 

Visse da.nsk:.e Kredse 6pllle4' vort 8. A. 
ud mod Tyskland tor t.t !orplumre det 

\'an.ska.belige UdenrigspoUtiske Forhold 
mellem Tysklan.d -og Danmark. Dlsse an
ava.rsl9lse Oplhld.sere VU nu engang for 
alle bllve dema.skeret. V1 v6d allerede, at 
det e:r dem., aom sa&tteT Europa.s Fred l 

Fare. Na.a.r denne Opfattelse endelig 
t~renger Jg.ennem, vjl Verden og dermed 
ogsa.a. TySk:land faa Ro og Fred tll a.t re
kcmstruere di)D tldligere Velstand. 

Ucl tra denne Erkend.tlle har F~reren 
tor s. A. f Forstaaebe med Landsledel1en 
tor N. S. A. N. besluttet Opl9lsnlngen at 
s. A. Denne ~utning er f9ldt af eren 
Ansvars!~Jlelse. A! den Grund ska.l man 
1kke fra dan.sk Side komme og sige, at 
Opl~sningen a.f s. A. skete paa Betallng 
af Tlflklan4. N. S. A. N. er fUldstaendil 
ua!hii!IDgig, og dens Medlemmer er da.nske 
S tatsborgere, men V1 er Nuister af vor 
F~rer Adolf HltJers Aand. Bam ffler vi 
os uli<SSe}lgt lrnyUet tU og er gennem
trmngt at den OVerbevlml~. at lia.n alene 
kender den r1gtl.ge Vej tU OpreJsnlnr. A1 
trl VUje t~jer V1 os fremtddlg lnd undeT 
ha.ns Poll.tik 1 den Erltend<else, at deot 
nordsle-svlgak.e 8pj1Srgsma.a.l kun er e-t ltdet 
Spj!Srgsmaal mod m~ a.ndNJ," 

,E,t Modstykke 'til Det rmge 
G ransevarn." 

,Vi vll lik:'kie stOle vor egen NOd over 
Ty5k:lands, uden hvl.s Hjrelp V1 vllde vere 
tortabte. Vl har dermed Vished for, a.t 
vor F;rer ~ vil glemme os. 

Med Dll!9lSning a.f s. A. er samt.ldlg 
, Sch!uwigsche Kanurad.&chatt" stlftet. 
Denne OrganisaUon akal 1klte vere et 
Frimurerl. Schleswigsche Kamer&dscha.ft 
er lkke mere eller mlndre, end Navnet 
slger, en Sammenslut.ning a.! unge Men
nesker at den tysk.e Folkegru.ppe, som 
styrker derea sle$vigsk.e HJetn$tavn og 
pver sig 1 nltional-social!stlslt A&ud. Med 
OplrJsnlng a.! S. A.. opglver V1 hverken 
vore Retskrav eller vore moralske For
drlnger. 

derjydske Natlonalsoclalister, Dr. Frit$ 

Clausen, Bovrup, om man omgaas med 
sa&da.nne Planer: 

- Ne1, svar>ede Dr. Ola.usen, vi tamker 
alde!es fkke paa at oplt~se vorc S. A.
Grupper. Vi ha.r lkke 1 Slnde at lade 
Ungdommen gaa. fra os. Og selv ?m disse 
Za.hle'ske Forbu.dslove gen.nemfl!lt·e.s, finder 
vl nolt en UdveJ til at oPretholde 
natlohal-&oelall.stlske Llv. Hvls vi lkke 
maa kalde os 8. A., saa kalder vi os noget 
andet. 0g hvls det iklre maa hedde 
Gruppe!~rer, saa roaa det vel he<lde 7or
man4. I hvert Fa.ld tan et P'orbud ikke 
berpre de Ideer, pa.a hvilke vi f9lrer vort 
Arbejde frem. 

- Men de planla.gte Forbud vU fonno
dentilgt hemme dette Arbejde? 

- Det frygter vl Utke. I Tyskland har 
NatlonaJ-8oclall$men maau.et geunem~ 

gaa nl'J&i'tlgt det sa.nune. Ogsaa Forord
nlng.en om, at man l.kke ma11. gl!lre Grin 
med Borgermuslkken, har de't nye Tysk· 
lalld haft at sla&s med 1 Star~n. Alt 
saa.dant hjelper 1kb mod en Bev!egel.se, 
der er aaa levell.(ie, a.t den griber .selv 
Dr>engene, som vi ser den g9lre her 1 Nord
slesvtg, slutter Dr. 01111u;en. 

Skulde Lorenzen have algivet sit 
FBrerakab? 

For ;vrlgt be!andt den nordslesvtgske, 
tyskle Nazlsme slg etter almlndelig Opf-a.t
telse umlddelba.rt foran et F~rerski/te, og 
det menes, at alene Be-budelsen a.f de nye 
Uro-Love var Skyld I, &It Jens LorentJen 
lkke allerede for ca. 14 Da.ge slden a!gav 
sin Oharce tU en &nden. Som Poret'1etu. ft 
E!ter!~ger var udpeget en ledend.e tysk 
Nazlst, Kommlsslon~er Jepsen, Tinglev, 
der skulde have vaeret udraa.bt til Lan4e•
/ilhrer. Lorenzen skulde deretter blot 
!unger>e .som 8. A.-P;rer. 

Lorenzen deltog, 80tn tldllgere omtalt, 1 
Krtgen. Han var ~Jtnant 1 Flyverkorp
set. Senere har han bl. a. veret ansat 
pa.a Hotel ,,Danmarlc" l Aabenraa, som 
Port:A.er eller ReceptJonselief. Ha.n torlod 
1 Gaar Morges sit Hjem for a.t rejse til 
Hamborg, an.tageltgt til en Kon!enmee 
med n.a.tlonal-JOClaJlsti:tdce Mynd!gheder. 

,Schleswig.sche Kanwrad:schaft" vll 1kke 
kast.e med Sten og ikke udiJve n~n 
kr!g&mressig Gernin.g. I sln indre 0l'gl&nl
sat1on vu den llgne andre danske For
enill(1;er og vU derm,ed vilrire et tysk ~ , 
stykke til Daruna.rta Det unee Gnmse· 
va)rn. 

Vtrius. 

Vi tror, •t 8andheden aetr 1 Lleng
den, og at vor F~re.ra ~r Pred8ViiJe 
vi! gennemtre~e Verden. For den Tro 
har vi bragt et Offer/'' 

Bladet ,,Hejmdal" fremsatte i Ge.u en 

Formodnlng om, at de danske Na!t!t-Or· 

ganisaltioner under Hen.syn tU de truende 

Forbud paa.tenlcte en Omdannelse a! 

aa.mme BJa.rakter som den oven!or orn

talte. yt bar apwft l"~eo for ct. lllhl· 
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St RE81E8ADE 1 KSBEIHAYI K 
TELF. CEIITRAJ. 11,995 

Bladet: 

Oagens N yheder 

skriver den24 JAN.19J4 

Nordslesvigs tyske 
'Nazistorganisationer 

lrivilligt oplast 
En Beslutning, der er truflet for at imode· 
komme Hitlers 8nske om, at Tyskland skal 

staa i V enskabsforhold til de 
.. ,, ~· :~,.-,· ~·qordiske ;Stater! 

• .e"'' J. ~ .. 

~ I SteJ'M 'lor Korpsene Jannea en Ungdom•lorening med 
den danake F orening ,,Det unge Grcan•evcarn" 

aom Forbillede 

o. •• ,.. N ylaeder priwat 
AcibenraaJ Tirsdag. 

DET tyake Mindretala Blad, 
det nazificerede Nord

«hle•wigiiChe Zeitung, offent· 
ligg;r i Dag over he le ain For· 
aide en opaigtvekkende Be· 
kendtg;relae, hvorefter dena
ziatiake Stormtropper i Nord
aleavig akal oplpaea og e t 
,aleavigak Kammeratakab" 
atiftea i dere.a Sted. 

Oplesningsbefalingen, der er ud
stedt og underskrevet af Fereren 
for S. A. i Nordslesvig Jens Lo
rentzen i Aabenraa, bar felgende 
Ordlyd: 

- Jeg op'letJe-r h6rmed alZe 8. A.

JI'orbtmd i Natiotaal8ociali.sti8che Ar

beit8gemeinschatt N ord8chleswigs 

samt Motorkorpset og Marinestor

mene. Beil B itler! 

Herefter felger et Opraab, der 
ogsaa slutter ,,Hell Hitler" og er 
underskrevet af Jehs Lorentzen: 

- Jeg opfordrer alle ttdligm-e 
Kammerater i Stormajde'lmgeme til 

at in4trli!de t d$t nyoprettede 

"Bch'l68wigsche Kameradsc'lw,ft". 

Et Offer, der bringes for 
Hillers Tysklaod 

I en t ilsluttende, med Hagekors 
udstyret Artikel, der b~erer Over
skriften ,Offeret", geres der nrer
mere Rede for Beslutningen, der kan. 
synes fremkaldt af det truend~ 
Forbud mod militrere Korps. 

- Det er tvivlsomt, skrlver Bladet, 
om dettc Forslag nogen Sinde bliver 
til Lov, men det er ganske givet. at 
en saadan Lov kun er rettet mod det 
saakaldte ligeberettigede tyske Mln
dretal. Trusleme med et Forbud bar 
imidlertid aldrig kunnet foranledige os 
til en Oplesning. Os kan intet Forbud 
rys~ eller forskrrekke. Den danske 
Statsmagt vilde aldrig have kunnet 
undertryk.ke s. A. imod Bevre,gelsens 
Vilje. Deune 11taalhaarde ViUe kunde 

men beror ikke ,paa Te<>ri, men paa. 
personllge Oplevelser at Folkefrelles· 
sltabet. En saadan Sammenslutning 
skal og maa ikke vrere nogen hem
mellg Organisation. I Hemmlighed og 
M0rke kan intet aabent og a!rligt 
Fa!llesskab vokse. ,.SchlesWigsche 
Kameradschaft" er hverken mere ellet' 
m.indre, end Navnet alger. Det er en 
Sammenslutning at den tyske Folke
gruppes Ungdom, der har Rod 1 den 
slesvigske Hjemstavn og, vU gere sig 
~;~yttig 1 den nationalsociallstiske 
.Aand. Der vll lkke blive kastet 
med Sten, ejheller drevet ,Wehrsport". 
Alt dette er endda lkke forbudt nogen 
dansk Statsborger. ,,Schle!Wigsche 
Kameradschatt" vn alligevel atholde 
sig fra en sa.adan Beskalftigelse for 
at forhlndre Mlsforstaaelse. I den 
lndre Opbygntng vii vi ligne andre 
danske Foreninger og Vll!re et tysk 
Modstykke til det danske ,Det unge 
Grsensev~em ", 

Artilden slutter: 

Vi tysksindede Natlonalso
ciallster 1 Nordslesvlg vU gennem Op
lesnlngen af S. A. staa uathamgigere 
og forsvare vore Handlinger selv. Vi 
tror, at Sandheden vU sejre til sidst, 
og vor Ferers aerlige Fredsvilje vii 
blive forstaaet at Verden. For denne 
Tro, har vi bragt vort Offer. 

Vink fra Berlin? 
Hvorvldt Beslutttfngen om Oples

nlngen skyldes det truende Forbud 
nlod Korpsd.annelser eller er foranle
dlget Syd fra., er vanskellgt at be

denune fra dansk Side. Sikkert er 
det imldlerttd, at man i Berll.n Iamge 
har felt sig generet at den Uro, der 
t Danmark er opstaaet som Felge 
at de nordslesvlgslte Nazisters Virk
somhed, og selv om man der ikke of

flcielt vil vedkende sig Forbindel.ser 
med disse, ved man dog, at man bliver 
gjort ansvarlig for deres Virksomhed. 
Det forekom.mer nlllSten for UStiJld
synJigt, at Nazistemo 1 Nordslesvig al
lerede nu at ~·rygt for det Forbud, 
om hvllket man endnu ikke ved, om 
det vll bllve til Virkelighed, frivilligt 
opleser den Organtsatlonsform, der 
har vmret stmrkt. medvirkende til Be-
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.. I Sted'lt!·. 'l~r Ko;p~ene dannea en Ungdomalorening med 
den dan•ke Forening .,Det unge Grcenaevcern1

' 

•om Forbillede 

Da•• n• NyheJer priUGt 
Aabenraa, Tirsdag. 

DET tyake Mindretala Blad, 
det nazificerede Nord

.chle•wig.che Zeitung, offent
ligg9ir i Dag over hele a in For· 
aide en opaigtvekkende Be
kendtg9irelae, hvorefter de na
ziatiake Stormtropper i Nord· 
eleavig akal opi,Saea og et 
,aleavigak Kammeratakab" 
atiftea i derea Sted. 

Oplesningsbefalingen, der er ud
stedt og underskrevet af Fereren 
for S. A. i Nordslesvig J ens t.o
rentzen i Aabenraa, bar felgende 
Ordlyd: 

men bcror ikke .paa. Teori, men paa. 
personlige Oplevelser at Folketa:lles
skabet. En saadan Sammenslutning 
skal og maa ikke vmre nogen hem
mellg Organisation. I Hemmllghed og 
Merke kan intet aabent og mrligt 
Fsellesskab vokse. ,.Sebleswigsche 
Kameradsebatt" er bverken mere eller 
mfndre, end Navnet slger. Det er en 
Sammenslutn.lng at den tyske Folke
gruppes Ungdom, der bar Rod 1 den 
slesvtgske Hjemstavn og vil gere sig 
nyttig 1 den nationalsoelalistlske 
Aand. Der vii ikke blive ka.stet 
med Sten, ejheller drevet ,Wehrsport". 
.Alt dette er endda lkke forbudt nogen 
dansk Statsborger. ,Schle~wigsche 
Kameradscbatt" Vil alligevel afholde 
sig fra en saadan Beskmftlgelse for 
at forhindre Mlsforstaa.else. I den 
indre Opbygnlng vil vi Ugne andre 

- Jeg oples(tr 1/,.ermecl alle S. A.- danske Forenfnger og vmre et tysk 
Il'orbund 4 Nationalsooiali4tische Ar- Modstykke til det danske .,Det unge 

Grsensevsem", 'beitsgemeit1.3Chaft N orclschleswigs 
11amt Motorkorpset og Marinestor
mene. H eil Hitler! 

Herefter felger et Opraab, der 
ogsaa slutter ,.Heil Hitler" og er 

lunderskrevet af Jens Lorentzen: 

t 
- Jeg opforclr.er alle tidligere 

Kammerater i Bt9N1&4/ilelt-Kgeme til 
at incltrrecle i ilet nyopr.ettecle 

.. Bc1tle8wigsche Kameradschaft". 

Et Offer, der bringes for 

Artlklen slutter: 

Vi tysksindede Nationalso
ciallster 1 Nordslesvlg vU gennem Op-
1osnlngen at S. A. staa uafhsengigere 
og forsvare vore Handlinger selv. Vi 
tror, at Sandbeden vU sejre til sidst, 
og vor Ferers serlige FredavUje -til 
bllve forstaa.et at Verden. For denne 
Tro, har vi bragt vort Offer. 

Vink fra Berlin? 

Hitler$ Tyskland mod Korpadannel~r eller er foranle-
1 en tilsluttende, med Hag.ekors diget Syd fra, er vanskeligt at be

udstyret Artikel, der bserer Over- d0Jllme fra dansk Side. Sikkert er 
skriften , Offeret", geres der nrer- 1det lmldlertid, at man 1 Berlin Iamge 
mere Rede for Beslutnjngen, der kan. har felt slg generet at den Uro, der 
synes fremkaldt af det truende- i Datlmark er opstaa.et som F0lge 
Forbud mod milit.alre Korps. at de nordslesvigske Nazisters Virk-

Hvorv1dt Beslutningen om Oples
nlngen skyldes det truende Forbud 

somhed, og selv om man der tkke of-
- Det er tvivlsomt, skriver Bladet, ficlelt vil vedkende sig Forbindelser 

om dette Forslag nogen Sinde bliver med dlsse, ved man dog, at man bllver 
til Lov, men det er ganske givet, at 
E'n saa~ Lov kun er rettet mod det gjort ansvarlig for deres Vlrksomhed. 
saakaldte ligeberettigede tyske Min- Det forekommer neesten tor u.sand
dretaL Trusleme med et Forbud bar syniigt, at Nazlsteme i Nordslesvig al
lmtdlertld aldrig kunnet foranledlge os lerede nu at Frygt for det Forbud, 
til en Opl0sning. Os kan intet Forbud om bvllket man endnu ikke ved, om 
ryste eUer forskrsekke. Den danske 
statsmagt vilde aldrig have kunnet det vii blive til Vlrkelighed, frivilligt 
undertrykke S. A. imod Bevsegelsens I• VJ~'"'~>er den Orga.nlsatlonsform, der 
Vllje. Denne staaibaarde Vilje kunde bar vmret stmrkt medvirkende til Be
lkko vmre knsekket at danske vseg'elsens bastige Udbredelse indenfor 
Fmngsler, men , N. s. A. N. (National- J.:lindretallet. 
soclalistiscbe Arbeitsgemeinscbaft 

lie'- ~a.• anser do"" Beslutningen Nordschleswtgs) ensker ingen Sam- """' • "' 
mensted med den danske Statsmagt. 
Vi vii endog fQrhfndre enhver Antyd
nlng i den Retning. Derfor er S. A. 
oplest. Grundene herfor er ikke at se
ge i Nordslesvlg ~ller overhovedet i 

Dette Offer, som sande
lig bar vmret os tungt at briDge, har 
v1 bragt vor Ferer Adolf Hitlers Tysk-

Hitlera Venakab over for de 
nordiske Stater 

- Vi tyske Nationalsocialister i 
Nordslesvig - bedder det videre -
vll bverken ,erobre" Danmark eller 
forjage danske Marxister . Dct er lk
ke vor Opga.ve at redde Da.nmark fra 
Undergangen. Gennem Oplasningen at 
S. A. vii vi fere Beviset for, at vore 
Ord ikke er tom Tale. Vi vil ikke 
vrere nogen Hindring paa den uden
rlgspolitiske Vcj, som vor Ferer Adolf 
Hitler til Tysklands Lykke bar be
traadt. Denne Vej til Tysklands Op. 
gang fli!rer efter Fe.rerens og hans 
BefUldmmgtlgedes Erklreringer ove,
Venskabet med de nordiske Stater. 

nye Organisation 
have nogen aom 
miliber Karakter 

Bladet benmgter , at Oplesnings
ordren skal vrere kommet fra Tysk
land og afviser sa.mtidig enhver 
Mistamkeligg0l'else og Beskyldning 
for , at det nydannede .,Sc 
wigsebe Kameradschaf t" skat 
tage S . A.s Rolle. 

- Vi kan ikke 
naar der iltke mellem den 

findes 



taget for a t omgaa de Beste:tnmelser, 
de nye Lovto1'8lag om Opretholdelse 
at Ro og Orden lndeholder. Det er 
dog ogsa.a multgt, at den lndre Splid 
I de tyske lUekker om Ferel'Sp0rgs

tnaalet bar vmret en Jnedvtrkende 
Aaraag ved Oplesnlngen, mener Bla
det, der tillige ~r det for S&ndsyn
Ugt, at de danske nazistiske Organi
sattoner vU foretage en IJgnencte Om
dannelse tor a.t undgaa de nye Lovbe
stemmeiser, hVis de bllver til Virke· 
}lghed. 

Regertngens Foralag angaaende de ~ 
kaldte Uro-Love hedder det t1l Slut 1 
Deutsche Zeltung: 

,. Trod• det nordsteavtgske SP0rgs
%llaaJ er Tysktand meret velvllligt sln
det overtor det da.nske Folk, og det ty
ske Folk vU gl!ede slg, om det lnden 
lmnge maatte lykkes Danmark paany 
at arbejde elg t V&jret. Vi er da ogaaa 
fuldt og fast overbevlst om, at den i 
og for stg udprmget anstmndtge. mrllge 
og brave danske FolkekaraJ<ter meget 
sttart vn smtte sig lgen, og at en
hver MOdSI!etning mellem Tysk og 
Dan~k vfl forsvlnde. Hvad vi kan ud
rette t saa Henseonde, det llkal tU en
hver Tid bllve gjort." Det gode Forhold tiJ 

Danmark skal 
oprethoJdes 

En bemcerkellelvcsrdig Udta. 
lel,e paa et b~c:erkel•e.vce,... 

digt Tidspunkt 

Ritmester Lembcke viJ ikke 
omdanne sine Korps 

Oprettelte al lire ,Storm. 

Do •• ,.. N yltedftr prlf~«t 
Berlitl, Tirsdag. 

Den tyake R!gal&ndbrngsminfste.r, Dr. 
Darr~ Blad DeuttJc}u, Zeitung beskmf
tiger slg ret ofte med Forholdene i Dan
mark. Dette plejer at ske paa en sagUg 
og roUg Maade. D. Z. h0rer f. Eks. lkke 
ttl de tyskc Blade, der Gang paa Oiing 
kercr op med Kravet om Nordslesvigs 
Tllbageerobrtng. I Aften indeholder 
D. z. en redaktlonel Artlkel om den 
GkonomJske og po!itJslte Sltuation 1 
Danmark. 

regimenter11 

Et Forlydende ~delte l Aftes fra 
Aabenraa, at ogsaa de danske Nazister 
vU Oph~:eve deres Korps og foretage en 
,.omgaaende Bevregelse" overtor Rege
ritlgens Lovforslag. 

- Er det rtgtigt? sp0rger vi Ritme
ster Lembcke. 

- Nej, tvrertlmOd! Vi gaar llge den 
moc:lsatte Vej. Vi opretter I do neerme
ste Dage fire Stotmreglmenter: et for 
Jylland, et for Fyn, et for Sjrellnnd og 
et for Kebenha.vn. Nu gmlder det Kam
pen mod 1\:rlnlstertet StaunJng-Zahte, Etter at have omtalt den da.nske Re· 

gerlnge Lovtorslag til Opretholde!se a.t 
Ro OIJ Orden, efter at have forsikret, 
at Tysktand tkke 1 mindste Maade blan
der slg f lndredanske Forhold, og efter 
endella- at have retereret det tyske 
Mindretats atvtsende Holdnfng overtor 

intOd det ma~tstlske Dlktatur. 
- Kan dot t~X:~nkes, at dot er de s0n

derjyclske Na:rJlster, Rygtet taler om? 
- Nej, Dr. Clausen I Bovrup har 

kun at !elge den Ordre, der gives her
fra. Han er n:Un Undert0rer for S0nderjylland. 

Pen. storpolitiske 
Situation i 0strig 

(Fortsat fra Side 1) 

moder de lr!agter, der stadig bar holdt ttyJdre N .. lkamparnea or earnthllr 
0etrtg fa.tt paa St. Gerznatn-Traktatens rekooatruere Lande& lilkononil•k. 01'11Iyd, om fkko at gletnlne, at baade 

.eom Medlem at Folkeforbundet og 1 G ~ £ b d 
H enlu)ld t;\1 den nrevnte Ttaktat bar ent:ve lOr ere t 
0strtg paataget sig at hmv<1e sin U-at· 

1
_ d • 

hll.lngighed, og at de andre M~gter der- paa eKstraor IDler 
for, om fkke andet saa rent moraisk, er I dk Jd J 
forpJlgtet t1l at ~Jmipe det h¢tnted. . n a e se 

Situationt!n i Landet h-j
apaendt Raad&t kan indkalde• paa 

48 Timer 
Dt~6tttta Ny!.eJe, prlvat 

Den ladflnrJralce Situation i Sl)et· 
Plr et i Dar hlill•P•ftdt paa ea Ma:a
de, der ma111 Leteraea tom OYeror. 
det~tlil farlir. Aile her f,tler

1 
at alt 

mulirt Llilr rllrea for i den ellevte ud P••• at det er Henairten at ind. 
Time at btyde den Rinr. der lanK· kaJcle Folkeforbunderaadet til et ekatra. 
aomt er nd at luklce •lr om Laadet orclin-ert MPcle i Anledninr af den 

Genea:e, Tiradag. 
0Yerfor de Meddelelae.-, clw •••.-

or aom truer nted at kv•Ie deb SeJy_ t:rsk-Patrir•lce Konllikt, etlcl•rer Folke~ 
•t•ndi•hed. forbundeta la~i~Jer. Embedalll•ad. at 

hna clet jllntlrea, lc.an Raadet lftdlcalclea 
Oven paa de spredte Uroligheder til elcatrllordln•rt Mj~~de mecl 48 TJmu-a 

Utldo:r den 1t.a.liCllake Udsending Signor Varael, Aile Forbetedeleer til dette 
Su1;fch,g &S0g er alt nu atte:r roligt Sloidt •"-1 Ylltre tl'lltfet. Yderllgere 
UdadtJl t 0strtg. Men Regertngen har hedder clet, at en Ber•rinr fra jllatrlrilr 
fra mange SJder mOdtaget Advarsier Sid• om en •••dan lnhldelae meaea 
om, at den: nuvll.lrende spoondte Situa
tJon i det lange Lob er utaalelfg, og 
at der saa. hurttgt som muligt .ma.a 
ftnde en Afnpaendlng Sted, hVis det ik
ke aka! gaa galt. 

at ville Yillcle 'tilalutninr fra eamtlire 
Raadtntedlemmer. Side. Eftw hYad d i!r 
her forltder, bar Reretlll••• l>ollfu•• 
dog kuJJ til Henairt at fare et aaadaat 
Slcridt, hvia den aidate jliatriralce Note 
ik"- blive.r Lenaret Era tyak Side Den YJJgre Generation bar 

erklaeret Regeringen Krig bliYer henaret atflfredutillende. 

Fra alle Sider J det ekonomJske Liv, 

hvor man er mere eUer mindre at- Viceboramesteren i lnnsbrue)t 
heengtg at Handelen og Samkvemmet arreateret 
mect Tyekland, torlanger man Died sti- Inn.tbrtwk, Ti.redag. RB. 

United Pr~3. 

gende Styrke, at der nu under en eDer Vfceborgtnesteren 1 tnnsbruck, Dr. 
&nden Form atsluttes Fred mea Tysk- Walter Pembauer, <1cr tllb0rer dct 

stortYSke Part!, er J Atten blcvct arrc. 
steret. Om Aarsagerno til hans A.rre
statioh foreugger de:r endnu Intct. 

\ r }c: 



okonomtskc og polittske :Sttua :c1on " ..:~~.o .a.u J.- .~.~JQ..,'Q J..u.J.u" ....... .. I.A 0 ..,.,. ............. .._ .. _ ... --~~~ 
pen mod l\i11nisterlet Staunlng-Zable, 
tmod det marxlstlske Dlktatur. 

Da.nmark. 
Efter at have omtalt den da.nske Re

rerings Lovforslag tu Opretholdelse af 
Ito og Orden, et:ter at have forsikret, 
at Tyskla.nd lltke i Dilndste Maade blan
aer slg t tndredanske Forhold, og efter 
endel!J at have refereret det tyske 
Mlndretals afvtsende Holdntng overfor 

- Ka.n det t~ilkes, at det er de s0n
derjydske Naztater, itygtet taler om? 

- Nej, Dr . Clausan i Bovrup ba.r 
kun at felge den Ordre, der gives her
fra. Han er rnin Underleror for Sen
derjylland. 

pen storpolitiske 
Situation i 0strig 

(Fortsat tra Side 1 ) 

mooer de ldagter, der stadlg har holdt 

0atrlg fast paa st. Germatn-T.raktatens 
Ordl.yd, om lkke at glernme, at baade 

trykke NatdkatnPAin• o ot satntidlJ 

reko•utruare Landet jiikonomiek. 

tom Medlem af FOlkeforbundet og 1 Gene" ve forberedt 
Henhola ~~ den noow~e 'l'ra.ktat h al' 

0stdg paataget sig at hre'Vde sl.i:l Uaf- k d• 
hmnglgbed, og at de andre ?.Iagter der- paa e straor lb~r 
for, om lkke andet saa rent moralsk, er lndkaldelse 
forpllgtet til nt hjreipe det Mrmed. 

Situationen i Landet h,.,Sj
spaendt 

Raadet kan indkaldes paa 
48 Tim~ 

DaJ• " ' NyheJe,. prltJot 

Gcn~h:e, Tit·sdag. 

0'f'erfor de Meddelelaer, dar l'aar 

Den lod~britake Situation l f/)at• 

r ir e t i Daa h;japandt paa en Maa

de, der maa be ter net aom oyeror

dentlitr farli•· Aile her h iler, at alt 
mulla t b;r g,Sre• for i den ellevte ud paa, a t det er Henaigten a t ind

Tima at bryde den RinJ, der la nr· kalde Folkeforbundaraadet til et ekatra

aomt er nd at lukke d g om Landet ord ineert M; de i Anlednibl' a f den 

o• eom truer med at kvale data Sel•- tyak-;striatke Konfl ikt, erkl•r•r Folke• 
at•nclirhed. forbundata h;jere Embedsm•ftd, at 

hYit det jllnaket, kan Raadat iodkaldet 

Oven p~~.a de spredte Urolighcder til eldtraordln•rt M;de mad 48 Tlmu-a 

under den 1tal.Umske U(lsending Signor Vat'ael. Aile Forberedel•er til dette 

Suvich-8 Be1:10g er alt nu atter roligt Skridt aka.l veere truflet. Yderlire re 

uda.dtil 1 0strlg. Men Regertngen hal' hedder det, at eil Bet•rinr fl'll. lll•trla•k 
Side om en aaadan lnkaldelse menea 

at villa Yinde 1'ilalutniniJ fra nmtlir• 

Raad tmedlemmera Side. Efter hvad d u 

he• forlyder, ht.r Recerincen Dollfuaa 

dor kuu ttl Henal,t at taae et ••adant 

Skridt, hvia den aldate ; atriaeke Note 

ikke bllver beavaret fra tyak Side eller 

bliYer beevare t u tilfredaatiltende. 

fra ma.nge Sider modtaget Advarsler 

oro, at den nuvmrende spmndte Situa
tion I det lange Lob er uta.alelig, og 

at der saa huttigt som mullgt maa 
ftnde en A!spsending Sted, hvis det ik

ke 8kal gaa galt. 

Den yngre Generation har 
erklaeret Regeringen Krig U?ltted l'T68~. 

Fra alle Sider 1 det 0konomiske Liv, 
hvor man er tnere eller mlndre at- Viceborgme&teren i lnnsbruck 
hmngtg at Handelen og Samkvemmet arre1teret 
med Tyskland, forlanger man med sti
gen.de Styrke, at der nu under en eller 
anden Form afsluttes Fred med Tysk-

I nnsb1'uck, Tirsdag. RB. 
Vtceborgmesteren t Innsbruck, Dr. 

Walter Pembatter, der ttlh0rer det 
stortyske Parti, er 1 Atten blcvet arre
steret. Om Aarsagerno tll bans Arre· 
station foreligger dor endntt tntet. 

" ? 
.. 

Undersogelsen i 
Jydsk Land·Hypothek 

Det vil crlndret, at Rigsadvokat GoZl 
i Efteraaret anmodede Statsadvokat 
Fischer og Politln)ester E. Hoeck, Aar
hus, om at foretago en Under s0gelae 
for at konstatere, om der var Grund
lag t or Retstorf0lgntog tmod den tid· 
Ugero Ledelso l Jydsk Land-Hypotek
forenlng. :borefter paabegyndte st~ts

autorisetet Revisor 0. Je&versen - bi
sta aet bl. a. af en jydsk Kollega - en 
lndgaacnde Revision, hvilltet Atbejde 
netop er sluttet 1 dlsse Dage. 

I Gaar ankom Hr. Fischer ot Hr. 
Hoeck hertil Byen for at kon!erere 
med Revlsoren. Dlsse Konferencer -
og Gennemgangen at Matertalet - vfl 
vare U gen ud, og rlmellgvls alutter 

to Embedsmmnd deres Kebenhavns
med en Konference med Rigs

En Beslutnlng med Hen· 
den eventuelle kri.mlnelle Un· 

,.,.,,.....,.,_,,.:1.- vii 11Ar Aft.Ar Jcun nA VA'nt.fla_ 



Rettsforfttlging I 
mot det danske 
, Dagens Nyheder". 

-
For artiklen iglzr 

om re~jeringens lov · 

forslag vedr0rende 

S0nderjvlland. 

A1"Hkkelen i Dage'll3 Nyheter. 

K j - b e n b a v n. 
D~ns Nybeder bragte igar d.en 

nrtikkel som de norske aviser gjen· 

gav om de n}11l lovforslag 80l1l regje

ringen overveier om :torbud mot dol· 
tagelse i politiske korps, om foma~r
mel$6 av tjenestemenn og om besld· 

nelse av og handel rned vll'ben og 

q.mmunisjon. Bladet avtTyktl.e save! 

-.aragrafer som bemerlminger til lov

utkastet. I den anledning bar ju

stisminist.eren efter bva.d Social-De

mokTaten erfarer anmodet rik.sadvo

katen om 1 aM.tille rettsforf!1lgning 

mot dagbladet Dagens Nyheder for 

overtredelse av straffelovens pata· 
gra! 129 som bl. a. inneholder bestem· 

melser om at den som u.berettlget 

~ir offentligheten meddelelser om 

!orhandlinger innen offentlig r1d og 

myndigheter kan straf:fe:~ m1l<l b!1ter 

eller hefte inntil S mAneder. / , 



anmark forbyr 
politiske garder. 

ALL V ABENHANDEL 
UNDER STRENG KONTROLL 

Straff for a forstyrre mJtter 

Kraftige forholdsregler i anledning av 
den spente situasjon i Sender j~lland. 

K j ; benhavn, idag. 
IgA.r forel& statsminiJteren og 

justismillisteren f;rerne for de 
politiske pa.rtier regjeringens pla
ner for A. skaffe ro og ordeu i 
la.ndet. , Pla.nene gA.r i korthet 
ut pA. at det for fremtiden ska.l 
vaere forbudt a oprette og oprett
holde politiske organisasjoner som 
er organinrt som militaere korps. 
Videre gar regjeringens politikk 
ut pA. at det skal gjennelll!flrea en 
ny lov om vlben. Det eksisterer 
i for:veien forbud mot 6. baere el· 

ler vaere i besiddelse av vlben 
uten a~erskilt till&telae. Det er nu 
hensikten A. utvide dia&e bestem· 
melBer, sA.ledea at hele ribeufa. 
brikaajonen og ~ndelen med ri
ben kommer inn under kontroU. 

Endelig vil det bli sikret gjen
nemf,.relse av bestemmelser som 
fastsetter strenge stra.ffer for 
dem som overtrl:lr loven og det er 
henatkten A. fa.stsette straffebe
stemmelaer for forstyrrelse a 
offentUge m;ter og. for delta.ge 
1 ga.teuorden. 
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Hvad vii 
Dan mark 
gj•reP 

For a dem pe uroen 
i S Bnder ] ylland. 

Et forslag for 
riksdagen i nesta uka. 

;K j; benhavn, td·ag. 
AogAende f'Ol-Qloldene i Sliln

da..Jtll&ai' uttaler statsminister 
Stauning overfor Social-Demo
kraten bl. a.: Regjeringen kan 
ikke tenke sig oprettelsen av pri
vate militrerorganisasjoner og 
derf<n' kan det ikke ventes til]a.. 

telse til oprettelse av slike korps. 
De forholdsregler s.om ska.l tref
fes til sikrin.g av ro og orden og 
!or A dempe den uro som dder i 
S!!Jnder..Jylland rnA treffes &'V 

staten og av den •ne. J eg reg
ner med at f()ff,slag om de nj!Jd
vendige forhold.sregler vB vrere 
fetdige og kan fremsettes nAr 

I 
riksdagen i neste uke trer sam- , 
men. J 

/9g~ 
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5000 tyske S. A.-trop
per i dansk ~nder

jylland. 
Dessuten ma.rinestormtropper. 

KJfllbenhavn, 29. de5ember. 
Folketingsmann J. P. N 1 e 1 s en 

bar 1 en art1kkel 1 Sl3nderborg so
claldemokrat oplyst at de nasjonal
socialistiske stormavdeUngstropper 1 
det danslte Sfllnderjyl·la.nd teller 5000 
mann og at det tyske nasjonal
socialistiske parti 1 Nord-Schleswig 
foruten stormtropper har oprettet 
sakalte marinestormtropper som 
lfflllge folketingsma.nnens oplysn1n
g-er skal behers~e Aabe~raa, Sflln
derborg, Graasteh og Hpjjer. 

I anledning llV ovenstlende op
lyser sta.tsmlnister S tau n 1 n g til 
Social-Demokraten at $Pfllrsmllet 
om korpsda.nnelser er gjensta.nd for 
visse drs<S!telser innen regjeringen, 
og det vil sikkert under en eUer an
nen form bll truffet !oranstaltnln
ger for a avverge den uro som ska
pes ved en slik prlvat-militarisme . 
Sta.tsministeren kan im1dlert1d pl 
det nuvrerende tidspunkt ikke uttale 
sig om hvilke former disse for 
staltninger v1l fl. 



.. 
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O?rer Torp, 
faa Lov til nl tHh ikle1- og tages i Brug 

i L~nc.lcts Tjrncslc, 0,11, skant han kun 
blev 3i Anr gammel, dl han-; )finde T•nJer, J,J '"; n lrengc Gncnselandpt.. . u. N. 

1 

IJ memortam Han afgik ved DfiJden aom F li!tlge 
af sine Kvaestelser ved Bilsam

menstfiJdet i Fredags. 

Paa. Sygehuset i Aabeuraa afgik 
Lre1·er 'l'orp, Tendtr, i Gaar \'ed Deden. 

Da han i sin Bil i Fredags 1·ar paa 
Vej til Aabenraa, stedle han i det 
glatte F0re sa.mmen med en Lastbil. 
H 11 n blev strerkt k~restet og blev bragt 
til Sygehuset i Aabenra~. Her har han 

siden ligget hen uden Bevidsthed, og 

i Gaar Formiddags udaandede han. 
Sjreldent bar et Dedsfald forekom

met saa urimeligt som dette. Torp Yar 

Udenrigsminister 
Munch : 

T ..-EHBH 1'orp., Dod er et stot·t Tah 

L for det rndiknle \'enstrco, tor hvis 

Principer hnn 1irkede med Ent>rgi og 
lltNI ~>tore E1•ner. :\len dt-tte Dedsfald 
t>r ogsaa f't 'tort Tab for Dan~kheden i 

.;;11nderj)·llnntl. Faa eller ing('n af dt>t 

yugre Sllt'j!;tiNI h11r i sAadnn Grad som 

!tan ttnt sig ind i ~lindr('talsforholdene 
raa bt>gge Sidt>r Gr~n~n og ~<kAffet sig 

en .saadan Ba~tgrund for BedemmelS!.'n 

af disse som den, h11n skaffede sig ved 

~tudium af ~I indretalsforboldene i ankun 3'7 Aa.r gammel, men han ha.,•de 
dre Lande. HAns Vurdering af \YiJkaaaiiPrede udrettet et saa. stort og betyd-

Laarer A. Torp, 

rene og .Arbejdsrormerne i de Egne, 
hvor Danske og Tyske modi's, 1•ar i sjrel

tJen Grad rolig og fm·stanende. Alti(l 

1•ar hnn Ta lsrnand for Skabelsen af dt>n 

st0rst mulige' ForsLn atolse Ill !Ill em Be

b~re af disse I<:gne, uanset deres for

skellige n~~>tionale Opfattelse. 

P. M-unrlt. 

Indenrigsminister 
Dahlgaard : 

E ~ HT'ER, dt>r har kendt Loorer 

Torp og ~et de Muligheder, han 
sad inde med, maa :'ll eddelehen om hans 

Ded fJide med dyb ~org. Han var en 

af dem, der efter Gt'nforeningen drog 

til Send('rjylland heroppe fra det gamle 

Lnnd, OS{ nooppe nogen anden ble1• gre

bet saa d,ybt Rf de Opga1•er, Genforenin
gen stillede Danmark. Det var som 

GrrP11Strt3 .'iong altid led i hans Oren. 

Det er kun en Manned siclen, jeg sad 

sammen med ham i hans Vogn, og vi 
kerte tvoors gennem Landet dernede, 

ningsfuldt Arbejde i sit Lands Tjene- mens han skildrt>df', hvorl~>dt's hans Op

ste, at der med fuld Feje stilledes de levelser i diMe .An1· ltn1 de beLaget hans 
storste Forventninger til ham. De Jig- ~iud. Dllt vnr, Rnl);cle ltnn, som tn~ind 
ger nu knust. Den unge, evnerige Aar8 H i~torie h1·('r Dug kom En i )fade 

l\1and med den bramdende Ildhu i ol·('r .\l~rk('r 011: g('nJwtn Sko1e o~ h~·i
Sj:clen er slaaet ned paa en Landevej sk('de til F.n om Gra>n•E>folket.; Liv og 
ved en Bilulykke. Strid. 

Torps Xa1·n var kendt over hele Det er tkk(' for mrget sagt, at han 
Sonderjylland, og det havde ~~;od ha1·de 1·iet, sit L!l' til Xordslesvig og 

Klang i aile Lej re. Det var aahenbart den Gt>nforpning, som han aldrig blev 

for aile, at han gennem sine t.:nder- tra>t af at und('r~tr('g(', ,tadig skulde 

~ogelser a.f Mindretalssp0rgsmaalet J,eh~eftt>s og undrrb.1·gges gennem en 
nord og syd for vor egen Grrense og lnng F!'('miitl. Jll!'n han brugte nldrig 

nmdt om i alle de Lande, hvor der de M'ulsti~~:e Orcl. Fnt~f'rne afskyetle 
le1·er nntionale Mindretal, udferte en ltan, og hun foragtede dcm, h1·is eneste 
slor· og uegennyttig Forskergerning, Gerning d<'l'ncdl' n1r A.t spille Patrio

sonl huvde Bet.vdning i den nati<mnlc tl'r, utl<'tt uo~on~intlo i Drtp;~>ns Arhejde 
Kamr. Tnrp var 1·rl Po!itiker, Cor saa 
vidt RO m hfto var mdikal Folke~ing~. 
k:tndidat i T~nc.l('rkresen ved det. sid
i!Lt> V a.lg, og han va.J· indvalgt som det. 
radiknlc Venstr·es Reprrescotant i T0n
der· Ryraad, men det \'ar i fo1•ste 

Rrekke /Jr•n>~Hitrlen.t Sag, der· laa ham 

paa fiiudc, og hans E1·ner, hans lidf'n
skabeligp K;Pdigh('d til alt, bl'ad der 

ea· c.lnnsk, han' ,·annhjertede Prwnlig

hed l"ynt .. ~ at forucllJe&hmune ham ti I 
t•n Jo'ur.·r ..... "tillinl{. 0.2: nu er han Jod . 

. \lit·. <let kentlt•· ham. vii hoj•• Ho

\t'UPI i 1'\or•g 0\('l', at de rigE> ElllCl' 

og de slore .U uJ igheder ikke sku Ide 

•ll IO'~JI:'' tHl fH tt•sl t' S1 I'll i dt-~u :\Iur, cl.,r 

hegnt>r l>allllturk~ Ganrd. 

LA~t'Pr 'l'orp 1·n r en nJ de l'in('~te K n

rakt.et·er·, jell: hnr trnffE>t. Kutt den, der 

I'Pd nt kende h»m, kunde ane 

l!'('mtidige Hnn<', for,tanr helt upt Ta.h, 
'<>rt Lund lwr litlt It'd hnn~ Ded. 

.Jel( s*Jr·gt•r trwrc dl't·o,·er, end det tlr 

1/1 >I PI /),hlt}mtrd. 
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Sammenst•d mellem 
Holstein og Stauning 

De Konservative~ ... ssnderjyske Udvalg afvises af aile 
Partier u ndta gen det tyske. 

Grev. Holstein er. ikke IPJ"qrget over Gran1ellytterne I 
• 

FOLKf:TJNGET 'If Jutt.edej Gaar_l· r'dh i Gaar i "'" Omtalt> Rf dt> nahonaJp 

Behandlr ng af det kon~ahve lt'orhold 'l"t>d GnPil\f'll udfolrlede si_r: Pnd

f or,Jall om Xf'd..a>ttef,en a f et Cd'l"al~~: til du mere Rnwar<.le~t Pnd undt>r F'inRn,Jot· . 
l"nd~>r•ogei~P af d(' ekononuske f orbold debatten. 

1 l'll!nth•ri,.IJand, h\•t lket F or-.lag veq De- R r. H ol•tein ndtaltl' bl. a., 
11

t hnn 

bntlt>n, I:Jt>g_nHII.'I._., i l''rE>dag~ M ill med- ik kt> rar forargP t onr rlt> Damkt>, riPr 
dc."lt 1ar biE>\(>1 Rh•ht nf ta tsmini tt>r 

Sltll/11111!/- Dt>i ,.,,te ~>is;: . at de K on<er

'atile'> l<'or!JaJl: kun hk ~ tette a f Ty!<kt>· 

reo P astor Schnudt oa &I Gre~ Hol&tem, 

•LndE>r· den nu\'a'renriE> 1-'nuation ,·prullf' 

Bhkket mod ~y<.l rhuknmtt.E>ndP nl't )!:11111-

le latinske Ord H Nlr rlrr n (l()d/ , rlrr '' 

F a:drelandd. t' d talelse11 ?akte Beneael-

'P Ol! , irkede ~a a pi o.ligt. at endog,an Of't J 

ty,ke .i\fedlE>m tnA; Or det for at fors1 A n• 

rlt- n daosk£> BPfl!lkni ngs R>gte Srndela~ 

rnod den Beo;k~· ldn i n p;, det laa. gemt i Grl' l' 

Hoi~Pi ns Udtalc."l~e l 

Venatre og Radikale gaar imod 
det sender jyake Udvalg. 

Hr. r~or. Ern~t Chuirrrsn• l \ l OS! 

H: r . Oluj t'f~tn ( R .) gik begll:P nnod det 
kon~ervath·e Forsla.tt nd fra. dPn lst>IIP" 
HPt r ap;tning, ~~~ dt>t ri/UI' 'irkP for lnn~t
~omt og for tun~t m·ertor dP Fnran·talt· 
ningPr. der i 0J<'hlr.kkf't ;..ta>rkt>-t pMkra-
, . .,~. ferst OIZ tremme.<;t T.-ang-arktionf'r· 

nell Standsnmj::. Hr . Steen paapP~Prlf'. 

at man h&r et fortrinh gt og sunpelt )ltd-

Blanding af tyrkiske 
0 8 andre 

Kval i tetatobakker. 

del til 111 opnaa dt>ttt> Formaal i R t>gerin
;:tPn« Kotf\'PrtPrr Of,(P· Vor8lag. 

Hr. 5:rlu, idl ( ..;fe-.1'.) betegnede StRts

lllllli•tPrt>ll'- .\tn'nlllJt •om Pn Skuffelse 
[Of' S0ndE>rh dernP. Han ,-ilde ~teoune 
for l'd'I"&IIZ:•-Jo'or•la~tet. 

F or8 lag~•t l!lt roP~ Ordferer , .Rr. A. 
Srenuo1l \ K .) beklaged~ 1fmist~ren~ af-

~ •. 

rn!'dbragte Boll~"·ood-}'nser , h1•er Gang 
hrtr akulde f rem pu S kuepla.d&en. F' il
men er ikke optof\jtet r>a.a Amerikansk. 

n pu Eskimot ~k . men den ('It fot 
med no~le rtrnlll'ikanske Tekl!t-er, 
der ne&p~ hr11·rle v~ret nedven-

igt. d11 Handlinll;f'n er ~aa letf11t tE>Ji.g, 
f'nh'l"er umiddE>IbArt. krm forst.a 'l den . 

Billetterne oplt•ht til langt ud i 
Fremtiden. 

Efter F oreat ill rnp;l'n , der blev en nhc-
rnget Sukce..~. mutt~> F reuchen op 

og takkf', DPt ~jorde ban 
humoristisk F'a('on . df'r l'iser. at 

har h f'lf' "t l(odP Rumer i 

f? Samth gt> A ti~W> r 1 :'\ew York ro.ser 
ilmen t il Sk~Prnt> . og B iUE"tterne til 

Nit er for la-ngl>t opkBbt af Bill~>t

. andlerne t il langt ud i Fremtiden , til 
for, nL rn .Aill~l til en ganske 

mindel ig Plad~ i Tl'at rPt kost er to 011: 
--11- L-.._1'----.L 

\. 
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Sammenstsd mellem 
Holstein og Stauning 

De Konservatives, senderjyske Udvalg afvises a£ aile ~p oil; 'irked~ .sa11 pinligt •. l 
Partier u ndta gen det tyske. t.nk~> :.\LI:'dlem tog Ordet 

dt>n <ian~ke Bdolkuings 

Grev. ~olstein tr ikke lorarget over Grcensellytterne 1 mod den Bc~k.vJdning, der J 

F 
lfoL~tt>in.!> t: dtalelse ~ 

OLKt<:TJl\'GE'l' afs lu.tte~~J 'G~l}i' 1. r~ i Gaar .oin n m .. ,/_ ·"!· !!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~~ 
Rehandling af det kon~ative Forhold , ': 

l•'onla~ om r\ed~K'ttelsetl af et Udvalg til rlu mere ~ //. vi~ende Holdning . .Han ha.l'de faaet det 

Vnd~>r~egel~e af de ekonomi~;ke l'orhold ., Inuttyk, a.t Hr. Staunirtg regnede Sen-
clebatten. derj~derue for Spekulallter. Herimod 

i SemlPrj,vlland, hvi lket For~lag ved De- Hr. B m•atte han protestere. 

ball e-t" ll~>~t~ ndel . ..e i F'redags som med- ikke rar ~ Heriil &luttede s1g 1 en. kort Jom.fru-

dt>lt l'ar biE>IE>t ah·•~t af ~tatsmini<tf'r under rif't !.,.a(e det n.ve senderjyslce L. S.-)Jedlem 

"'"""ina. l>et 'hte \ig. at dE> Kon~er- Bhkket 
01 

t' Lor!ntztn. (K.). 

vatlle\ l<'or'\lag kun ftk Stotte af 'l'yske- le latinske , For on den •id•te Kor•uej". 
ren Pastor Schm.tdt Oi af Grev Hot1tem, Ftlldrtlan{/. Hr. Holtte i~r- ( \'. og L. S.) ~endte s,ig 

Se 

2:5-9r 

a' ton 

> 

~~dYal1hg Vold~omhe<l mod ~ege-

in~~ I,andbopolitik 1 Almindeligbed og 
in,otl !'lqttilmmtlltf'tt>ns ~•n<;"rarslose" Hold~ 
i+ft~ ov~~ for del senderj~sk~ Landbrug 1 

Sll'rdele~hed. 
- .:;~ndht>den, sa~rde Br- Holstein, er, • 

al Til,tandt>n i aile Hen:<!eendt>r er uhold-
'"-~------~; h&r, ikkf> ruind•t lJnder R fot\Syn ti\ ''"I 

1·idundflfigr (;n~rPjS:Iling&atbejdf, dn 
i fljri>lll,·/,,,f /i11der ,'/trtl i Ty~Ha11<l. 

A ltl,tit,~ h/11 LatHl~Jille•~ I ' ll •·el Jjr.r

,,~rr. Jm (rMt/"'',eui~t!f '"'·' 11-•d ~lau ,.kal 
8()-90 4\ll.r tilbage i 'l'iden for at finde 
lige ~aa. urow.ekk•mde o~ skrebnesva.ng_r·e 
'f!l'<'l.at~dt> H ds Stat:munibte.ren~ Af.v•s
ni•l:.; er RegerUJ.gens sidaie Ord. vil jeg 
h~l ·rf' ~temme for [dvalget, dog med 

cu beldig!'re Rammcnr.retning. 
\' i st.a.ar toran den s.idste Kor;vej 

SenderJ;viLand!> H n.torie ... 
Hr . .Stflunm!}: - Naah! 
Hr. Hol&tr-in:- Ja.J. Statstmnt~teren 

sign. Xnah. (~lunterhed},~ men Stillingen 
;r hge ~aa luitisk, som da ri fik Xov~m-
6t-rTor£atnin~en. dJ fq .( ,-,. ~ f 

Hvem bJrer anavanlfU Tale? 
Stat.~minister Sto.unil•g: - Den ene

«tc Rulitet 1 l.<'orhandlingen forekommer 
mig a~ vwre rlen, at det koo::.ervative 
l!'orslag h~r kunnet faa 'J'jL!.lutoing af det 
h·ske ) Ledlem. ,Jeg ha.r ikke vill('t ;;mere 
c.iPn ~euderj,vske Befolkning om }[unden 
mf'd ~mukke Talemaacler, men foretruk
ke~ at rrt'mlregge Stillingen som den er: 
Vi er frw•llele& d/liue W ot l>r,inge de 
0/rf, &om. kan o'l!erkomme&. 

_H'vis der ikke blev fert mere a.nsvars

les Tale end min, sa.a. det hedre ud. Skul<fe 
de~ v~re rigtigt, at visse Krese ove~;-vejt!r, 
om de her bltve ved Da,nmal'k, rilde det 
v~re dobbelt an~var-<ll!c;t, om man 1·~d 

P~not for\egte at vinde dem fo.r en an- ' 
dt-n Politik (Her!). 

Hr. Hnlsteit~: - E£ter Statsmintst~ 

l r.-n~ Hnldning kan jPg ikke forargces o~er 

I 
dP Renderj;der, •om knmtner i Tanker 
om dt>t gamle latinske Ord: Hvor der er 
godt, dt>r t>r ~'l'l'drE>Iandet ~ lfeu jeg for- r 
arge\ ovt-r den Hegedn~t, der ou paa 
tred]t- .\ar Iader haanl om Gl'a!nsebt>tolk-
run:;en~ Kra•, ()j,l; iell skal gere mit til at 
l.toldl! r )roeu vcdltge og forplante den til 
belt- lJPfolkn ingen. 

Protester mod Holstein. 
Rr. SrPn.~$Mt: - Jeg tilbag~vi:;er 

Hol~t.t>ius '(Tdtale)se. En saadan Tahke

gai!Jl: $temmer ikke mecl d,ansk Sind.ela.,~~;. 

Hr. Jfol$tein: - Svensson bar ikkt' 
uogt>t at forarges over - den l'ankE'gang, 
,ieg JJI'I'I·nte er et neje Udtryk for Jydsk~ 
Tid( nrles .\g1tatlou ~ 

Hr. Srh11tillt. - .Jeg maa forsva r e 
Dans~erne mod Holsteins Beskyldning . 
. Jeg kender jo denne Befolkning- den er 
da.n5k og vii ved.blire at vrere dansk aden 
Bf'u<yn til, bvtlken Stat dell tilhere.r. 

H r. Slanning: - Det er nsandt, at 
jeg har kaldt, S&nderjrderne for Speku

lanter. men lngen vii "rei naegt.e, at der 
og•u har fundet Spekulation Sted i Sen
derj; Jla nd. 

ror11lagf'i sendtes i Udvalg. 
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TusM ,Locarno· 
rraMial" med 
oanmarM? 

Garantier 
for grensen. 

Slesvig-Holsten 
avvisende 

Be r ll n, id&'g, 
Fra velorientert hold i provinsen 

Scldeswig-Holstein erfarer Deres kor
respondent at et rykte vedr;rende 
Tysklands fremtidige nordiske poJi. 
tikk bar voldt en sterk nerv;sitet in· 
neufor visse antidanske kretser. 

Ryktet gAr at pl at regjeringen i 
Berlin i den siste tid bar beskjeftiget 
sig med tanken om 1 dokumentere sin 
fredsvilie oc vennskapsfjlflelser over· 
for Norden ved l a~slutte en sAkalt 
Loearno-traktat med Danmark( I den· 
ne traktat skulde den danske grense 
sl anerkjennes av den tyeke regjering 
og det tyske mindretalls rettigheter i 
Ssfnder-Jylland n~rmere fastlegges. I 
proviMen Schleswig-Holstein •tAr 
man lmidlertid absolutt avvlsende 
overfor en sllk plan og gj;r alt for 
1 fl den forpurret. 

1( 1.113 _ , 
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Udenrigsminister Munch 
om Uroen i SJfnderjylland 

f.t 

, Stemningsudbrud, der er prcegede af en hevcege~ 
Overgangstid 1 1

• 

Dan mark fraviger ikke sin Mindretalspolitik 
Paa de sja!lland~ke Landbo

forenin~rs Delegeretmede i 
Ganr boldt Udenrigsminlster 
Dl'. P. Munl'l~ en stor udenrigs
.politisk og erhvervspolitisk Ta
le, hvori ban ogsaa koml.nd 
paa Forholdene i Senderjylland. 
Vi gengiver det pa.agmldende 
Afllnit her, meden~ den evrige 
Del af Talen refereres i vor 
Handclstidende. 

rejse nogeL som helsL Sporg~maal ved .. 
rerende Gra!nsen. Dertil kan fejes, 
at officielle ty!ke E1·kla!ringer Gang 
efter Gang bar ah ist den Tanke, at 
Tyskland skulde hMre Planer om 0()-1 

gen Art af ufredelige Skridt OYer 
for nogen af dets N aboer. 

Alligevel er dot en Kendsgerning~ 
1

1] 11]! 
1 
r: 

a.t der er opstaaet Pn ilde. J'inge. lixo 7' 1 

i den s~nderjyske Bcfolkning, og a"G f ,.,./SO 
denne Uro har bredt sig til det 0\'~ -

rige danske Folk. Aa;sagen dertil f'l': · 

at sege i vi sse Demonstrationer, Taler I 
og BladarLikler, vresentl ig fra. Gl'ren-
seegnenej som man ha.r 11et i Lys al 
det. .strerke Rere, du heuUer i cleo 
tyske Folk. Det maa imidlertid haar-

H VIS de ekonomi!,ke Forhold 
alene var bestemmen~e for 

Krisens Forleb, kunde det utvivlsomt 
i 0jeblikket f&.stslaa.s, at La.vpunktet 
nu er passeret, og ~i kund~ regne med 
jrevn Fremgang. Men her griber den 
politiske Uro forstyrrende ind. Den 
ska.ber en Utryghed, der virker lam
mende paa Fremgangen og endnu kan 
vende den til Tilbagegang. 

Berorer denne U ro D&nma.rk 1 J a, 

bes, at saadanne urovrekkende Stem~ 
ningsudbrud, prregede a.f den bevre-
gede Overgangstid, efterha.a.nden vil 

for saa. vidt som Krisen hos os er 
et Udslag a.f Verdenskrisen og kun 
ka.n overvindes, naar denne overvin
de.:o~. Derimod er Danmark ikke for 
sit Vedkommende indviklet i den po

litiske U ro, snaledes at vore Omsret
ningsvilkaar kan paavirkes deraf. 
Baade i Danmark og i de Lande, 
med hvilke vi handler, bar Behand
lingen a.£ de handelspoli tiske Spergs
maal vreret bestemt a£ ren•t ekonomi
ske Orunde, uden ~t nogen Art af po
litiske Hensyn har vreret indbl&ndet 
deri. Saa.ledes ha.r det vreret hidtil, 
og jeg regner med, at $aaledes. vii 
det bli v& ved ~~ot Va!re. • 

de hen. 

Danmark vii opretholde lin 
Mindretalspolitik. 

Jeg fejer hertil, at drt er en Selv
felge, at Danmark 'il opretholde de11 
MindretalspoliLik, det frivilligt har 
va.lgt, en Politik, der ~r dybt ~ammcn~ 
hrengende med dao~k Sind og Ta,nke
gang. Derom turde der voore Enighed 
i Da.nmark. Det P.r lige sa.a selvfelge
ligt, a t 01·erholde.lsen af de ~lmi:nd~ 
Iige ~'orp,ligtelser over lor den ~e.nsk~ 
Stat, der paa..hviler enhvet• i·nden for 
Da-nmarks Groou11er, til enhver Tid 
maa. sihes haade .med F a.Sthed og 
med .Ro. 

Pa.a. helt anden Vi! berores D&n· 
Danrruak og Mindretalsspflrgs

IIUJalet. 
Men er da, Danrnark pa~ anden 

Vis direkte berort &1 den almindelige 
politi!ke Uro 1 J a, til en vis Grad 
er dette Tilfreldet. Det beror derpaa., 
at ogsa.a. vi ha.r et Jfindr~talsspgrgs
maal. Da Gra!nsen droges i 191&--20, 

satte t•i alt ind paa, at vor Grrense 
skulde blive saa re" en Grrense so.m 
pa.a. nogen :hfaade muligt, neje &f
passeb efter Befolkningens vedAfstem
ning tilkendegivne Sindelag. Hvor 

mark, ligesom enhver Stat, der er 
med i Staternes Sa.mfund, a,f den 
storpolitiske Uro. Den skaber sa.mme 
Utryghed for os som for aUe andre,. 
Den kalder ogs11.~~o paa. vor I ndsats i 
Arbejdet for at bringe denne Utryg
hed til Opher. Dette Arbejde maar 
for ' 'ort Yedkommende udfares inden 
for Folkeforbundet, nu ikke mindst 
inden for .Folkeforbundsraadet, a£ 
hvilket Danmark fra dette Eftcraa.r, 
er Medlcm, 

to Folk modes paa. flad Mark er det . Danmark maa sam~n med de 
dog umuligt at naa en helt ren na- fliJrige Oslomagter tale For

Groonse; N a.tionerne er jo her 

vrevet ind i hina.nden. Men soningens og Fredens Sag. 
i kom den rene Gl"amse meget nrer. Vor Linje her er klart. &fstukket;.. 

Der findes et tyaksindet, delvis tysk- Ligesom vi paa det ekonomiske Om~ 
nde ?tfindretal nord for Grrensen, 

men over for det staar inden for Ssn
derjyllands Omt·aade et overvmldende 
dansksindet og danstalende Flerta.l, 
der gennem Afstemning eft~r Afstem
ning Menneskealdre igennem bar til
kendegivet sin Vilje til fast Sam
herighed med det 0nige danske Folk. 
Talrige 'rilkendegivelser fra. den sid
ste Tid brerpr Viunesbyrd om, at dette 
Flertal, trods Uenighed om in dre 
SporgsmaaJ, er saa. stort og sikkert 
som uogen Sinde. 

Paa, den a.ndan Ri.:l .. ~- ..:1-

rs.ade sammen med de andre Stater, 
der er Deltagere i Oslokonventionen, 
eret.ter vor Indflydelse ind paa. a.t be
gramse og mildne den Afsprerring~ 

politik, der nu lregger Verdensekono
mien ede, saa.ledes rona. vi sammen. 
med de Stater, del' skaanedes for: 

Verdenskrigens direkte 0delreggelse: 
Sverige og Sorge, men tillige Hoi~ 
land, Schweiz og Spanien, fortsretfl!! 
den Politik, disse Stater bar fel't i 
internationa.le S porgsmaal fra. Kri .. 
~ens Slutning til nu. 



• 
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.politisk og erhvervspolitisk Ta
le hvori han ogsa.a komlnd 
p~a. fl.1'orholdene i Sanderjylla.nd. 
Vi gengiver det paagreldende 
Afe11it her, medens den enige 
Del af Talen refereres i vor 
Handelstidende. 

H VIS .de ekonomiske Forhold 
alene var bestemmende for 

Krisens Forlob, kunde det utvivlsomt 
i 0jeblikket fastslaas, at Lavpunktet 
nu er passeret, og vi kunde regne med 
jt~evn Fremgang. .Men her griber den 
politiske Uro forstyrrende ind. Den 
ska.ber en Utryghed, der virker lam
mende paa. Fremga.ngen og endnu kan 
vende den til Tilba.gegang. 

Bererer denne Uro Danmark 1 J a, 
for saa. vidt som Krisen hos os er 
et Udslag a;f Verdenskrisen og kun 
ltan overvind~s, naar denne overvin
d~s. Dcrimod er Danma:rk ikke for 
si~ Vedkommende indvjklet i den po
litiske l.!ro, saaledes at vore Omsret
ningsvilkaar kan paavirkes deraf. 
Baade i Da.nmark og i de La,nde, 
ml'd hvilke vi handler, har Behand
lingen a.f de handelspolitiske Spergs
m&al vreret bestemt a.f rent ekonomi
!dc:e Grunde, uden a.t nogen Art af po

litiske Hensyn ha.r ''eret indbla.ndet 
deri. Sa.a.ledes har det vreret hidtil, 
og jeg regner med, a.t saaledes vii 
det blive ved a.t veere. • 

Danrrurrk og Mindr~talsspflrga-
maal~t. 

Men er da. Danmn.rk pa;a anden 
Vis direkte bennt a.I den almindelige 
politiske Uro 7 J a; til eu Yis Grad 
er dette Til.freldeli. Det beror detpaa, 
a~ ogsaa. vi har ei i.lfindretalssp(!Jrgs

maal. Da Gr~ensen droges i 1919-20, 

satte t·i alt ind pa.a., at vor Gr~ense 
skulde blive saa. ren en Gr~nse som 
paa. nogen Maa.de muligt., neje af
passet efter Beiolkningens vedAfs.tem
ning tilkendegivne Sindela.g. H vor 
to Folk modes paa. flad Ma.rk er det 
dog umuligt at ne.a. en helt ren na

Grrense; N ationerne er jo her 
igesom vrevet ind i hinanden. Men 

kom den rene Gr~ense meget nrer. 
fiodes et tysksindet, delvis tysk

L&tr:u'"' :Mindretal nord for Gramaen, 
over for det staar inden for· Sen

derjyllands Omraa.de et overvreldende 
dansksindet og danstalende Fterta,l, 
der gennern Afstemning eft~r Afstem
ning Menneskealdre igennem ha.r til
kendegivet sin Vilje til fast Sam
herighed med det avrige danske Folk. 
Talrige '£ilkendegivelser ira den aid
ste Tid htel'er Vidnesbyrd om, at dette 
Flertal, trods Uenighed om indre 
Sperg~<maal, er saa stort og siktert 
110m nogen Sind!'. 

Pa.a den anden Side er der syd 
for Grronsen et dansksindet og dansk
tal!'nde .M indretal. I Forbold til na.-

t:iWt' uang mn atVJAt Clen 'l'anke, at 
Tyskland skulde have Planer om nl>-' 
gen Art af ufredelige Skridt over 
for nogen af clets Naboer. 

Alligevel er deL en Kendsgerning, l .{f 016 .. ~ 
•. 11 I' 

at der er opstaa.et en ikke ringe. Uro f SO 
i den senderjyske Befolkning, og atJ 11• 

denne Uro har bredt sig til deL 0v"' ---
rige danske Folk. Aarsagen dertil er 
at s0ge i 'i~se Demonstrat ioner, Taler 
og Blada.rtikler, vre~ntlig Ira. Gram-
seegnene, som man bar set i Lys af 
det strerke Rore, der her!tker i det 
tyske Folk. Det maa imidlertid haa.-
bes, at saadanne urova!kkende Stem"' 
ningsudbrud, pl.'regede a.£ den bevro-
gede Overgangstid, efterha.anden' vil 
de hen. 

Danmark vil oprethold~ sin 
Mindretalspolitik. 

J eg f0jer her til, at det rr en Selv" 
folge, a.t Da,nmark vii opretholde den. 
Mindretalspolitik, det frivilligt h~~r 
va.lgt, en Politik, der er dybt sammerl~ 
h~ngende med dansk Sind og Tank&' 
gang. Derom turde der vtue Eni.ghed 
i Danmark. Det er lige saa. selvfDlg&
ligt, at 0\ erholdel~en af de a1mind~ 
lige Forpligtelser over lor den dansk& 
Stat, der paa.hviler enb\er inden for 
Danma.rks Grren'!l'-r, til enhver Tid 
maa sikres baade med Fasthed og 
med Ro. 

Paa. helt anden Vis berores Da.n
mark, ligesom enhver Stat, der er 
med i State:rnes Samfund, af den 
storpolitiske Urc>. Den skaber samm& 
Otryghed for os som for a.tle andre.) 
Den kalder ogsu paa vot Indsa.ts i 
Arbejdet for at bringe denne Utryg. 
hed til Ophar. Dette Arbejde maa 
for vort Vedkommende udfercs inden 
for Folkeforbundet, nu ikke mindst 
inden for Folkeforbundsraadet, a£ 
hvilket Danmark Ira. dette Efteraa.r 
er Medlem. 

Danrrurrk maa samm.en med de 
1vrige Oslomagter tale For
soning~ns og Fred ens Sag. 
Vor Linje her er klart afstnkket.. 

Ligesom vi paa det okonomiske Om~ 
raade sammen med de andre Stater. 
der er Deltagere i Oslokonventiouen, 
s~tte1· vor In<.lflydehe ind paa. at be
grrense og roildnc den Afsp~errings~ 

politik, der nn l~gger Verde.nsokona. 
mien 0ue, saa.ledes' mal\ vi samrnen, 
med de Stater, der skaanedes for: 
Verdenskrigens clirekte 0delreggelse; 
Sverige og Norge, men tillige Hoi~ 
land, Schweiz og Spanicn, fortsrettt! 
den Politik, disse Stat-er har fert. i 
internationa.le Sporgsmaa.l ira Kri~ 
gens Slutning til nu. 

tionale Mindretal i andre Gr~ense- at tale Forsoninrcen~ og Fredens Sag 
ep;ne H bt>gge de to Mindreta.l meget under Behandlingen a£ de manga. 
faata.llige. Der ydes ira. vor Side det vanskdige Spargsmaal, der uund~ 
tyske M indretal en Frihed saa vidt- ga.a.eligt melder aig mellem de Stater, 
gaaende, at der nreppe nogetsteds cler nys farte den langvarige

1 
0delreg

finde.s SidePt.ykk~ dertil. geode Krig med hinanden. Saa. oft& 
Drt ~;kulde da paa. Forhaand sy- der : er Brug !ot· en mreglende, forso~ 

nes u1~uligt, "'t der i Forbindelse nende Vitksomhcd, maa. den Grupp~ 
met! vol'e Grrenseforhold skuldft kunne.l at S~ater, hvot·til vi baret, 'itt.ere red&. 
opstaa alvodig Uro, selv om det sy- til at srette ;Arbcjdet ind' fol' at ska.b&. 
der o~ g:enu· and~tste<.h;. den 'l'ryghed i Fod10ldet mellem· Sla.· 

Disse Staters Opga, e har vre1·et 
og vil fremdeles - hvor vauskelige 
Vilkaarene end nu er blevf't - Va!r& 

Uroen i d~n s"nderjyske 
Belolkning. 

.J t·g kan cia og~aa s.ige! at o\·er £or 
tlcu dan"h H11gl'l'ing er tler ik:ke f1·a 
tysk SitiE> fremkommet den mindste 
Antydning d 1 a& man trenker pa.a. at 

tel·ne, som er den ferste Betingels~ 

for den moral~:~ke og ok~nomi~ke 
F1·erug:~ng, dP.r inde.n lrenge ma~ fol· 

ge den nu,rerende fon irrede Oplyos
ningsr id, bvi~ ikkP. Enopa, Kultur· 
udvikling ska.l ~>tand~ i Mennesk. 
aldre.. 

' 
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Tyske over
grep mot 
dansker i 

' 

Sender-
jylland. 

Krav om at de danske 
skoler skulde flagge 

I anledning av Hltlers 
valgseier. 

Kj~'oenhavn, 15. november. 
Ifi6lge med<ielelse tn Dagens Ny

h~ter fra. Flensburg er det 1 de sl
ate dager forekommet lnngrep a.v. 
forskjellig art ovedor de danske 
mip.dreta.ll 1 Syd-Sch1esv1g. ~an
dag mj:itte en overgendarm op 1 en 
dansk privat.sk,ole for Harreslevm.arlt 
og krevet a.t skolen skulde felre 
den tyske va.lgseler med luknlng 
Oi helsning a.v det tys'ke flagg. 
Li&eledes vild1 han at lrereren 
sltulde holde tale tll elevene om 
dagens 'oetydning. 

I Aventoft trengte en polltibe-
tjent og en S. AA~rer inn 1 et 
da~ forsamUngsloltale, hvor de til 
tross for protest noterte alle de tll
stedevrerendes navn. Polittma.nnen 
hevdet at m~tet slrulde ha vrere; 
a.nmeldt. 



7 Hr. Stauning 
i SJnderjylland 

Orienterende F orhandlinger 
om Landsdelens 1konomiske 

Forhold. 
A.abenma , Lordag. 
POLITIKI>N PRll' ..l T 

Statsminister Staunin.g bar i Dag, 

ledsaget af sin Sekretoor, aflagt et Be· 

1eg i Senderjylland. Rejsen staor blan:lt 

andet i Forbindelse med den Under· 

t egelS& af Landsdelens For hold, !lOrn Rege

r ingen for nylig har bebudet. 
Statsministeren bar i Sen-derborg haft 

en Rookke Forhandlinger med Formtl"n· 

dene for aile de S0n~erjyske rJondbo-Or· 

ganisationer, Husma.ndsforeninger, JJnnd

boforeninger og L. S . .J<'oreningel'l\e for· 

uden forskellige andre ledende Person· 

ligheder: Han bar samtidig under sit Be· 

leg hernede haft eu Konferenoo med de 

ledende sendeCJisk& POlitfembeasmamd 

om den srcGte"TidS urol~ "'Biigivenbcder. 

Statsministeren 9-;;;ke;'ik.ke at u<I£a1e 

sig nrennere om sin Rejse eller de For· 

handlinger, der er fert. Han er i Eft~r
middag afrejst til Tender og vender an· 

t agelig tilbage til Kebenhavn Manda 



Daily Herald er grov · 
mot danskene. 

Annder a vstaelse a• Nordslesvir 

til Tyskland mot bandelspolitiske 

Inn.r;nunetser. 

London, 1. november. 
(A!tenposten). Ianle'dnlng av de 

mislykkede forhandlinger om ba
.con-importen hadde Dally Herald 
igA.r en meddelelse om at · danskene 

t nu vUde arbeide pA en nrormere 
handelsforblndelse med Tyskland. 
En av planene gii.E...E,t p!z. skrev bla
~et~ ~t Danm,!;'C'_!i skulde vrere, rede 
til £ rn"'tt Nordstesvig til Tyskland 
mot r opnA. :De'tydelige handelspo-

....... ~ .... · .. r··....--- · 
Utiske Inmt.mmeiser. En 1 London 
bo&itte'ntre danske svarer ldag me
get kraftig pA Dally Heralds artik
kel. Han anf~rer at' S~nderjylland 
stAr det danske hjerte sA nrer som 
nogen annen del av landet, og jeg 
kan neppe tenke mig, 'skriut han, 
at der er nogen 1 Danmal'k som vll 
beskjeftige sJg med tanken om A 
avstA en tomme av dets jord til 
nog~ annen nasjon. 
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V .enstres generaisekreta' E. \ 

Evenrud skriver igi'r i sitt blad 

,.Ake-rshusposten" f0lgende ka.rakte

.ristiske ld.njer, som m.8.n ml\ g! ut 
fra er iklre den norske regjering 

fremm-ed!: 
Norge hM' mgen interesse av en - . 

tandelspold·tdsk fellesavt6!1e, og b0r -i~kke innla:te sig pl noget ~U.kt, ba.re 
.... ~.,_..,... ............ .. v.. ~ '"'" 

for a hje1pe Da.nmaT!k. D~ har vi I 
i~g.en grUM 'tli ~g det ~~jyd·. 
ske sp0rSl!ll!.l)ft d!l i~ ~en 
mAte v;ere ta~ om A. 'blande eiil' inn 
-- ....... .....,..,q 

i. ~~a.rk fAr._me ~_Jalter 

~v. 
{ ~et. er _un:dlertid noks! bet.eg-

nende for da.Mene at de kommet" 

med .s~e tin.g t 1933. 
~ 

\ 
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Udenrigsmin. Sandler 
om Senderjylland og 
~ordisk Samarbejde 
Betydningsfulde Udtalelser af den svensk~ 
Udenrigsminister om aktuelle Sp~rgsmaal 

,Det er naturligt, at de nordiske Lande i vanskelige 
Tider holder nrert sammen." 

4 Qeteborg, Sondag. 1Yllands Stilling !!Om integrerende 
Del a£ Dnnmark. Jeg anfer~ derved 
bl. a..: 

• 

P lA e~ Mode her i Dag talte 
Ldenrig~minisler Srmdlu om 

aktuPlle l'denrig;;~l>nrgsmaal. 

,Svensk offentlig Mening er 
tilvisse udelt. u 

E ft~>r at ha.H' omla It udrurigske 

Bep;iHnhedPr [liJR for-;kellige Omraa

df'r frPmha>\PdP Vdenri):tsminiateren, 

at. rlet, !lton• og ah orlip:e Spargsm~~oals

tegn i Enopa og Jor hele Verden var 

'l'yskland!l Udtrtedert ikko blot aJ Af-

,Senderjylla.nds Tilbagegivelse til 

vo1·t da.nske Broderfolk, der et blevet 

hilst med dyh Sympati af den svenske 

Folkemening, er sam bekendt eket 

ikke blot gennem I!'redstra.kta.Lens Be· 

stemmelser, men ogsaa i Kraft &f den 
paagreldende Be£olkning!l kl~UL ud· 

t&lte Vilje. Den territoriale I nlegri· 

tets Opretholdelse er en for Folkenes 

Forbunds Pagt grundlll'ggendc For
pligtelse, bindende for aile Folkeiot·· 

bundets Medlemmer . 

1 
Udenrigsmini:\leren fremhre\ede, at 

Faren for f'n alminrlelig Ka.prustning 

\·a r ojen«~ nlig. Oifensi H'n Yll r alle

rf'de i Gang mod det ,.ufrugtbare'· 

Afru::.tning11arbejde. 1 dett11 0jeblik 

Ya.r Siluationen• forste Bud, a-t Af

ru..,tning~kon f('rencen 1kke maatte n.I· 
' UJ"~ d('S ellPr lld~t'Cttes paa ubesteUl( 

Tid. :Ma,n maa.ttc ~r1aresL naa ti l kon

krete 11orslag, dH 'i rkelig 'iste, 
hv ilke M n(l[ 11.f Afrus1ning Slatemt' 

kundt• gfll\, mrol t,j I. 

Propaganda og ansvarlig Stats· 
ledelse. 

Situation~nt. A.ndPt. Bud var, at 

man paa. a.lle an~'arlige Steder med

Yirked"' til rolig Qq•nejelse ai M.u

ligheder, df'l' endnu tkkt> Y&r opbrugt. 

Xoglen til Situationen turd.e ligge i, 

M istillid, ~om geutagnc Gange 

a\ de afbrudt Alt-ustning~arbejdet 

fer Udfonnningen af de reelle 

n1el~~r. Paa den POP Side Mis

llirl til "" Kontl'ol, som man lil
ro~>rle t>n pu~;idig Rrtnin~. Paft den 

dPn Si!lf' .M i~lillid ~il Hen~igterne 

At den omtdte .\l eningsbe\ regel~e 

eksi!;terer Pr seldolgelig den 1\vensk~> 

l' denrigsledelse vef bekendt. Dt>n ken

der derimod inlet til, at der i nogen 

Form er rejst Spergsmaal mellem den 

t~·ske og danske Regering om Sender

jyllands Stilling sam dansk Om raade." 

Denne Erklaering kan jeg i 
Dag g~ntage og fuldt ud opret· 
hotde. deg titftjir blot, at det og. 
saa i Sverige vii virke v ... ~IJttren· 
de paa den ofdntlige Men.ing, 

-

hvia at gennem Private anstifte· 
de Uro kunde laegg!_Jlg ved den 
Graenselinie, _ der af Danmarka 
StatSfl'inlate_r er betunet-..aom 
Norden• sendre , Gr;~~nse. 

Eftersom jeg taler i G0teborg1 ''il 
jeg minde om, at. ved denne Grrenses 

Tilveje.bringelse \'ed Folkea.fstemning 

sad der i Kontrolkommissionen en 
fremt·ageode !'.Yensk Embedsmanu, 

clttte Lens agte.de He' ding. Svensk 

offentlig .\leuing er tilvisse stadig 

udelt i sin Opfattelse af, at dette 

Grrense!<porg,maal er afgjart med Ret

frerdighed og Hens~·nsfuldhed. 

Et 11konomisk og kulturelt 
Samarbejde, der organisk og 

naturligt vokser lrem. 

~t, 

de 

til 

UdenrigstninisLer Sa,ndlet· !lulte- n· 

de sin Tale saaledes: re 
- Nol.'dens gau1-le Krigeriolk ud- l & 

g0r iutet urocenter i Dagens £y. le 

··-O'ortiHt#.tcs ,"Jide 2.) 
i-

- ----, --n;mrr sa"511nten . .; , I 
Fre(/Bpolitik -~ ~;· .. _, ~ ])Oaltw 

0fl •·tl~ lelles St rk 
rer de P1'akti8l.:e B'· II e prtJ-
no . '· egyndeTeer tit IJJ·o 

mfs..: og l-·lt el <1 -'" ur t oamarb 'd 
organial.: fUI. f z· - . ~J el. dn· 
ud na ur!!J!.t tJok&er I . 

tit at UtJre ln.dgreb i d- c. !.!_m 
Th' t'I- - erea oterart 

I I Sy,·ende ogN . d t "': . -:. 
nok- - -- 81 s tJener "i 

.... ogsaa udadtil sto l --
qkeli,g7Vrer r " ~8 a menmenne

-- c Jer, i-<YOn 'i er 
faste mot! 0 er tro • 

• ...__ s Sjllv. Det maa O""'aa f 
Hett•·k U'cl · ..,ua. or " en ngspol t'k . , , = . 1 1 'rere. a en St · 
nc, h'Ot"efter de h - Jer. 7[ 
f&stlied m d. d n ar at st;rre: Tro. -,, /S'O 

a et s\·enske Fi'ilreTana:"""' 



Udenrigsminister om aktuelle SpfJrgsmaal 

,Det er naturligt, at de nordiske Lande i vanskelige 
Tider holder ncert sammen." 

Qeteborg, Sendag. 

P .\A et ~!0de her i Dag talte 

Udenrig~minister Snnt/.ler om 

aktutliP Udenrig"8ptugsmaal. I 
EftPr 1\t hM r omll\ll udenrigske 

RPgi' Pnht>dt>r pall for11kt>llige Omraa
dpr ft'Pnthre\Prlf' C1lt>nri~sministeren, 

at dt>t RtorP og a h orlip;e Sporgsmaals

tegn i E nop11 op; for hell' V f'l'den var 

'l'yskland~ Vdt.rrerlen ikkll hloL ai Af-

jyllatub Stilling som integrerende 
Del af Donmarlc. Jeg anf1nte dt'rved 

bl. a.. : 

, Svensk olfentlig M tning tr 
.iilvisse udelt. u 

,Senderjyllands Tilbagegivelse til 
,·ort danske. Broderfolk, der er blevet 

hilst med dyb S.}mpa.li af den svenske 
F olkemening, er ~om bekendt sket 
ikke blot gennem Fredstrl).kta.lens Be

stemmel~er, 'men ogsa~t i K raft &f den 

paagreldende Bef9lknings kl~r~ ud· 

tal~e Vilje. Den ~el'l'it'oria.le I ntegri
i>ets Op1·etholdelse e.r en for Folkeoe~ 

Forbunds P&gt grundl.eggende .For

pligtelse, bindende for aile Folkelor
bunckts Mcdlemmer. 

At den omtalte Meningabe,regelse 

eksil'lterer er seh1f0lgelig den Rvenske 
L' denrigsledelse Yef bekendt. Den ken
der derimod intet til, at der i no~en 

Form er rejst Spet·gsmaal mellem den 
tyske og danske Regering om Sender

jyllands Stilling som dansk Omraade. '' 

hvis al gennem Private anstifte· 
de Uro kunde J;egge !l.g ved den 
Granaelinie_L. der af Danmarks 
StataJ!Iinister ~ betunet. .aom 
Norden• undre Graense. 

Eft.ersom jeg ta.ler i Getebotg, vil 
jeg minde om, A.t ved denne Grrenses 

'filvejebr.ingolse ved l'olk,ea.fstemning 

~ad der i Kontrolkommissionen ell 

fremrag.eode snnsk Embedsmand, 

dette Lens agtede H0,·ding. Svensk 

offentlig Meuing er tilvisse stadig 

udelt i sin Opfattell'e a.f, at detle 
Grren~espor~maal er afgjort med Ret
{rordigbed og Hensynsfuldhed. 

Et skonomisk og kulturelt 
Samarbejdt, der organisk og 

naturligt vokser frem. 
l..dem·igsministu Sandle1• alutte- n- I 

de sin Tale ~aalt>des: re ~ 
- Konlens gamle Krigedolk ud- le 

saa i Sverige vii virke ve~geren· g0r inlet l'rocentet i DagPu!l E\- I& 

Denne Erklaering kan jeg i 
Dag gentage og fuldt ud opret· 
holde. lleg titfljtr blot, at det og· 

ntslning~konku n·rnc!'n, m~>n ogsaa. aJ 

Folkeforbu ndt>t., samt Afrustnings
~pet'g~ma.A let.r; clc•rmed sarnmenknytte
dt' 11kluelle Riluation. 

1 UdMrig!'>mini~ter,.n frt>mh:eYede, at 
Faren for PO alminrle!ig Kaprustmng 

\ar ejen"ynlig. Offt>nsiq•n \81' alle
tPde i Gang mod dt>t .. ufrugtbare' · 
AfrustningsarbejdP. 1 dette Ojeblik 

\'&r Situationen~ forste Bud, at Af

ru'~lningskon!Hencen ikke maatle af

l>r~ des e!lf't" utleoottec; paa. ub.estemt 

Tiel. ~fan maattc Fonarest naa til kon

krete }'orslag, dt>r 'itkelig 'isle. 
hvilkP ~bal A.f A fru~tning Sta.terne 

gna. mrcl til. 

Propaganda og ansvarlig Stats
ledelse. 

SiLuationerts aodPt Bud va.r, at 

man pu 11.lle &0!\varlige Steder med
"irkedf' fit rolig Onnejelse af .Mu
ligheder, der endnu ikke \'&r opbrugt.. 

~oglen hi Situationf'n turde ligge i, 
at h.e' e PI let· i det mind'lle reducere 

'ell' nfbrudt . Afrustning~arbej 
ge !M l.:dformningen af de reelle 

ue!;Letrunt'I~Pr. Paa den POe Side ~lil'>

. Hid til e>n Kont rol, ~om mao til-
Pn Pllllirhp: Retninp:. Paa dPn 

'lnden S1rlf' M icLtllid til HPnsigterne 
rt Llgf'hf'rt>ttip;l'llie~knn, ~om i 
(;t>rlnPrnfnrl'l~f' blP\ I'll Opntst

ing. IJN 11/IIOifl til" f'.~ tn Lh~tink 
f • 

11/lllt:m 11mfJfi[Jmu!.rJ fJ(! flnn•fl.rltg 

tot~lt:,ffd,,,.., 

reu, hal' l. l'OI'll~; Bolge !olaaet si ue 
... ,.,.;._,,,vulp og~aa indenfor ~ordens 

rl(>me .• Jeg fin<kr det;, i &in Orden 

at minde OLU den nysn:.evnte 
ktion, naar jt>g nogl"l ben)l'er 

~po1·g<.maa.l, ~om ~t.erk t In let·e&

""" offcn:lig S\t>o<.k ~Jening. 
be•van·de drn H. )l'IJ 1 lligscla

en lnterpellaliou af Ht. Lindha· 

1 an~aaf'nd"' ckn Agital1on, Jer· 
der St.e<1 fol' £ndri.ng &I Sen.der· 

de paa den Oftlntlige Mening, (FortgJ"£ttt~ S1de fl.) ,._ 
I• I 

- - .._,"'':,f:l -na:r~ ~ct1nnteJl, · • . 
Fredapoliti!.· ~l ].' t- P081tW I 
. ' Qfl tt $llea St11rl.-e . 

/.er de pral.·tilke lJ ;;· d l PIIJ• 
. ev!Jn e. 8er til l 

1/IJmtak og kult lt <• II a-
- - --"'--' - -1!!:£ Qa.marbeid d 01·ganisk 0 . - ..... .. - ;;;; e, " 

___ __.......__.._4(.(1. !l<!J..u.·rltqt fJokaer f· 
uden at g8re lnd reb :-- - tem 

7 - - - g ;, derea Srerart. 
~~yve.r:_de o.g sid-;;t tlen~r 

11~ og!l&a. udadtil vi 
~ke}!gp v;;;r b sto~e almenmenne-
. . --~ 1~r., '.:.Qn vi er er t 
taste mod o~ selv Det m ro
~YPnsk Ud- . · aa. ogsaa for 

,. en ngspoltttk ''lefeden St. 
ne, m orefter den ha.r at- J:!::, 7[ 
fasted i:l·- · &tyre: Tro. - 1;J;o 

mo det s\en~t=e"'"~~ 
""'~- .c ~uretana. 
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Udenrigsmin. Sandler 
om Senderjylland og 
nordisk Samarbejde . . 
Betydningsfulde Udtalelser af den svenske 
Udenrigsminister om aktuelle Sp,;rgsmaal 

, Det er naturligt, at de nordiske Lande i vanskelige 
Tider holder nzrt sammen." 

Qeteborg, Sondag. jyllands Stilling ~>om integrerende 

Del a.f D(lnmark. Jeg anferte dervtd 

hl. 1\..: P 1A et Mode her i Dag talte 
(" denrig~minister Srmdler om 

akt uelle {' den rig""PM@;lliUll.al. 

EftPr at hi\.Hl omtalt udenrigske JJSvensk olfentlig Mtning tr 
,& .. • - Ll. 

Begi\Pnheder pall. for.,krllige Omraa~· ~::=~::=::=::=::===:::=::=::=::===:::=::= 
der frrmhll'\f'rlf' L-drnrigsministeren 

at. dt'l lltOrP or:; ahorlige SpOJ'gsmaalr!Pal t• u 
t.f'gn i Evropa og for hele Verden va, ms IDa- .-
'J'yskland!l Urltrruden ikke blot ar A.· ' I I 

(For&8at Ira. Side t.) 
tJ. 

at a.fvaebne Politiet. Politiet lu 
til Slut o•re Bug a/ Skydct:aab. lu 

ou dnebte to af Angriberne on .~aa-., A. 
f0r t; dformn1ngt>n a£ de ree ca. l5. 

mmehu. Paa den enP Side .M . I Jerusalems Hovedgader bar Poli- In' 

f;ilid til t>n Kontrol, '\Om mao /•et ~plittet ~n uabisk Folkemaonade, en 

e t>n PO•Hh~ Helmup:. Paa. 0 1 '\nden SirlP ,\ti~tillici til Hf'n~igle J ndtil nu e 6 
b!!g rt L•geherf'tbgf'l•f'<-kra\, •orr r 
sin <..:ennemforpf,f' blr, Pn Oprt fl gt f 
fling. lhr i//t/(1/lt {/f/1(~ ,.,~ fh•ti y et ra 
lwn ~t~dlPm I'NJfUI[Jfl/lr/tt ,,0 """~·~ 
Stat..lnld~"· J11disk Verdens-K 

Ttl rn 'i~ U1ad. foflsatlf• l\1 Mulighederne for at h · ~ngrd( 
1.teren, har l l'O<'ns Bolge slaaPL ]lie pe I 

Bolgeshutp og~<aa. indenior t\ ore London, Sendag.

1

lflt! 

Uramse. Jeg finder det i eiu Ot POUTIK:&~ PlltYAT 1 b d . r e~ Antal af 6"' oOO ' IV~ 
erve at m1ncle ol1l den nysnre1 • o, er t,y~ke Joder f 

D. . . retsl~e 0 ... 1 ·•fJ , · . ra 
tstmkt10n, Jlll<Lt' jeo· noget he t'0Te.rr 6 ann .vgttge I 0'jeblikket. f 

l'l --- • cec 
let l:lporg~maal, ~ou1 ~<trcrkt 1nletes· to 

r.rrt· en ofreJJtlig ~\en~k Mening. 110 

eg be'\IIJedp dPu li, Jl'\.t 1 llJgscla· 

'l?n en lntcrpellatirm aJ Ht. LiudlJa. 

}u an~a!lende ch:n Agitation, der 

~der Sted for <Endn.ng a.f So"der· ) -
"I ~---- ~ "' -

, 

lopa. Deres nu saa 1- . . 
t se 1 f0Igeh[{e poQi 

1'c Indslilling til F d • 
~<ka!, vo,·eJ· . re sarhejdet, 
la>rc en Dre .leg at tro, ingenlunde 
H dl' mper pa:a, det·es K ra.fi til 

.an mg for at by d 
fund t k gge ,eres Sam· 

s rer eu, fastere t d 
leved .. t' ' s e se m~>re 

J g Jge eller Jotm0rkc d t 0. 
for medbo, ·r e es Jne 

. tge~ tg og 11a.tional Fr'l d 
llOllltvlstelige Va\lrdier J) 1 \e s 
!iut oq ,1 t · et er natur-

' . ~· ar o1n d · - --
{ ~ ·- · .:.t. ~ c~t I'Qnskelige 'f' • 

< er ll.o! d e.r n rt , . . . t 
F d · · ~ · sanmun " lJOattiv 

re apohtll.: Off ,ttl }t:ell S k 
ter dtJ pral.:tiske fJ . ea tur ·e prtJ. 

. k egyndelser tit •l.·o 
llo_n_u_a_·_o;.!g:... !ulturelt Samrtrbe 'd d -
organisk ~ naturlint - . r. 1 

1!, ~,. 
d ;;.;?_ vo,.aer /rem 

u tm at gere lndgreb ;d . -· . 
Th' . - - .'- erer 8~rart. 

k -2._!11_ Syvende og sidst t}ener 7i 
n~ -~ udadtil store- alme
~>ke!i_sc V~rdit>r h. . ~ nrnenne-
f . - - ~ ' on VI er er t 
aste mod os selv D t ro-

-· · e lllaa. og:saa f s1 Pnsk Ud · or 
_,.._....._e;;n._ ng«poht.J~ l'lere(fe St. 

ne, h, Ol'efter de 1 .__ ~ Jer- 1{ 
!asthed d. d n lar a.t st.rre{ Tro- -,J /S'O 
~ S\·ens'ke 1";-areiana-

~------------ ~ . 



1 .uo&yttmng. 

Men hverke11 'l'ropper eller Penge 
kan llOide Smittekilden udc. Disse 
Ting kan bidrngo til at skabe sterre 
~fodstandskraft mod den, men det a.f-

; • ' '•Jrende er og bliver Kulturka.mpen 
- -,,..,.....-----"'!""''":"""-..... ..._-_.,; p/r.a. den gamle da.neke Jord. 

1

1 

F Og her eta.a.r vi i dyb Taknemiig-
-,r Grcensen heOsgieta bl aet sven8ke Foll( for de 

Efterha.a.nden ha.r Grre~sespergs
ma.a.let kla.ret sig saalede>!, a.t vi med 
nogenlunde Sikkerhed ka.n tr.ekke 
Linjerne op for Stillingen i 0joblik

ket og for, hva.d der fra. dan!k ~de 
ka.n gGres for , a.t forsva.re vor Syd-, 
grrenll6, hvis .Retfrerdighed , &r hrevet 
over enhver Tvivl. 

Tlfkend{givelser,der ba.rlldt. og den ...J--
1 .... - ':l I -It 

atoorke moralske Stotte, Sverige har 1...-- -1 . fl/1 
givet Danmark i Gramsesp0rgsmaalet."' I 
Enhver, ·der kendef F<irholde'ii'e'r·s0n~ 
defjyltan·d.,~ har fa.ae.fet '7i.dt~,vk,..~f, 
4vilken <Styrk<~. det bar ~·et ~c Gn~ 13. IH6 

1 
d 6?... 

lilernede, at. ,de ved, at det ikke alene 
cr Da.riina.t.'frs> ~en Ogsaa. Nordens Syd-

Til B~demmelse a.£ den, tyske groonse, de fot·svarer1 Noz·dens histo-
Holdning over £or Gr~nsespergs
.tna.a.let h&r vi de gontagne E L'kl«.~· 
ringer fra. Be.rJi~:~ om, at den tyske 
&gering ikke nrerer Planer om a.t 
kroonke Da.nma.rks Selvstrendighrd, og 
de mod disl!e E1·klreringer tilsynela.
dende stridende lidt-alelser fra. a.ggres· 
eiv slesvig-holstensk Side, og endelig 
ha.r vi Dr. Alfred Rosenbergs Udtar 
lelser i FJensborg, der ret fortolket 
sla.a.r Bro mellem Modsretningerne. 
Dr. Rosenberg ant.ruede her det nye 

Tyslrla.uds 0sters0-Pol itik, der ikke 
er vresensforskellig fra den ga.mle ty
ske Drom om 0stt\rspen som et 1ukket 
tysk Ha.v. Blot skulde denne ideale 
Tilsta.nd efter den n,ye tyske Verdens
&nskuelse ikke fremkaldes ved V'old 
og Krig, men gennem Forsta.aelse, et 
.,nordisk Folk:ofu!llessk&b", som skul
de 'ti!vejebringes, .ikke &f Socialister 
og P&eifister, me-n a.f de ,gledendc 
Pa.tri'oter'1 i <lisse Lande. ,Forstaa
ttlsen" vedrerende No:rdslesvig vilde 
.,ma.aske f0les lige smert-eligt i Sles
vig-llolsten og i Da.nma.rk", hvilket 
er blevet udla,gt derhen, a.t man fra 
tysk: Side ikke tilsigter a.t flytte 
Grrensen til Kongea.aen og derved 
r;enoprette Slesvig-Holsten up e·wig 
tMgedult, meu kun &t flytte den saa. 
meget mod Nord, som det lykkes det 
nazistiske Kulturfremsted a.t fa.a. 
Fodfreste. 

Ji. 
Sa,aleues fortolket bliver Foqva.ret 

for Gr.ensen i f1n·ste R~ekke en Kul
turka.mp og dernoost en ekonomisk 
Ka.mp. Hva.d man fra hjemmetyak 
og slesvig-holstensk Side nu forse. ~ 

ger, er en Nazifice1·ing a.f de Dele a.f 
Nordslesvig, hvor der er en tysk .Be
folkning aJ blot ~ogen Betydning. 
Der srett-es megen Kraft og store 
Pengemidler ind paa. dette Fremst0d. 
Orga.niseringen af Arbejdet synes a.t 
v.ere meget nre.r menst-ervrerdig. Man 
ha.r for de enkelte Egne beta.lte Le
dere, som intet a.ndet har a.t g0re 
end a.t fremme Agitatioosa.rbejdet, 
og vi ska.l ikke lukke 0jnene for, at 
Propa.ga.ndaen ha.r faaet godt fat og 
ka.n opvise Resultater. 

Det er sikkert rigtigt, a.t ma.n fra. 
tysk Side regner med en hurtig Af
gerelse, idet man er klar over, at 
hvis der ska.l ske noget, ma& det ske, 
mens B~gejstriugen for den nye Be
vregelse endnu .gl0der, og mens de 
fortvivlede ekonomiske Fo1·hold g0r 
de ikke nationalt prregecle Element.cJ.' 
og en Del a.f U ngdomme.n modta.ge
lig Cor Paavirkning. 

¥-
Derfot· maa. ogsa.a. det ~yl>ke Erew

stod modes 1w. Sonderjyderne selv 

er allerede i fuld Ga.ng med det kul 
turelle Forsva.r. De bar danne~ Uet 

~mge Gr~nsec.ern eg lJamk Samjtt11d 
og vii pa.a der~ egen . Maa.de wede 
Fremstedet ira, Syd. Dette ArbejuE> 

ma.a. vi fra. det gamle Land give vor 
mest ubetingede Stette.. 

Hvad Ti he.r;:oppe fra Jean gere. ud 

mke1nd£al dspor't'"Tra ltyd, (fe • St<-Lil-r 

Kulturvo.gt ved, 
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over at give dem den JU<>t·a.lr5ke St0t;te, 
or a.t gere dem trygge for, at intet 

irregulrert Forseg paa. at krronke 

Gramsen vil kunne lykkea. Der va.r eL 
1• Ti'dspunkt, do. ma.n del'Dede frygtedo c. 

et &&a.dant Udala.g &f den nyva.agnede < 

Na.tionalisme syd for Grrensen, og ' 

det ma.a vrere saaledes, at den Frygt 

ikke er til SLade, hvorken blandt de 

oZ /" 1-. T 1·ofaste eller blandt de V a.klende. Der-
•at, og det er ikke mindre vigtigt, 

... <an den da.nske Stat gore en Iudsats 
' · (or a.t lotte de 0konomiske Bekymrin

ger, som tynger strerkere her end i no

gen a.nden Landsdel, og ikke mindst for 

~t a.a.bne 1\fulighcder for de Unge der-

nede til ~t kornmo i Gang. Statsmini

ster Sta.unil)gs Tilsagn om at komme 

Scmderjydernc til Hjrelp ogsa.a. i den 

okonomiske Kamp, er a.f meget soor 
Botydning. 

Men hverkeu Tropper eller Peuge 

ka.n holde Smittekilden ude. Disse 

Ting kan bidra.go til at skabe sterre 

Mvdstandskra.ft mod den, men det af-

:' dl'ende er og bliver Kulturkampen -....-----'"""!'!-------· pka. den ga.mle da.nske Jord. 

V Og her staa.r vi i dyb Takuemlig-

Gramsen hcQsfreta t1r uet· sveus1Ce 'F'OITt!o;-de' 

Ti~kene!g.ivelser, if~r na.r ~~i den -tr 
atrerke mora.lske Stotte, Sverige ha.r -- IJ.{l/' 
givet Da.nma.rk i OrrenseaP'Orgsmna.let. t I 

E11hve.r, der kc;der forhotJeile1'1>0n-

Efterha.anden ha.r Grre~sesporgs · 
maa.let kle.ret sig s&a.lede:.;, a.t vi med 
nogenlunde Sikkerbed ka.n trrekko 
Linjerne op for Stillingen i 0jeblik

ket og Ior, hvad der fra. dan~k ~jdo 
ka.n gores for , a.t forsva.re v~r Syd

graertse, hvis R.et£rerdjgh~d ,i er hrev'el:i 

over enhver Tvivl. 

defiyllan-d, ho.r fwt et "!nd.t.!.Y.J:L.!.f, 
bvilkea tStyrkc det har givet de Uuge d1. IH6 1 ~ II~ 
derne<.lc, 1\:i •. ,de vCd, at det ikke alene 

c~: Da.nnitnks, l'(len ogsa~ Nordens Syd-

Til Bedemmelse a.f den tyskc 

Roldning over for Grrensesperga

maa.let har vi de genta.gne E t•klw-
ringer fra. Berlin om, a.t don tysko 
Regering ikke non-er Planer om a.t 

kramke panma.rks Sel\'strendighed, og 

de mod disse Erk1Rlringer tiJsynelu.

dende stridende Udta.lelser fra. a.ggres· 

aiv alesvig-bolstensk Side, og endelig 

ha.r vi Dr. Allrl\d Roseubergs Udt.a.
Jelser i Flensborg. der ret fortolket 

slaa.r Bro Dlellem Modsretningerne. 

Dr. !Wsenherg ant.rdede her det nye 

Tysklands 0 e;ten&-Politil;:, der ikke 

er vaesensfor~kellig fra den gamle ty

ske Drom om 0s~ersoen som et lukket 

tysk Ha.v. Blot skulde uenne ideale 

Ti lsta.nd efter de11 nye-tys.ke Verden!!· 

&nskuelee ikke fremk11-ldes ved Void 

og Krig, men gennem Forstooelse, et 

,nol'disk Folkefrellesska.b" , som slntl

de tilvejebringes, ikke a£ Socia.lister 

og Pa.cifister, men af de .,gledendo 

Pa.trioter'' i disse l.,a,nde. ,Forsta.Rr 

fllsen" vedrorende Nordslesvig vilde 

,maaake foles lige smert.eligt i Sles-

vig-HolsLen og i Danma.rk", hvilket 

er blevet udlagt derhen, a.t man fra. 

tysk Side ikke tilsigter a.t flytte 
G nansen til Kongeaa.en og den·ed 

8enopreUe Slesvig-.Holsten up ewig 

ut'gedeelt, men kun a.t flytte den saa. 

grrense, do lorsvt~rer, N"ordens bisto 
r'lS'Ire""Ti.iclfO.Iilsport !i·a.· '$ya,. ue. st'ia.]: 

Kulturvag€ vcd, 

meget mod Nord, som det lykkes det 
na.zistiske KulturfreOVJLod a.t. fap. 

Fod!rest.e. 
:to 

Sa,a.ledes forlolket bliver Forsva.ret 

for Groonsen i ferst-6 Rookke en Kul

turko.mp og dernrest en ekonoru.isk. 

Ka.mp. H villd man fra. hjemmetysk 

og alesvig-holstenll.k Side nu forse- E 

ger, er en Na.zificering af de Dele a.I 
Nordslesvig, hvor der or en ty!'lk Bo

folkning a.f blot 11ogen :Bet.ydning. 

Der sa:tl.es megen Kmft og store 

Pengemidler ind pan. dette Fremstod. 

Orga.niseringen a.£ Arbejdet synes at 

vmre meget nrer menstervl!'lrdig. Man 
ha.r for de cnkelto Egne betalLe Le
clere, som int.et a.ndet har a.t g0re 

end at fremme AgitatioQsarbejdet, 

og ,.i skat ikke lukke 0jnene for, a.t 

Propa.ga.ndaen ha.r faa.et godt fat og 

k&n opvise Resultater. 
Det er sikkert rigtigt,, at mo.n fra. 
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sr Danmark ssker nordens besKyt
telse~ for vare grenser rna det ~~rge 
for at. dets eget forsvar er i orden. 

1 Kluke ord til Staunin 
Kj~benhavn, 2'2. oktober. 

(Aftenposten). Under fina.ns
debatten idag l Riksdagen i folke· 
tinget uttalte folketingsmann Ole 
Bj~rn Kraft sig angaende Stauning~ 
plan om et nordisk samarbeide 1 i 
forsvarssp,Srsma.tet til vern av Dan· 
marks sydgrense. Hr. Bj-rn Ktaft 
bemerket: · 

- F;r vi kan appeUere til en 
felles nordisk samh-righet or en 
felles nordisk forstielse av. at ~an· 
marks grense er Noident' crenae mi 
Danmark selv, so~ er naenn~e til 
l hevde denn.e g~nse ;. Oi tornare 
dens ukrenkelighet enn noxen an
nen, f-rst og fremst ut fra den!l 
egne nasjonale og folkellge interes
ser gi et klart og utvetydig bevls 
pli, at landet ·er'kjenner ,det ansvar, 

som her pl\hviler det ved i gjen
nemf-re en forsvarsordning, som eJ' 

et virkelig uttrykk for Jandet11 'vnJe 
og evne til i forsvare denne greue 
og hevde dens fribet og uavhengig
het. A ville pikalle den nordiske 
samf,-Ielse forinnen denne forut
setning er optynt er lite verdig ~ 
vii ikke l,cunne paregne nogen som 
heist forstAelse bos de pagjeldende 
land. 



.. 
Stauning taler og hylles. 

Uroen i grenselandet. - ,Her i landet kan 

det ikke regjeres utenom arbeiderklassen". 

KJpbenba.vn: Den 81illderjy&ke fore- moltra.tlake l'legjering811l:l.edlemmer oc 

nllug cTo L¢ver~ f>e'lret jgA.r .S-6.1'8-da- den sven.slte ~r Gusta.v MPl

gen for stl.fteJsetn med en fest 1 stu- ler. 

de:nter!Oft:l'litlgen. Fe&ten blev cmrvaert BJ. lUO •kom sta~ren. hyllet 

av klcmge.n. Statsm.inlster Staun.ll'le holdt med steJ'~ b1ff!Jl. Undervf.sning8mln!-

e.n talc hvorl han bl. a. sa: ter Borgbjerg holdt fesbtalen. 

Det er muligell$ forstAel.tg at det er De!'efter iboldt den svensk:e 801S!&l-

&n vi6s uro d ~et. Vi ha.r tra. ~ Gustav M¢ller en ~sttale 

!~ stund a.v oprett.holdt et fordra- tu Staumng. Han talte om det dansk:e 

geUg og loja.lt !O'lW>ld t11 de.t tyske og avenske soole.ldemokJ:aMs sa:me.rbetd 

m1odretal4 og jeg e:r overbevlist om a.t gje:nnem tddene og sa. bl. a.: Her 1 

de danskt&lende ~jyder jilnsker A Norden baa' v1 en gaanmel rotfestet op

!Cir'tsette pA samme mArte. Vi ha.r inn- !a.ttl.!.ng av :wtm-ett og :respekt for !olke

ll'¢lll.lll.et a.t <¥Jt ty$ke !ol.k rnA ha adgang tr.!.hete.n og follcet5 selvbeetemmel.ses

tu A p~ tyate <lt'ult~ 1 den rett. Dessverre ser det ut til at vt her 

land.sde'l aom vendte tU'be.lte w Dan- 1 Noroen ibll.re 8lcatl bll en !)ten oaae. 

ma.rk og f~n e.r .t en t11- Men her i 1aodet stAT 'I\b. S~Ulline 

sva.rende rett ~ det ~ mot alle tendmselr l il'et.4l.1ine av 

cnmdretalJ. ~ ..l)l.alr~....;a. Vd -;k'a.t iklre undert.rykkeloo, i<ltke md.n.st 6Ydtre.. Sml 

'MI'f1<le oes <1 tY!Ikle ~fggender, men v1 n4 tU virkel:fg ll01'd1sk: soHda:rlet, ml 

v1 venter' ogsf. at den gjestfrlhet, som det p gjerm&m .wbeiderbevegelaen og 

vt yteT, 1kke :m.ls'brukes tu mnblaMl.ng me'lilem. sven8k og d.a.Dsk 8061'aldemo-

1 torhold llOill alene a.ngk diet danske ltra.t1 ela:J6tere:r de sterlreste bAnd. 

folk. Deter en sel~ at v1 v1l foe- ~ St>aunJng te.:kk:et oc 

Sjjke A. beekytte den befol.k!n.tngsdel, oom \1ltJta.1te bl. a..: De<t ka.n. iklre her t 

dll!!t her gjlelder, og den grense aom nu 1a.ndet regjeres uteoom a.rbeiderkla&<len. 

en gang er tasteeM; <!g e.nellk,Jent. Jeg Vi lw: J.ltlre ska.pt folkestyre her 1 le.n· 

Ut4;aler hApet om en !red.el4g oe rollg det for SJt komm\lOl'rlstcr og a.nGre ga.I

utwkl.l.ng a.v nabo!oi'holdene ved vA.r ninger skal sette det overstyr. Vd fln&

grense og jeg ~ den ~nderjydske •ke.r utvikllng og fremgaa1g, 11k\ke dik-

! betolilt:nmg SJt vi frerndekls vtl ~lte A. .tatur og &bill®tand. Det kicm1mer £:J.g~en 

I yte den «1 slik ~te aom lwl vsere av .ne.zister eller lromm.uni.ster til A regje

betydnjog for dens ~ oe lrul- re aA. Je:nge vi stk et.'lllg. La. mitt Uv 

t urelle ka.mp. Vlll!lre lrol't eJ:ler laa:lgt, jeg vY aldrt OP· 

* h.-e me<l A. Vlil'ke for a.rbe!demes sak. 

Staunfngs 60-ars-dag. 
KJS'benba.vn: Sosl:aldemok;raea teat 

!or stetsm1.n1ster stauning JgA.r kveld 

hadde f yut Id.'l'~uset tU s1ste pla.se. 

1 Blan~it de fre~ da de SOIS1alde-

Man sl.uttet med A a.vS}'IIl8e clnter

na.sjonalen~. 

Kl. vel 22 knm det et ta.kkeltog tn 

Idinetahwet, oom det nu hadde 88mlet 

sj.g en umM.e11g ~ mennesker 

utenfor. 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
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~v ,1Nationen11 om 100 aar. 

Fretak, ten 27. aakta.ap~r 2Q33, 

Slaket vecf N ortens sytkrense. 
Staunink tju:k~j~k: Vat ptast sa.a h~it? 
Martin lottpr~k: Norten a tin haant Ka~mke. 

r 



hyggelige 
perspektiver. 

ning i NorgQ, - hvor meget han 

enn forsikrer at det ingen grunn 

er lenger til bitterhet omkring 
Gr~landssaken! 

Intet menneske kan idag si 

hvad resultatet vil kunne bli av 

en skandine.visk,ofro~ mot Tysk

land. At Danniark tumw med 
Vi skal ikke innlate oss paa aa en clik plan er oplagt, hvordan 

avgj~re om Danmarks redsel for Sverige vil stille ~ig tll. den vet 

'l'yskland er berettiget eller ikke. vi ikke. Derimot vet vi at lan

:At det mellem de to land ka.n det har et styre som fS'ller sig til 

eksistere efterslett av gamle mel- en viss grad c:demokratisk» for

lemvrerender, la.r sig ik:ke nekte. pliktet. A v en oorsk arbeider

Men om disse eller ' forholdene partiregjering med dens utvilsom! 

ellers er av den art at de n<>!~m- me innstilling i r e t n i n g ~.'; t, ., 
sinne 'kil.n :f¢.re til n~ v~bnet ~on- kan man vente hvad oom helst. 
flikt, er en sak fdf sig. 

Spesielt i to forbindelser inter

esserer saken Norge. Endog i 

meget h~i grad. 

Livet selv har aapenbart alle

rede nu lrert socialiststyret i Dan

mark at det aa eksperimentere 

med lokal avvrebning er en direk

t e selvmotsigelse for et folk sam 
har sine begreper om nasjonal 

selvstendighet nogenlunde i or

den. Landet ~rer en utenrikspo

litisk tone efter de beste c:reak
sjonrere» opskrifter, taler f. ek~ 

forsvarsbevisste ord om :hvad en 

krenkelse av dets rettig.heter vil 

medf~re.. 

Javel. Man maa glede sjg over 

hver socialist som vaakner op av 

sin virkeligh~tsfjerne frasetilvoo

relse og erkjenner livet som det 

nu engang er. Uten paa nogen 

maate aa ta parti for Danmark 

mot Tyskland sier vi dette. Vi 

mener nelllllig at uansett hvad det 
ligger av realitet i Danmarks 

engsteloo, er den i sig selv et tegn 

!PM selvopholdelsesdrift. Landets 

socialistiske ~tyre nrermer sig 

jordbakken. 

Sakens annen side er adskillig 

mindre egnet til aa vekke sym

pati her()p:pe: Statsminis.ter 

Staunings plan om en skandina

visk front v® ~nder-Jylland. Vi 

regner iallfa!!:_ med to. tredjedels 

flertall i det norske folk, naar vi 

sier, at man her meget skal be

takike sig for aa delta i en allianse 

av soeialistiske regjeringer d i

r e k t e r e t t e t m o t T y e k

Iana og indirekte en

gager t f 0 r k 0 m m u n is

men. 
Vi s taar her over for 

e nnu en grunn til 

n ekte arbeiderpartiet 

r e g j e r i n g s m a k t e n. Tysk

land 'Petraktes paa det h_old som 

~nkarnasjonen ~v en fiendtligsin

net politisk ide- dermed er ikke 
sprange.t langt til aa skafie mili

trervesenet et nytt og agitatorisk 
innhold og detmed en avgjort be

rettigelse, som forsvar ikke for et 
land, men f-or en politisk ide. 

Det er den nye tids krigsrum

lere vi ser konturene av i Stau
nings skandinaviske front . .-.. 

/" 

Vi tviler ikke paa at den fiffige -danske statsminister i tidens 

fylde vil slaa minst mulig. paa den 

realpolitiske side av saken, nem
lia: det fllrmentli2'e danske behov 



• 

f~ ,: ~J7. 
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for hjelp mot Tysldand i en given 

situasjon, og mest mulig S¢-ke 

oparbeide en stemning for en de 

mokra.tiets front mot fascismen, 
idet han for.bereder s.ine broder- d3 · I 1101 1· ~?..J 
folk pa.a. at hv~s Danma.rk lider 

t%k overlast, er det bare et tids- 1 

sp¢rsma.a.l naar turen kommer ti 
1 

dem o. s. v:, o. s. v. Han forstaar 

utvilsomt meget godt at paa et 

f~lelsesmessig grunnlag vil det 
pa.a. det nuvrerende tidspunkt 

I vrere utelukket aa hverve stem
ning i Norge, - hvor meget han 

enn forsikrer at det ingen grunn 

er lenger til bitterhet omkring 

Gr.smlandssaken! 

;nhyggelige 
Intet menneske kan idag si 

hvad resul~atet vil kunn.e. bli av . . 

en skandine.visk,4roni :mot Tysk
land. At Da:nlliarlt turiiler '!lled perspektiver. 

Vi skal ikke innlate oss paa a.a en ~It plan er Qoplagt, hvordan 

avgj¢re qm Danmar,k:s redsel :for Sverige vil stille ~fg tiL den vet 

r.l'yskland er berettiget eller ikke. vi ikke. ~rimot vet vi at lan
~t det mellem de to land kan det har et styre som fij;jler sig til 

eksistere efterslet~ av gamle mel- en viss grad cdemokratisk» for

lemv.rerender, lar sig ikke ne.kte. pliktet. Av en norsk arbeider
Men om disse eller fol-holdene partiregjering med dens utvilsom

ellers er av den art at de nogen- me innstilling i r e t n i n g ~ s t, 

sinne kan f~re tr1 ny viebnet kon- kan man vente hvad oom helst . 

flikt, er en sak for sig. 
Spesielt i to forbi.ndelser inter

esserer saken Norge. Endog i 

meget htsi grad. 
Livet selv har aapenbart alle

rede nu lrert socialiststyret i Dan
mark at det aa eksperimentere 

med loka.l avvrebning er en direk

te 'selvmot,sigel:se for et folk S()lln 

har sine begreper om nas.jonal 

selvstendighet nogenlunde i or

den. Landet f121rer en utenrikspo-

litisk tone efter de beste ueak-

sjo.nrere» opskrifter, taler f. elw. 

forsvarsbevisste ord om hvad en 
krenkelse av dets rettigheter vil 

medf~re. 
Javel. Man maa glede sig over 

hver socialist som va.akner op av 

sin virkelighetsfierne frasetilvre

relse og erk.jenner livet som det 

nu engang er. Uten paa nogen 
maate aa ta parti for Da.nmark 

mot Tyskland sier vi dette. Vi 

mener nemlig at uansett hvad det 

ligger av realitet i Danmarks 

engstelse, er den i sig selv et tegn 
paa selvopholdelsesdrift. Landets 

socialistiske styre nrerroer sig 

jord:bakken. 
Sakens annen side er adskillig 

mindre egnet til aa vekke sym
pati heroppe: Statsmini&ter 

Staunings plan om en skandina
v.isk front ve.d Ss-5nder-Jylland. Vi 

regner iallfall med to tredjedels 

fl.erlall i det ~orske folk, naar vi 

s1er, at roan her meget skal be

taktke sig f.or aa. delta i en allianse 
a.v socialistiske regjeringer d i-
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tatsminister . St.auning 
hyldet som Danmarks 
store mann, 
Tusener av telegram· 
mer, blomster og gaver 

stremmet inn hele 
dagen. 

60,000 kroner til villa eller 
embedabolig for atats

miniateren. 

I 

Fra vu e~ korrespoodeot. 
K j SS b e n h a.~ n, :Z6. oktober. 

Selv om man va.r forberedt pA. at 
sta.tsministu Staunin.gs sekstiA.Tsdag 
vUde bli en dag av store d1mensjon~r. 
har v!rkellgheten langt overtruffet 
a.lle forventn!nger. Alle bla.der uan-1 
sett parUfarve bar hyldet ham som 
Danmarks store mann, ·som det fa.ste 
midtpunkt 1 en stormfull . og vanskelig 
tid. Kongen sendte telegram, og tu
sener og atter tusener av telegram
mer, blomsterbuketter og store og 

smA. gaver er hele da.gen gjennem 
stremmet inn t ' l statsministerens 
hjem t Kanslergade. Den sterste 
gave som blev overrakt ham, va.r 
60,000 kroner til opferelse a.v en villa 
eller embedsbollg for Dlinma.rka stats
m!nlster. vme:en s.kal dog stA. tll rA.
dighet for Stauning sA ~nge han le
ver, uansett om han er tungerende 
statllminlster ell~ el. A.v sine ml.ni
s~erkoll~er fl.kk han 1,2 sh~lper. 
- Og sA. er dagen iev.rig gA.tt ine<1 
frakoot 1 F-<>lkets hus, hvor Sver1ge8 
stats.tninlster Per Alblp. aa;n&son, 
overln'&gte det avens.ke broderparUs 
hilsen og hyldest, med en stor fest i 
ldrmtshuset, bvor undervtsnlngstn1n1· 
stEir Borgbjerg var b<!Vedta.ler, med 
fakkeltog og med en a.vs-Iuttende pri
vat festlJ·gbet pA. Langelinjep&Ylljon
gen. Statsminlster Sta'Wling satte 
a·g resolutt ut over progl'IUXlpunktet 
om 8 timers arbeidsda.g. Han bar ar .. 
beldet med A. ta mot gratulanter Ok 
med l takke fra tidllg morgen W 
midnatt. C. J. ~ 
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v. TH. STA UNING 
LX 

U sigtbar Luft - hvem viser Vej? 
Det danske Folk ser hen til dig! 

Hvor staar han plantet, fast, solid, 
urokket, i en op10st Tid! 

Med Snille og en given Kraft 
han griber Hamren ved dens Skaft 

Og driver. med et skensomt Sind 
i rigtig Vinkel S0mmet ind. 

Hvor saas Essensen af et Land 
saa samlet i en enkelt Mand? 

Med Gyroskopets T0rn i Slregt 
han sikrer Rigets Ligevregt. 

Vi elsker ham. Med Djervhed, Takt 
han staar for Folkefred paa Vagt. 

Et Ave Stauning! En Nation 
sin Skrebne ser i hans Person. 

Der gaar en Tak, fra By og Land, 
idag til Danmarks Fmstemand. 

Johannes V. Jensen. 

-

,:..,.,.r--- . 
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K j ~be n h a v n idag. 
Statsminister S t a u n i n g 

feirer idag sin 60 ars dag. Den 
stfllrste ffkis-elsdagsgave som idag 
vii bli overrakt statsministeren, 
blir en «Vennegave»: Deter nero
Jig i den senere tid i statsmini
ster $tatJ.nings vennekrets blitt 
foretatt en innsf.l.mling med det 
formAl A tilveiebringe midler til 
en gave. Innsamlingen skal ha 
gitt et smrdeles godt resultat, 
og efter hvad Politiken erfarer, 
er det hensikten at det for det 
innkomne bel~p ska.l stiftes et 
leiat. For legatmidlene vii man 
innkjfllpe el1er bygge en villa som 
skal stilles til statsministeren.s 
r!dighet sA lenge han lever, og 
derefter skal legatbestyrelsen 
treffe beslutning om hvem bruks
retten skal overdras. Det er 
ennu ikke bestemt hvor mres
boligen ~ka.l ligge utover a.t den 
naturligvis rnA. vrere i Kj~ben
havn. 

• 
rtYi ~ gj•n!Pt nedenftu'.~nclel•·•Ptmlrlie:r. 

fra et ••t,s,tra. f*<tselada.gainte~§u $C>m 
det danak. tidst>krift Tileltueren har 
hatt med clen dan$~e regjer\ngscht~f. 

Statsministeren for teller bl. a.: 1 

Stauning fdr reresbolig. 
Fadselsdagsintervju mad statsministar.en. 

, Han tror ikke p4 diktatur som vaben for arbeidem•. 

mine siste skolear hadde noen av det ~sultat at det igrunnen var noe 
oss store gutter en hemmelig politisk skitt og kaa~t det meste av det. Og 
forening, efter var egen mening sl gikk det jo ellera alik, at efter
av ytterst revolusjoliE"l' karal(tel', og hhden ~m jeg kQI'Il inn 1 fagfor· 
vi holdt vAre faste kveldsm,ter ved eningsarbeidet, i sykekassebevegelaen 
Frederi'k den Syvendes statue. Det og 1 politiak organisasjonsarbeid, blev 
var et hyggelig og lf(le st&d dengang. jeg fullt optatt av det. 
Jeg husker i lfieblikket ikke andre - Hadde De lett for A tale, el
emner for vlre meget alvorllge dr~f- ler har De mAttet leJe det i lrenes 
telser, enn at vi en aften innglende l'p? 
behandlet Frederik den Syvendes be- - Mine venner sa, at jeg var en 
tydning gjennem clen av ham gitte elendig taler, t¢rr og stammende. Og 
men atter mlstede junigrunn!ov. noen stor orator er jeg vel egentlig 

Intervjueren, redakt¢r Torpe sp~r aldri blitt. 
om hvordan Staunings barndom har - Skriver De Deres taler? 
preget hAAS l!amfundscpfatning. - Oprinnelig gjorde jeg det, del-

- Den mAtte preges ay tidens hele vis iallfall, senere i lang tid llldrl, 
fattigdom. N!r jeg gjenktaller i er- bortsett Ira en d~apoaisjon: Nu gj~r 
indringen, hvor fA ~rer, som var til jeg det meget ofte, av hensyn tU ef
huslJ, kler og f¢de, og nAr jeg min· termrelet - dagen derpa, forst4r D.e. ---
nes hY()l' uele vA.N kb va.r, s.A. nn- Nu ~tyr det jo no.~ mer, hvad jeg nene utvikles det internasjonale sam-
dres jeg over, at det bare er .:!t halvt sier, enn i sin tid. arbeid. 
hundre Ar alden vi aatt lbenket i - Innenfor det internasjonale so- - Trenges der en revisjon av 
mitt hjem l en s.kummel bakrlrdalei- sialdemokrati dr¢ftes det ivrig om forholdet mellem arbeidere og ar
lighet med rugbr!ld og fett som de den sosialistiske stat sbl s,ske11 gjen- beidsgivere! Kan De tenke Dem A 
daglig-e rdter pA bordet. Men der nemfjfrt ved revolusjon eller ad 1()- bringe tvungen voldgift til anven
var dog £n enkelt begivenhet, aom vena vei. men med p!f!flgende dikta- delse? 
virket serlig aterkt pl mitt ainn, tur, i hvert fall en overgang. - Der mA. skapes fastere forhold, 
nemlig smedstreiken i 1885, hvor kam· - Jeg er utenfor diase dt,ftelser. som i hJ!Iiere grad utelukker eller dog 
pen gjaldt en timel,Snn av 21i 're, og Men deter min opfatning at man kan begrenser arbeidsatridighetene. Sam
ala~t taptea. Jeg hal' ennu l min· gjennemfj!lre den sosialistiske stat ad fundet ml ha bAnd i banke med disM 
net hele den dyatre atemning fra de lovena vei og uten diktlltur. Igjen- forhold gjennem utvidede regler for, 
d'ager. De for bold arbeiderldassen nem den demokratis}«< utvikling glir hvorda.n megllngsmannsforslag behand
dengang levde under, var Arsak nok vi mer og mer over til samfundets les av organisasjonene. Tvungen 
til A beatemme en opvakt gutta poli- kontroll med forbold av aamfunds- voldgift tror jeg bare er anv~ndelig 
tiske bane. Der beb;vdea ingen dra- messig betydning. Der skjer en i nj!ldss!tuujoner. Loekoutloven var 
matiske begivenheter. Nlr arbeide- fremadskridende nyorientering over- jo en slags tvungen voldgift. For 
ren hadde ~talt sin husleie med 12 for betliddeleene N;~.~urligvis skal ,nrrig tror jeg atbcidegiverne bur
-14 .kroner mAnedlig, var der en sta~n ikke overta enhver m~lle eller de lytte til arbeidernes ;nsker om 
krone daglig til mat, kiter OJ noen skot¢!sforretning, men den skal ha en visa innflytelse pl bedriftenes le
fattige fern;ielser. Der fant.es i~ke kontroU n~e<l p-rodutsjonen og dena delse. Det vil gj;~ arbeiderne mer 
en arbeider i mht barndom eller tid- f~rdeling. Vi vil u~vUd~ OI!B jevnt interessert i produksjonen, 1 de rett. 
ltgste 12ngdom1 so~ bQdde som' nutids- inn l t)t mer og mu sosialt samfund arbeidsmetoder o. · a: v: Vlser man 
arbeidere l:>ot. •Der er overhcdet ikke og det'jl\ed inn i t\fn 'fsialisering, som arbeiderne den tillit at de f.b lov til 
mulirliet f~Fr eammenligning. De ar- jeg t~l''"eJ nf.Sdv~nrlig. Der vil gl A tale med om de praktiske arbeids
beidere, som bar beskjeftirelse, er mang~ lr f;r 'e.t diktatur overvinner vllkb, tllrettelegglng av administFa
mange trin h~iere enn fortidens ar- den motstand, <let alltid vil mJ!Ite, me· ejon og produksjon, tror jeg for det 
beidere. Men l!a meget alvorligere gen ulyk](e vil flyte derav. Jeg f91rste, at det v!l vrere av fllkonomisk 

- f¢les naturligvis nu den ulykke, som tror det er forstandigere " bruke verdi, men tilllke1 tillit avlet' tillit. 
arbeidsl~sheten er for den arbeidende disse lr til en rolir utvikling. - HvorpA beror en politikers makt 
befolkning. Fo1' 'vrig ml sosialdemokratiet i ovel' mennesker? 

Stauning bar ogal i sin ungdom de enkelte land utvilQe aig pA nasjo- - Pa at de han benvender alg til 
drevet litterere sysler, skrevet dikt nens grunn. Land~ hvori vi er f;ler at han aelv tror pA de ideer 
osv. Men, sier han, da jeg engang f~t, folket som vier opvokm iblandt, han forfekter, og at ban ikke handl&r 
i en D'l(;dnere alder en kveldstund ml stl vil-e hjtrtet' namnest. Ut i egen interesse, men for de interes-

1 bladet dyngen igjennem, kom jeg til av almen forstlel11e lnnenfor nasjo- ser, han hal' p!tatt sig 6 vareta. 
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Kvarta.l, K)-. 2.70 \)1". 'Std. Feri~abontlement: 
1(1 0t·e pr. J)ag, Adre&Mlilli•Jebytl 50 0re. 
I Korsbaand til Udlandet 24 Xr. Ku..rlaJet. 
F~ellee-Abonn~ment for Sendags.Polltikeu (I 
Pt-ovinsen Lordag) roed ~la,«"l oet oe: lQtter· 
bla.d• - pr. Kvart.l I Kebenbun Kr. 2.60. 

i Pl'C)'Vinsen Kr. 3,25. 

L88SAL0 1 
8torkJibenh4-un: Bverdaa-e 10 0re pr. Nr., m~ 

Lytterbladet 15 0l'e, Senduf: 
rued Maguinet 15 are. Sen· 
dage roed Ma«ufnet oc 
Ly ttel'bladet 20 0re. 

174t1l ltrr Storkobenhcum: H,.erdage I~ I:Jre. 

8E.RLI N1 

PAitiS t 

LONDON • 

IIMd lqtterbladet. 20 0re. 
Hverdap eller Sendaae we.! 
:Uagaslnet 20 ere. Bverdare 
eller Sendaae med Ma.-uinet 
or LJtttetblidet 25 0re pt. Nr. 

Bendlentra- ;rt. Berlin W. 10 
Telf. LU~ow 0139. • 
u lloe do 4. Septembre, Pari• 2. 
Skandinavisk Reisebore4o CBnreao 
de Voyatte Sca.ndtnave) Telt. C~D· 
tra.l 2945. Aabent fra 9-12 OJ 
14-19. •rel&gtam·.Adr.: hard Gran. 
vo:vag PariSI. 
75, Prlnees Garden W. 3. Telefon 
A.oortl 36~5. 

.. Polltikene u.-ebla.d for Danske I Odlandet" 
~~md• J)Orto!rit over hele Jorden for 6 Kr. 
:&:vMt.a.!et;, 12 Kr. HaJ.-aaret, 24 Xl"! om At.ret. 

F edselsdagen 
Statsroinister Stauning ha.1· med 

ain god.modige Hjtelp!omhed saa. oft~ 
medvirket til Fest for a,ndre, at det 

kun synes rimeligt, at ogsa.a. han 
selv en Gang bli,,er Festens Midt

punkt. Hertil er naturlig udva.lgt 
hans 60a-arige F0dse1&dag i Dag, som 

hans Venner og Partifeller har ud
fj ldt roed et Festprogram, der "Jd

vejede Ord, de1· griber Situationen • 
fast og sikkert aom i en Skruestik. 

Sta.uninga Tale avarer n0je til hans 

Personlighed, den er Udtryk for 
Klog.ska.b og Kla.rhed, for Ra.adsnar

hed og Handlekraft. Det er Stau
Q i nga overordenttige Eme til-i-en

hver SituaLion at finde netol' 2_;0rd, 
dl',t' &kal sigea, og ~om i deres jmvne 
N'aturlighcd tolkeJ· det, dybeste i 
da.nsk Na.turel - det er aerpa.'i;""det 
kammer an. Det er i Kraft - hera£, at 
Sta.uning, i a.lvorlige 0jeblikke, blev 
ikke blot &it Pa.rtis Yerer, m;~ bele 
Folkets Tal&roa.nd o\·er for Evropa 

o~ Verden. Del'a.£ kommer det, at 
~elv gamle, forstokkede Konservative, 
der ellers ikke k~n doje Synet af en 

Socialdemokra.t, inderst inde beun
tlrer Stauniug, og dera.f kommer og

~aa den overordentlige og velfortjente 

Popula.l'itet, -han nyder, og som 
r.trrekker sig langt hinsides de Grten· 
SAl', politiske Partie1· ellers drager 
mell em goclt og ondt. 

I denne enestaa.end~ Position, til 
hvilken ma..n kna.p nok finder noget 

Fortilieelde i vor parla,roentariske 

Histol'ie, fylder La-ndets Sta.tsmini
ster i Dag 60. Det bliver en bevreget 

Da.g. Det b0r og~aa blive deL. Ven

nerne vil kree1e deres og Offentlig
heden sit, og Hr. Sta.uning vil vide 
at gore a.lle Krav Fyldest. Ogsa.a. 

dter denne Dags Besvrerlighed vil 
ban slaa. rank og urokket !om et Fyr

taa.rn, mod hdl' Fod Belgerne forgre
\'1.~1\ bryder. Og saaledec; haaber vi at 

se ham i ma.nge Aar endnu, som det 
jevne da.nske F olkestyres fa.ste V a!J'

nPr or,.r for aile Tidens onde An-
ner om en ganske overordentlig, men 

fuldkommen berettiget Tillid til Fed
selarens Udholdenhed og Modsta.ndt.- slag. 

kraft. I Fest som i Arbejde er Hr. 
Stauning af us~~ed:~.1ttnlige Dimensio

ner. 
Na-ar en fremtrredende og betyde

lig PoliLiker, oven i Kohet en Rege
ringschef, a.fslutt~r et Livsa.fl;nit roed 

f'n rund .Fedselsda.g eller pa.a. a.nden 

:.'lfaa.de jubilerer, vil d~r over en slig 

Fest let komme en vis Dobbelthed. 

Vennerne, der Mmles for at heedre 
~Ianden priva.t, vii mede Offentlip;
hedens Kra.v om at Yeere med: end 

ikke den ene sja!ldne Dag slipper 
den sit velerhver.\'ede Bytt.e. Dette 

er Beremroelsens og Popula.ritetens 

Modstykke: Umuligheden &f a.t Va!re 
•ig selv i Fred og Ro. H r. Sta.uning 

fremhtevede det eelv nys i et Inter
view: blot dette a.t se &ilea 0jne ret

tede mod sig, naar ma.n kommer ind 
paa. en Rest&urant. Men man veen
ner sig til a.lt. 

Og n~egtes kan det ikke: a.Jles 0jne 
er rettede mod Ht-. Sta.uning, der, 
6Q Aat· ga.mmel, kn.ejser som en K~em
pe. Det Vllir kun de ga.mle Vikinger, 

der h1wde Gigt og den Sla,gs Skr0be-

lighed. Hr. Sta.uning ha.r det/ til
eyneladende ikke, og det er utvh•l
liomt, at i Offentlighedens Forestil

linger om ham, i den almindelige 
sympatiske Indstilling over for 

ne Politiker, der dog ingen Sinde 

r veget tilbage for at udtrykke sit 
ertes Mening i kraftige Ord - i 

almindelige Velnlje ha.r hans 

rent fysiske Ukuelighed - paa. hvil
ken det beremte Sk~g blev et letfat

teligt Symbol - spillet en overor

dentlig Rolle. Man er a.ltid tilbeje· 
lig til at beundre et Ma.ndfolk. Dog 

--------~----~~ 
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F sdseladagen 
Statsmi.nister Stauning ha.r med 

ain godmodige Hjmlpsomhed saa ofte 
mtdvirk~t til Fest for andre, at det 
kun synes rimeligt, at ogsaa han 
11elv en Gang bli,·er Fe...~ns Midt
punkt. Hertil er na.turlig udva.lgt 
hans 60aarige F0dselsdag i Dag, som 
hans Venner og P artiflll!ller ha.r ud
f:rldt med et Festprogram, der vid-

hVl l ken ma.n kua.J') nok finder no get 
Fo1·ti lfrelde i vor par lamentariske 
Historie, fylder La,ndets Statsmini
ster i Dag 60. Det bliver en bevroget 
Dag. Det ber og~aa. blh·e det. Ven
nerll6 vii krrev·e deres og Offentlig
heden sit, og Hr. Bta.uning vil vide 
at g0re aile Kra.v Fyldest. Ogsa.a. 
eitPr denne Dags Besv~erlighed vil 
ha.n staa. rank og urokket som et Fyr
t~t~~.rn, mod b' is Fod Belgerne forgm
' es Lryder. Og ~a11ledes haaber vi at 
~e ham i ma.nge Aar endnu, som d.et 
jsevne da.nske F olkestyret~ faate V rerner om t>n g&nske overordentlig, men 

fuldkommen berettiget Tillid til Fed- .OPr on~r for aile Tidens onde An-
slag. selarens l.Jdholdenhed og Modsta.nds

lcraft. I Fest som i Arbe.jde er Hr. r 

Stauning a.f usred~&nlige Dimensio-
ner. 

Naar en f1·emtrmdende og betyde
lig Politiker, oven i Kobet. en Rege
ringschef, afslutter et Livsa.isnit med 
en rund F0dsel$dag eller pa.a, anden 
~bade jubilerer, vil der over en slig 

Fest let komme en vis Dobbelthed. 
Vennerne, der &amles for at bredre 
:.\Ianden prh·a.t, vii mode Offentlig
hedens Kra.v om at vrere med: end 
ikke den ene sj~eldne Da.g slipper 
den sit velerhve!!Yede Bytte. Dette 
er Berommelsens og Popula.ritetens 
Modstykke: Umuligbeden af &t v~re 
eig selv i Fred og Ro. Hr. Sta.uning 

frembevede det selv nys i et Inter
view: blot dette at se a.lles 0jne ret-
tede mod sig, na.ar ma.n kommer ind 
pa.& en Restaura.nt. Men man vren-
ner 11ig til a.lt. 

Og nregtes kan det ikke: &lle.s 0jne 
~r rettede mod Ht'. Sta.uning, der, 
60 Aar gammel, knejser som en Krem· 
pe. Det va.r kun de gamle Vikinger, 
der havde Gigt og den Slags Skrobe
lighed. Hr. Stauning ha.r detl til
lyneladende ikke, og det er utvivl
sornt, a.t i Offentlighedens Forestil
linger om ham, i den almindelige 
aympatiske lndstiHing over 

Politiker, der dog ingen Sinde 
r veget tilbage for at udtrykke sit 

Mening i kra.ftige Ord - i 
ne almindelige Velvilje ha.r hans 

rent fysi1.ke Ukuelighed - paa hvil
ken det ber0mte Skreg blev et letfa.t
teligt Symbol - spillet en overor
dentlig Rolle. Man er altid tilboje
lig til at beundre et Mandfolk. Dog 
dette er langtfra tilstrrekkeligt til 
at forklare den ~anske srerlige Stil
ling, Hr. Stauning indta.ger i vort 
lille Samfund. Thi det er jo en srer
l.ig Stilling, som ikke alene er be· 
stemt deraf, at Hr. Stauning i 0je
blikket staar i Spidsen for Ministe

og endnu efter halvfemte Aars 
d, opfyldt a.f store Va.n-

igheder, bar et sik.kert parlamen
Flertn.l bag sig. Der er noget 
uoget, det· peger ud over dtlt. 

partipolitiske. Og dette noget 

enger noje sammen med Hr. Sta.u
Persomlighed, der breder om 

11ig Ro, Tryghed og Tillid. Ja, det 
lyder maaske underligt at sige dette 
om en Politiker, der mere end nogen 
anden har staaet midt i Striden, 
voldsomt angt·ebet. Men hans Skik
kelse stod altid lige saa urokket som 
et Fyrtaam, og det endte altid med, 
at bans Stell:lme skar gennem Larwen 
og tiltva,ng sig Opmrerksomhed og 
Ro. Han blev en Hersker i Kraft 
af Ordet - ikke dot b!rendende 01·d 
eller det digteriske og afgrundsdybe, 
der pludseligt aabner uanede Per
~:.pekt.iver, men det xo1ige og velover-
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og ikluJ.tu~ kotlli 1m' ~-

mlfn:k!:st Emn &Ulklast. Og deln I 
dansGce Q'l'em'al i sud h;; Noreg- 11[" 111~ !J · f~161 1 ~ 

I 
ingen~ing J?;r·. Vd ~ker ikkje 

h8kekrossdiktMmret rmeir enn.-vi 

1~~;;;;::;=========:::::::::== · els.k.a.r sii'd). 08' halmar-dlikltla.turet, 
· / J men vi ynskj.er staa. :i fred~ 
/ 1lkk I d' k men • Vedsk:ifte med baa.da 'l'ysk.Wl,d OQ' Je nor lS , Sovj--· Slral ., plent ;:,,.r~ 

f nt ~a millom tyska.l'M' Oi' dla.nskar, fi0ff0fi f0 • liar ik(ie' ·d~Csiste ~ setr scr 

1~ ~ ~ a.t dei ha.r kmlv paa 
Danskla.ne h.ar lenge Sj'!S'bemlalb- ookon. f~ --· - ..... ---... ~ 

iS'k SJeJtt um 'Jl()rSik ~ sve'.ruSik di 
islendsk med nordiis.k. sla.mstUltldiee 

·med e.t no~ik har f.a.a.tt sea:tyd~o 

i'Pg& d.a.~ Og ea1rllaa UJm d.a:n
s'kane oom eit upplyst fOtlik ve<l 
-redt um aJt det finst eit No~, 
cit Sverike, ai.t Is1a.nd, hM like

v-el doesse !Ianda. s~t i1ntberesse 
soru. n<n'ldrlske uppland for ds.n$ke 
fo~tnlingsrtiltak og soon nordisk 

morall31k ryggst~ for d.ansk suve
renitetsu~g i g:rensestrolqt. 

mot Tyskland. 

Damske .meinra.a.der ~ ~ 

svik mot gor&nnelanda. ii nafd fOII"
tel Sk:lg'.a. sers m:yk;ie um helit til 
doed aM.ar sliSbe ear~ moo'a.n 
Vi faaf~ leitarr ~ meilicUiJl.. 
g'8lr um dans'~~~. Um
ftam folJk-e~en er. diet li'te 
og mkd~ dci hme N~ 
h.ar fa;att fraa D8ltlllll&l"kl. :.Men 
ru~.&T Da.nnll&l'k e.r i D8IUd. sbar diet 
j&mt ~ande tolnar pa.a nord
iske bj~.. Sk:an.dme.vtis-

Nas d~t gtield Gr9ID:18<nd etr 1 
etnno iklkje siste ordle'tl eagrt; fr~ 'f,r ~~""" 
norsk s:idle. 0-Q' den sttriden nondJ. 
mennene paa Fmr~y~e f~re~ mot 
dla:nsk tv<a.ngaatyre, kMl. ilkikje nard-
lm!ea'l:n:e.n.e i lengd& 6taa. ~ 
o¢ sja:a. pas.. IW.mdti.nga.ne 'WI.T 

Slterke nok til aa f~r& striden sin 
til entdles aaleline, tMn. med all 

I 

noNk BMnhug paa. si side. For 
frer~yinglane ar sj~vstemd~ri

den uh<m"eleg my'lcie tyngTe~ og 

v-a.nsk.el'egare. La.t dai i a.ll.e fall 
vita a.t NOO'eg< s.taar' he111t p.a& deira 
side. nat u.beid~t som e:r innl
leidt IInOOl norslk-frernske og m-
lendsk-frel"11l~ lag i OS'l~ T(.)'l'SI

haVIIl Oi&i ReytkjaV'i'k, vtill. wn.leg blli 
g;rurun.llag;et for eit 'VIl&f'eanrn8illlde 
nQI"lllnrti sa.m~&rlbeddi, ikluJltuTelt og 

9-'k.ottlomdslk. I <fulna:l.e n.orrf6ne :frio®. 
ten ·tn.MI N<l!I'eg ga.a hughwt medJ. 

S~gs nordls1oo front kjem 
ikkje oss ved I 

{1 \~ me b.eitte dett i gaan[le d&g&T, 

'\ nordisk front heiter det no. ,.-
Statsmhrist~r Stau.niklg. den 

st9}.t'Ste dalnske s.ia.a~ i dag, 

og dEm. sl:~~. vtil ~ ut M· 

beid&rp&'l:'tifraanga.ng~ i det nor
ske ~~ til! gagn for 
f.edrelanx:l1e.t W.tt. Han tek d'.i:for 
Ol"oot f01r ~ m>a:"disk Sam· 
a.rbejd!~». 0k~ kiultU!l'elt. 
milltarl. 

D&n dla.DISke regj~;etfelll'. 

som fyll-ell" 60 aa~r 1i. dag, 'V'il 
gjerne Qlleda ]Ja.n~e sine 

moo von um UJtvida. notrd.'is:k ma:rlk· 
ll.ad f<Xr' d!a.n$'kle ~Mldbrukspl'IOd'U:k:t, 

~~ nordisk lesek!ri.llS tal d.alnske 
b¢kier, auk& n<Xl:'dii$k a.Uidii.Wiu.m 
for danske ~ og 

neire M1"dis!kle solda.ta.T til <NOO"
cfun::. Grsanse rmod syrlb>. Ha.n spar
er ikkj.e paa. noGro som. fur noa:di.sk 

- i dJe:tt!e h~vet norsk. og trne.nsk 
- .kootnad kan betra. skral 
dansik ~konoont cg trygg-j\81 Dan· 
ma.rtk& ~~e :forsv&r. 

O,g IIX:lledan «~ks popu.

lrerest.e M.a.n®> ~et f~ 1~ 
le:tt oo-ert p~med.ailj,a, han 
felkk av H. M. KOII'lg ~ fur 

fr81IXl!i:t'ra:e. a.nbedd i Gr~nlanidlsea.k.a, 

f;e,gjer bfm tii edt <i&nsik b1ad': 

<Dt:Yt err~ os som rejste Stri .. 
tren. og den ta.bemrlle Pa.Tt ha.r ta
iet DomznJen. korxekt - fJOIIn 

Ma.lbd!folk og N>:Mboer. Det er 
lkk~ det :!jlm'neste ~ for 
en fC1I"t'.s&i Bitterhed fra. nog~ a.f 
Siderne. MEal. seil'V'f~ bAr 
H4a4r-d<llmll1en stY'l'!ket I.>.ao:lttml.rka 
St.ming non-dpas. i dbt Mie ~. 
Pe.rlonllia-h&r jejllqt mesretal v avt 
pu~ ~e~ 



• 

qr lnllldlt pea ~ or 
F.er~ tom er Delli' at diet 
ct..M1ce Rii'llo 1'- ()pr&"NNZ' ~ hilt 
Mrd.P. i• I.&ndet ~ ~vi .. 
der vw Horiaoot ov ai-vw vrxr 
Politnk lldt at de .tore Unjer., 

Osr til sluttl kaattM han at den 

f~a t il de4 oor&ke 
f~tme!lmerull at no llUll' de.t ik· 
~e lien~ v~ po'l!i~ I SlalkB. 
Vlilde d~ i3!:Jkjie bl:1. ' ~ ~ 
die n~ f~ ~ AJust..Grllln· 

. l&nd. 
Det blWde :ilkk;ie ~ tJvil. urn 

det norske sve.ret. Den da.nske 

~ til Noreg w materielle 

og kuJ.tureJJie lrolll ~ heller 

minkast eom &u.kast. Og den I 
dans'ke grtmsati sud ~~<?.'EY 1[,,/lf~ 13. (~16 ~ ~ 
ingenting med. . v~ ~ ik.kje 

j hake~turet m~ enn vi 

7 ' elsk&T sigdr og lll81maM!iklt.a.~uret, 

I / J men vi ynskjer sta.a. ~ fredeleg 

r lJkk I rd' sk men vedsldfte med ba.a& 'l'y\<;tk.la;nd og I ] e n 0 I ' &vj~m~~ SkJaJ. vd p~~ 1[ t ,_, I 

norrf'J.n front ~ .. mil~.~~~ dlanslkal', /',') . q·j 
XI • ha.r r£ffe ~ $iste ~ ~---·---........ . -.. 

DanSklaa:le barr le.nge sygtemalt

isk sett u.m lliOitSk Oi' ,;vensk ag 

islendsk m«l nMdli.sk. sa.mst:.un~ 
med at nordlisk h8.1' faatt seTtyd~.o 
itli'81 da.nSlc. Og eDrlM um dan

s'kane oom eit upplyst f&k vcl 

veit um at det :finst eit NoTeg, 

cit Sveri!ke, eit Isla.nrl. bM like· 

vel dessre ;J..anda stsn"st ilntberesBe 
som n<:md.tiske uppla.nd for d.amke 
fol"l'etillingSitilta;k og SO'Illi mrdisk 
more.lslk ry~~ for d:ansk evuve
rend tetsurt¢'VIing d ~olql. 

mot Tyslk:land. 
Damske m.EYinra&i~ og danSk 

svik mot g't81Il.Il.elan.da ii ~ for-

001 ~ sers mykje um .heilt til 

dei &llleT s:iste eara. medan 

vi faa.fellg't leitar e!tter melrlfin.. 

gm um danske ve.n.etenestor. Um

fram follke~~ eT dat liite 
og inkJ~ dei hine Ndrderl.a.n.d& 
har Ma.tt :frM D&nlna;rk1. :Men 
lllMr Ds.:na:nark er i llMld. sbBr det 
j &mt ~an.de toum:r' paa n<ml

iske hj~., Sk:s.ndlina.vU&-

l'elis ltllJOrll oss art; dicli har knw pa;a. 
~i,yre~-·-·---· 

N&all' d'et ideld Gr~nd er 1•P•. lfA ••. •.. nA. _. 
enno ilclQe siste ord~ sagt fra.a l"' tr'lwwrw·~ 

norsk side. Og dem striden nord.. 

mennene pa.a Fa:msya.n.e f~rer mot 
dansk tva.ngGSty1'e, kAn iicl.Qe nord.

m:ennene i leng'(ia sta.a ~ 
og sja& paa.. Isl~an.e V'&1' 

srf:Jarke nok tri1 &a f~m strid.'en sin 
til en'Clm !18.J.e4ne, .men, med. all 

I 

oorsk saJmhug PM Sli s:ide. For 

£rer!2fyi~ ell' sj¢1~~ 

den U1hot'V'eleg crtl<tie tyngre og 

v:wruskeil!e~gare. LaJt &ti li a.l1e f&l'l 

vtita. art; N'O!r€lgl Sltia.alr' hen1t p~ deiTa 

side. J:>Ert. ubeidet som: w i.nnr 
leidt medl IJlO'nllk-frer~ og is

lendsk-f~ lag i Oslo. TO!'&' 
havn ~ Reydrjavik, '9li!l. ~ bli 

grunnlaget for eit 'VIi.dlfeannande 

n.orllfnt S'&Jn&'!beid. kulturelt og 

s:skooomisk. I <hlm.ne norrs:sne fr<xn~ 
ten ·lll.MJ Nareg g&& hugheilt mOO. 
S~gs llOl"d5.sk:e front kjem 

ikkje oos ved I 

~y\\me heitte d~ i gaanlle Qagall", 

1' nordliak fro.nrt. heiter d~t nq. 
h• 

Sta.tsmnn1ster Sta.Ulliiklg, dettl 

st~ damske ~aa~ i d.ag, 

~ den sl~~. v+.il nytta. ut M'· 

beid&rpan'ltifr&nga:DgEall i det nor

ske st.<mti~ til g"agn for 

f.edrel.a.ru:let E(i.tt. Han. tek difor 
ordet for «~ ll.OII"d5sk &m
arbejd~e». 0.1ronomisk. klulturelt, 
m.ilitarl. 

Den d~ r~ng$je1fe.n:. 
sam fy11er 60 ur a. dag, vil 

gjerne gleda landsm2D:n~ sine 

med wn urn urt:;v:ida. nardisk ma:r6r· 
J1.8d far d.anS.'kre l:andbruksp-rodu.k!t, 

sts:s~ nard.iSk leseklrins til da!nske 
bl<fker, aub- nar<iliSk audli:tariu:m 
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Stauning 
og Per Albin 

Hansson kon
fererer, 

Og beslut~er • .a 
avvente kvad: der 
vii skje i Norge". 

Stockholm, 25. oktober. 
(A.ftenposten). st-atsm!n.\Ster Per 1 

Albin Hansson har' ldag besS:Skt 1 

K)~benhavnj og ' ha.dde der en kon· ~ 
feta.n$e med statsmln1s~er Staunlng 
angAende det s~nderjydske grense· 1 

sps:srsmA.l. Efter hvad Svenska Dag· 
bladets Malin~-redaksjon erfa.rer, • 
blev de to sta.1;schefer en1ge om de 
llnjer de' skul(ie s~ke A. fS!Ilge. Imld
lettld besluttet man A. avvente hvad 
der Vilde skje 1 Norge, idet det er 
menlngen A. gjenopta forha.ndlln· 
gene nA.r sltua.sjonen der er klar
lagt. Ia.ften kom statsmlnlster Al
bin Hansson tilbake tll Ma.lmp, hvor 
han holdt en polltlsk tale 1 Folke
pa.rken. Imorgen reiser han igjen 
tU KjfiSbenhavn for l delta 1 hyld· 
ningen a.v statsmlnister Staunlngs 
i anledni.ng $.V dennes 60-A.rs dag. 
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Stafsminisfer Jh. Stauning 
60 

·· $.tatsroinister ~ta.-uning 

idag ~0 Ar. Han vil sikkext bli hyl· 

-det av det danake folk ··pl fedsels· 

dagen, for hans grandseigneurskik

kelse med det bermnte skjegg er 
meget populer. Stauning var op· 
rinnelig cigal"sorte'rer, kom .tidlig 

mad . 1 fagfo~rtingsbev~gel~n; h-vor 

han ble\1' reda.kter ''av tobak·ksatbei-

dernes blad.. V.ed .&itt organisa

sjons- og forhandlingstalent gjorde 

han sig sterkt gjetdende ;og avan

serte enart frem i fer&te rekke 
blandt IIOcialdemokratiets spi.sser. 

Allerede i 1904 kom han med 

i rlksdage og ble.-v den selvskrevne 

f~rer for aitt partia . gruppe. iHans 

polltikk va,r moderat og forsiktig, 

der avevet aldri noget av hlritfly

ve.nde planer over hans vei, han 

stod med begge ben i joroen og var 

0 

ar. 

i hBi grad, hvad vi i Norge taller, ove.rfor ~orge fsr og under stri
dansk beregnende. Denne kloke den om de no%'8ke krav i Nordisha
realpolltikk, 110m ikke hadde stort vet en.n socialisten Stauning. Han 

med ·soclalisme A gj0re. m!tte hu.r- spnte i h0i grad pA de nasjonaUsti-
Ug fere Stauning frem til mini- ske strenge og forstod A utnytte 
stertabnretten. Han blev da ogsA dem i sin innenrikspolitikk. Dette 

kontrollminister 1 Zahlea regjering gammeldagse og arrogante syn pA 

under krigen og eoclalmini:Ster fra det moderne Norge h0stet veldig 
1918 til 1920. Efter soclalde.mokra- applaus i Danmark og bidrog i hei 
t.leta store Ieier i 1924 dannet Stau- grad til A ~2~ke hans popularltet. 
ning :Oanmarks ferste ·soeiallstre- Det atyrket kolossalt hans :person-
gjering. Den falt 11926. Ved val- lige maktstilling, men det fjernet 
gene i 1929 fikk socialdemokratene Danmark fra Norge. 

og de radikale flertall og Stauning At Stauning i disse dage ~1 
dannet da en samlingsregjering av fremmane en nyskan~navisme, hvis §,~ 1~1 
disee to partier. · iDelllle regjerlng ege.ntlige mal er A fA Norge og 

filtk et fornyet ~rtall ved valgene Sverige .med pA fors~ret av Dan-

ifjor h"at. ma;ks s~d~se1 v!dner om hans 
Sta:unitlga ' aterk~' pbsisjon i to~tsatte ~agel pA- .forst!else av 

dansk poiltikk; s&fti..;6Jt11&lls en sam- slemnin,ien i ~g(l. Vi e~ !or all. . .. ......... _....,, 
tidig kra,fUg .,, smidig realrpoli- tid ferdig med $n- !Slags unioner._ 
tikk, h&r i de «ste Ar utviklet noget Pl hr. Sta~ings aek~tiArsdag 
landafaderllg ved hans optreden hilser vi en usedvanlig dyktig mot-
110m OJsl Norge bar fltt den ere spiller hvis fremragende egenska.pe.r 
l nyte godt av. Hr. Stauninga syn vi belt ut anerkjenner, men som vi 
pl og opfatning av Norge og cord- hitinntil iallfall ikke kan betrakte 
mennene ligger nokal ner .,p til som Norges venn. 
det som kjennetegnet -de gamle el-

denborgere. lngen rea.ltsjooae.r bor
gerlig chauvinist kunde derfor ha 

optrldt pA en mere <Ubfordrende og 
en milldre foratleDde mAte like-



Vi krever at vare statsmakter 
holder vart land uteofor den 
daosk-tyske grensekontlikt. 

Danmarks grense er ikke N orges grense. 

h £ k £ D k Jf,1J!L--
Norge ar o ret no or anmar . ~ 

Der foregar i det danske 

Jolketing forhandlinger om dan

ske grenseinteresser mot Tysk

land. Der er et dansl< mindre

tall i den del av Slesvig som til

horer Tyskland, og der er en 

tysk minoritet i den del av Sles

vig som Danmark fikk ved Ver

::aillestraktaten. Begge minor

iteter Jdager til sine reg-jerin

zer ovet· mishandlinger av 0ko

nomiske og sprog·Jige grunne. 

Agitasjonen er i full gang· pa 

begge sider g1·ensen. Den danske 

statsborger, provst Smidt, ut

talte i folketinget., at danskeue 

i Tysldand har bedre vilkar enn 

tyskerne i Danmark. 
I denne situasjon har regje

ringens ordf0rer i folketinget, 

:rransNlelsen, opfordrel til fol·

handlinger med Norge og Sve

l ige om-«ufVfdef ruwnomisl< og 

J,ofifis"k samarbelde» under hen,.. 

visning til cat de nordiskV,;(olk'! 

u av l;:.lltmLe .lvdtes~ :._ 

cg staisminister Stauning ut

talte igar i den danske riksdag 

om grensestriden: cl pakom

mende tilfelle ma grensen selv

f0lgelig voktes og beskyttes 

med de til radighet staende mid

kr. Den Jandegrense vi har mot 

l-Yd er Nordens grensc, og over

yrep her er hele Nordens sak.» 

Dette er uitalt uten at dcr 

<:nnu foreligger en norsk pro

test. 
Vi skylder vart land slra.ks ft 

~i :ir'a, ati paKOinmMcte tntelte 

F1ar ""Norge ikke 1IOens-oti1helst 

iorpliktelsc hverken politisk, 

okonomisl<, moralsk e'ller mili

trert til t\ beskytte Danmarks 

grense, uten det ansvar som 

Fo1keforbundet palegger aile. 

p:>anmark har nettop foretatt 

C!!,_llill§.erejElering· pa vart ri-l 

kes bekostniog ve<t ii Iegge' 
Gr0nlandskyslen yndex danskl 

~uverenitet. Da h0rte vi intet --- - - -
o~ broderskap _og folJ<estamme, 

og Danmark kunde alene vinne 

ved det norske folks spildaktig

het, og mangel pa rikspolitisk 

~.ans. 

~u skal denne Norges politi-1 

~ke avrnakt utnyites videre. 

Nu vii Danmark at Norge 

l'kal vrere med om a brere byr

dene av dets gamle konflikt 

med Tyskland. 
Deter den samme danske po

!Jtikk som Norge har betalt for 

g:jennem arhundrer med vare 

tapte provinser og )'lenest i 

Kielerfreden, belueftet og ut

videt i dette fu·. 
Vi husker da den skandinavi- • 

:-ke politikk vilde drive No1·ge 

inn i)1i ·oamnark$ side i 1863. 

men Johan Sverfll'tlp holdt vakt 

lnor-·ane intiiger. 
Vi har til opgave nu a styrl<e 

\'ar egen 0konomi ved a befri 

oss fra restene av de danske 

monopoler i Norge, ikke a ut

Yide dansk makt over vare nre

t ingsveier, hverken ved utvidet 

okonomisk eller politisk sam

a.rbeide. 
Alle nordmenn ma nu sta pa 

,·akt om ,·ar politiske og 0kono

miske trygghet og selvstendig

llet. 
Vi opforctrer alle nordmenn 

til ~l gjore sin plikt mot vart 

fedreland. Vi opf~tdr~ til J2.fO

test mot innblanding i Dan

marKs g:re1\ses'tl1aigheter, f0r 

skandinavisk intrigepolitikk kan 

utsette oss for ansvar og for

pliktelser som er til vArt lands 

fare. 



efter, at Ohri!'ltmns M11ller ha.vde afl&gt 
sin ]l'aneed tit J)rmoT<ra.fiet, opfordrede 
Dr. Frrmtz Pio i ,Berl. Tid." til OpreT 
mod DemokutiM. og den mwaereude 

Styrelorm. Er han ogsaa DemokratP 
- Vi vii, aluttt>de fir. Stauning, 

Q<>nytte de :Midll'r, der er til Rnadighed 
for 11t kryd~e 51\&<lanne kon~prntive Pla.
n~>r. \i hu ikkc Trang t1l &t. kn!Pgt.e, 

knuf'e eller tilintl'l~llrC poliliske Mod
slnndere, vi knn overvinde dl'm 11d Over
be1+rningens Olt Arhejdet{\ Yej. 

digt, at Sparettdt•oloeh .l\fedlemmer l1llr 
overholdt streng T1n·shed om Udvalgete 
~'orhandlinger, siger Hr. Olufwn: De ~led
delelser, der bar v111ret frf'mme i Pressr-n 
om Planer med Hens_yn til Adganp;t>n til 
tle t,lejerd JA~reanstalter ( ,S£udenlersk<JI,• 
te-n") har vreret aaa urlgti~te, e.t de i/,kc 
kan atamme fra noget a/l!dvoloets Mtrl~ 
lnnm er. Bvis de Forslag, dr-r har vrerf'l 
'l'ale om i Udvalget, blev til Virkelighed, 

\•ilde Adga.ngen til Lferean~tolterne ikke 
btive $'\":erere (or de durligst StiUede -

lvaJrtimod I 
Rr. Pinholt (V.) ytrede &>kymring 

for, at Stigningerne i Stllt~>n~ Driftsud
giHer i Lebet af de kommende Aar vii 
antage en foruroligende Kuakter, DR\'Il

lig som Felge af Pensionerne og Social

reformeD. 

,Jydake Tidende" Deaperatio· 
nena Organ. 

Sonderjyllan d etadig blev udset til A rena 
for de mettt des~rate B.evl!l1gelser, der al· 
tid ha>de ,Jydske Tidende" til Talerer, 
clet samme Blad, eom srstematisk rett<f'!' 
de mest pcrfide Angreb mod den d aMk• 

Arbcjderbevrep;!>lse. 
Hr. J,. lla.nrt'lllt3en (S. ), den ·~idlip;~>re 

Forsvarsminisler, mauede Oppositionen 
til Forsigtighed. ChristmA~ Meller •ilde 
h11n tilnu.de at skaffe Orden ind~>n !or 

de konservath;~ :J:tmkker,. hvor de:r i 0j&oo 

blikket hersker et- forfam:leligt SlunmE'n.

~urium. 
Hr. ChriatmiU .JlcJller (K.): - Jeg 

forslaar godt, a.t den tidlip;ere Forsqn!l
minister gerne vii tale om noget andet, 
E>fler at hRn p;ennem Statsminister.-n h11.r 
4'TfRret, n.t hans Livssap;, Afrustnin~tcn , 
ikke mere komme.r frem. 

J,ad os i F~llao;kab bekmmpe Krisen 

Olt bjiPipe til aile Sider, hvor vi erner a t. 

bringe Bjrelp. Lad os samles i Arbejdet 
for nt vrerne 01t bl"$kytte den Befolknin11:, 
cler ofter 54 Anrs Udlromlip:hi"Ci ''endte 
tilbnge til Dnnmark. Og lad os give ,·ort 

Arbejde paa. De«nokraliel6 MJiide Grund I 

Hr. P. Mortenun (8.) beklagPde, nt 

Hr. J,. Rn.smu&$rn: - Der er inle* 

i Stal.l'ministerens Tnl4', som jeg ikk• 
fuldt uri kan tiltr~de. Afrust.ningeu vil 

vi se igen, naar Tidcn er inde. 

Finansministeren 
svarer 

Hovedreviaoreme akal vaere 
kritiake l 

Finansmini~ter R. P. Hnnsrn. erkeod· 
ll', at der hurd<' forelill&:P rn ~amlet Over
siQ;t over, hv1lke skjultt Mrdlr.r, Ministe
rit-rne lip:~eer inde med. ~1inil't~ren aner

k~ncler det Arbejde, der udferes sf Ho
' '<'drevi'sort'rnl'. ])isse bnr vwre kritiske, 

I o" h..-is de ikke en G11ng imellem p:reb 
fejl, l'i1M de nl"ppe ~ere derea ~rbejde 
'llll ~odt, fOm de burde. 

.Minist!'T~n p!II\Skenn('rle nr. Bro~ens 
forstaMnde Udlalel5er om 'fidens Van· 
@'kelighf'dflr, rol'ln de storl i ~karp Mod
r.trid med Vt'nl'.lrepreltsen~ Paal'tand om, 

at Regerin~een er red at keTe •ort Fi
nan!jvre.<.en. i Sa-nk. Regnskabet taler et 

R.ndet Sprog • •• 

,Regnakabet er fabkcc. 
Hr. E.or&OilOrd. (K.): - Regnskabet. 

e.r ja!&kl 
MinistcrMJ; (bnrmfuldt): ~ Skulde jep; 

maa~ke n£llll'lU~G et R<•gMkab i Modstrid 
med det ndtogue HudgGt I 

Skarpt SammenstJd mellem 
Forsvarsminister Stauning og 

Kaptajn Westermann 
Orlogskaptajnms Jomlrutale, der lormede sig som en vold

som Detailkritik al Flaaderls Tilstand, vil give Anledning 
til en Unclerslfgelse. 

Rr. lt'eatrrmann (K.) boldt en lang\ ·~rede~ den Ylringsfrih~d, ha~ bar aom 

Jomfrutale, d~r formed4' ~ig aom et void- Folkellnp;smand og Off1cer. ::\etop ber-
. fra. h11r Jum Pligt og Ret til at frentfft'tte 

somt Anp:reb pu de nup;wldf'nde llhhlR'r- sine j;yn<.punkter med den Sagkundskab• 

)o'l"e, der roaalt.e staa- Fom en Skll.mlttttc ban raader over. 
Forsvar~<minist.er Stauning: - Hr. fo-r ren&tre. Det er ikkl' blot Gra-men, 

Ch.risl.mu Mellen Meuing har i denM 

Sammenhseng ingen Betydning, au. me

get mindre ~m Hr. Westenn~t.nns Ud

tald•tr t·il blitc G"n3land for drn Un,. 

der$tf1f[,,r, dtT er paahra:ret. 

HE-r 11fbred _Form_~Lnde.n Forha.ndlin· 

g6rn~, mellem 'de K <lnset-vative br9d qp i 

sttPrk Ophids.el~~- / Vr •M. 

1\lioi~t<>ren tilbagc>\' isl~> i 1n-rigt. \en
~;t.rt'pressen~ Kritik nf de.n ,·edt.agne Fi

nnns)ov. lkke et ent>Rle R.f Oppositionens 
MI"Cilemmc>r hn\·dc gjort den mindste Jnd· 
vending mO<l de Posteringer, der nu an

gribes su ~karpt. 

Den nye Folketlngemand, Kaptajn· 
IGjtnant Westermann, 

lngen Jordband lor Diktatar 
i Danmark. 

Efter &t Statl<mini!<teren ba'l"de red~>
~otiort for ojl: Xlr$l'&ret den nye .Aitale 
me.cl de frivllli~~;e Korps, gav h~~on sin Til-
1\lutning til nroTSen, na.a.:r denne f'1.1ldt 
1\d hllvde atillet sig p!l.ll. Folkestyr&UI 

Grund: 

Man b~>hr<'jder mig, ttiger 1\!i.nisteren, 
1\t ifoi ikke h11r opt.aget nogen Kursdiffe
ren~ pu~ Finansloven. }]r dtr 1IO(Iet 

)ftdlnn, 10m i tlitblikkfl knn 1ige tnio, 
hl'ilktn Kt•r&, itfl $kultle hat·t Tt!]ntl 

mtdl 

Spareudvalget og 
Studenterskatten 

der skal forsnres. Sonderjyllands Skll"b

ne afgeres pa& Sjrelland. TaleN~n er ~~:an

ske uenig mro Viceadmiralen angaaE'nde 

Flaadens Tilstnnd. Om to Aar vit 'IIi o./ 
hele Floaden kun have to Under11ands-

ba.alk, aom ikke rr /orcrldede. 
K aptajnen genncmp;ik i EnkE>lth<'der 

de eftc.r hana OpCA.ttolse mis!'rable For
hold, der herskdE>r pu aile Flurlena Om
raader, bMde roecl H('n~yn til Skibs
enhedern(>, Ammunition!!beholdninp;ernc 

tal )(SNVO 

og almn•dmt111'0dt r·ndonndu, )'10· 

i Retning nf ForhoiMne rl"d J.Ancl-

mtn. 
·,i~ende 'J't~nker har mit Parti for 

br ~lden r.,rt frem, m•n da. •ar der 
m Ende paa Grioc-t .• l~ h~~r inurn 

paa, nt Tanken llllr TI~>tinp:c>l&t'r for 
\laa igennenm nu. Der !..an seh-FAI~t('· 
ikke v~re Tale om en yderlip;ere Mili
isering a.£ Sefolkninp;E>n. I Avrip:t, rnn.a 
l'ige, IJt jl"p: bar rn~t. fuld JAyaht~>l 
OfficeremeJ> Side. 

- Der er n1111ppe Jordbund for 

Dlktatur her I Landet, og ekulde 
Krmfter ude fra eege at paatvtnge 

oe Metoder for offenttlgt Ltv, eom 
lkke paeaer oe, maa vt bede ot frl
taget for eaadan ukaldet lndbtan· 

ding. 
Om det konserva.tive Pnrtis Jnd~t.il-

ling; har der nf let forst..aaeliJl;e Gn~nde 
n\'ret no~f'n T,·irl. Chri!>tmAI! Mellf'r va.r 

forledE>n ht>lt fororennet over, at han!\ 
dt>mokrati~ke Sindelag blev dfllp:et i 

Tdrl, men llan bar fursegt paa en Gang 

nt "~re og •ikke T~ere - og det kan man 

ikke. 
J;'orf'l0bil'( er altsM det konservnth•e 

Parti df'moki'A.tisk, men P rogra.merklro
ringen frA dm skel3trittn,le Gtn/f!dtlu•
KrrngTt:~ i Odtf!3e siger n<>j~;et andet, <ll't 
!'Amme 5t0r Hejres Ungcl(nn, og Dogl'n 

Skal Staten have at,rre Indfly· og Ky,;tfo•·svaret. 
delae paa Radiofonien? :R1·. Ol11./ .l'eter.te·n (Het.~f.): - NMr 

Hr. 1\or&(Jilllrd (R:.): Rb.t$<l'egnskn- Fl11adr-n er Rl\l\ ned~teclt som H r . Wr~l!ter
bet er Jnl11k, bl. l,\. fordi man ikke kan mann paa11l.t1t1r, skulriA rlen lad• V!Pre nt 

~a, ltvor Ft-ore Aareb virkelige Drifts- bru~e 10,000 Kr. til Indkeb a£ C'ham

udp;ifwr hnr v~rt>t. ) ni'(M Privntmand pagne I 
kunde mllfl!' mecl eL ~;nadu nt R egnskn b Forl'ovnrsminisicr St111min !1: - J ('~ 
ud(>n At komme i Strid med Akti~l'l- ha.vde ikke troet, at min $(Odl' 1'ro pan 
skab-~lo,·en. OffiN!rPrne saa hnrtip:t ~kuldc> hlivo om-

Hr. 0/u/Jon (~.): - ~fiiH Korr-J{nnrd sl'edtl Hvi!l Hr. W<>~IAlrmnnn i ~in Ep;f'n

fremwlt.c>l' saa skarpc lleskyldnin~ror, skab af Officer men<'r nt kunne p;1n• p;ode 
burde hnn tnp;e Kono;Pkv<'nsen og krre,·e Raad, vilde han viRt hnve kunnrt fincle 
)finistcrt>n ~ttillet for Ri~"relten I en tjeMtlig Vej at felge. Det er imidler-

TIIleren krre,·ede lndgribcn fra Rigs- tid npsiotrrtkktlldl', at tn. tfenAtgtrtrvlt 
dagens S1de over for Stat!.radiofonien. Officer o//tntligt benvttl'r &in l'ufrtl P'la 
Det er mrning~lest, at Htnteo ~kal ta~~:e en Jlmuie, .~otn dct tr 1ket her 1 ])ag. 
Smer terne ,-ed de tabgh·<'nde V1rksomhe- Hr. Cl1ri3lma• illflllrr: - Nnar Mini
der, men ikke have no~tl'n !'Om hel~t lnd- steren nu retter d~>nne Be~kyldning; mod 
flyd('l•E' JlAn deone ri~te Jno;titution. Hr. W('•termann, pnnhviler det bBm nt 

Det hAl' vist sig lit \'!Pre saare hf'l- I paavi~f', h\·Or Hr. w~t ... rmann bAr OVPr-

MnunJ~in. Madsen: Udspekuleret Indkgb 
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"Hll":> .oJ•t•J. 

~ IN8YtiWO
)I·S~3~1NY

S 1f ·Hell liSNYG 

en adenlaml&k Fangekjr. 

Abel La~n ha.r erkbenot, at han 

ikke vll hn.- V'aern for Gr~tt.'lf'n. H an ,.il 

lade Deren st-.a aaben ~ bla-se Jo"toedrc.>

landet et St~kke. 

Det t~yn8l! uh~Te ,~t-It", tbi hv';•, 

hans gamle ::\{ening-.i•ller, der nu her.:r 

til de nye St-ormafdelinger, t r•ng"r fnd: 

j Landet her, ua er det ikkt> .,prolet&ri"lc 

I 

Samar~jde
 mt'd Kl~U.Sef~eller"

, at hart 

t"r n9 nlmr11d11n11"'d" Drldrmnrl&e, no

gl't i Retning a( Forholden~ 
'!"ed !And

•lftrmrn. 
f,ign<"noe 1'~~nhr har mit Parli for 

25 Aar 11ideo f11rt freom, men da Tar df'r 

ingen Endf' paa Grio<"t .• Tt>g bar inorn 

Tro po(l, at Tankf'n har Rctin~t('l~r
 for 

11t slaa iQ;cmnf'nm nu. D(>r lean seldelge

lig ikkt- ra-re Talfl om t-n ydf'rlig('rt' i\lili

t.ari~rin~ 
af Befolkrungf'n. I evrigt rotH' 

j~ sil[f'. at jef!: h11r mfldt. !uld Loyalitet 

fra Offi<oer(>rn<'S ~1de. 

lngen JordbanJ lor Diktatur 

i Danmarlt. 

Efter at Statsmint!Tteren hude red:~ 

gjorl for Ojl forsTaret. den nre Aitale 

med de fridllige K orps, gav hNl sin 'J'il

l'lntning til Bror.oen, :naa.r denoe fuldt 

ud hn-de stillet sig paa FolkenyretA 

Grund: 
- Der er n•ppe 44rdbund for 

Diktatur her I Landet, og ekulde 

Krafter ude fra sere at paatvlnge 

os M etoder for offentligt L lv, aom 

lkke passer oa, maa v i bede 01 frl

taget for aaadan ukaldet lndblan

dlnc. 

()m dt't konSE"rratit"e Partis lndst.il

lii)JI; har d<"r af lt>t forst.aeli$Zf' Grundt' 

Tl't'ret no,qen T1·hl. ('hri.~mAA
 }[.,Jier var 

forledE'n heH fornll'mu>t o'l"er, at hans 

df'mokTAtiske Sindf'lllg bleT duJ;tet i 

T,·i•l, men )um har forsogt paa ~n Gang 

at t"mre og <ikke ;aere - og det kiln man 

ikkl'. 
Fon•lebig (IT al!;.,aa det konsc:>r;ntiH• 

Parti d!'mokratisk, Jn<"D Progra:merklre

ringen fra dm ~~·tl&cr.Utnd
e Genforld.•ts· 

Kongrr& i Od~n,v siger ~l't andf't, det 

,;amme szer Hejres Ungdom, og Dagen 

,Regnalufet er falak". 

Hr. KoNgaoErK.): - R{'gnskabet 

er fal•k! 
Mmi~(,rtn 

(h fuldt):- Skulde jE'fl; 

maa$b afla!ru;e Rc>gn~kab 
i Mod<trid 

UX!d dPt redt.agn udg.-t I 

~1inisteron ttl . ge•iste i l!vri~ "'Pn

•treprt>SSe.n8 K rif,Jc af df'n '!"edla~tne Fi

nanslov. lkke et tne!lite af 0ppo6ition
en~ 

M<"dlemmer hal'dt gjort den m.Jndste Jnd

VE'nding mod de J'O$k>ringer, d(!J' nu an

lUi bfts saa sk UJ>t. 

Man b!!brejder mi~, !tiger Ministerl'n, 

at jt>g ikke bar opt.aget nogen Kursdiffe

rE'ncoe paa Flnanslo'~'t>n
. Er drr 110f}tt 

Mtdlrm, 3011\. i {)jeblikktt J.an tige mig, 

}, rilkrn. KtJTI, i~a 1kulde hare reo net 

medt 

Spareudvalget og 

Studenterakatten 

Skal Staten have alf,trre lndfly. 

delae paa Radiofonien? 

Hr. Korl()(lflrd (K.): Stat~regn<k
ll· 

bet er falsk, bl. a. Iordi man ikke kan 

~e. hvor ~tore -~are
ta TirkE'li!Ze Drifts

udgi!t.er bar rreret. In~~:t>n Printhnand 

kunde mnde mcd et t<IHidnnt R<"gnskah 

uden at kooune i Strid med Aktif'!!cl· 

skahl-lo\·Pn. 

H r. 0/ufsrm (S. ) : - ~ llar Kor~jlaard 

frf'-ms:Ptter saa skarp<" H<'~kyldnin
ger, 

burde h:m t.agl' Kon~l'kre
nsen og kneve 

l1inil!tt>ren stillet for Ri~tHettE'n!
 

Taleren kTa'\'ede Indgribt>n (ra Rig;

dagens Side o~er for Stat!oradiofonit>n. 

Det er meninl!;l'lest, at Stat<"n skal ta.e:e 

Smertl!rne ved de tabgit>ende Vtrksomh<'

der, men ikkE' ha,'e DOj[('n ;;om hel .. t Ind· 

flyd(>!se paa dt'nne ri_ge Institulion. 

Dt>t har nst sig 8 t 'l"fi'Te Slll'ITI! 111'1-

Den nye Folketlngsmand, Kaptajn· 

Jejtnant Westermann. 

der skal forsnrf',S. ~end('rjyll
ands Sk•b

ne afgl!r~ pa.a. Sj~lland. 
Taleren er gan

ske uenig med \'iceadmiralen angaaende 

Fla.adt'ns Tilstnnd. O•n to Aar ~il \li of 

hele Flnadtn kun have to Undtrcand&

boade, 1om ikkt tr foraldt!U. 

Kaptajnen gE"nnemgik i Enkeltheder 

df' efter h11n.s OpfattelJ~oe 
mi.o;erahle For· 

hold, der herskder paa alle Flaaden1 Om

raader, hude med Ht>n.~yn ttl Skibq

cnhedeme, Ammnnitionsbeholdningerne 

Oi K..vatforsl"aret. 

Hr. Oluf Pdrr.•rn (Ret-At.): - N<\."11' 

Flaaden u 11aa. ne<f~Wt ~
m Hr. WO>Ster

mann paast.aar, &kulde den lad<" va-ro nt 

hmge 10,000 Kr. til Indkeb af ChAm

pagne! 

F'on.l"anmi
ni~twr St11uni1t(1: - JeJOl; 

hardo ikke troet, at min p;ode Tro paa 

Qffi('('rerne ltaa hurti.'(t. skuldt' blin• om

stedtJ R \·is Hr. We$t(!J'mann i sin };gPn

skab af OfficE'r mener at kunne gin• gode 

Ra.ad, t"ilde Jum 'l"ist hat"e lrunnet fmde 

en tjeMtlig \ 't'j at felge. net l'r imidll'r

tid opsiotro:kkrnde, at en tit11&tqeren•le 

01/irt.r Cl/fmfligt benvfter ml. li tdrn paa 

ttl .lfnade, 10111. dtt er 3kd Iter t Doo. 

Hr. ('hri&tmoa MBller:- 1'-l"aar llini· 

ster<"n nu rettE"r dt'nnf' D~>skyldni
ng mod 

Hr. ' 't'StE'rmann, puhvil~>r 
det ham at 

puxi&f', h,·or Br. W~rman
n har ovl'r· 

kan Yente. Der er andre Former for \·t'n

]ighed, &Om ril bli-re am·endt baade o'er 

for ham og o\·er for danake Arilf'iderf'. 

Detu ril ri sege at aFv~~eq.~l'. \'"i er ;ir

keli& saa nationale, at ri !'yne~~, dt>r er 

bedre i et dan'>k Arbejderhjem end i en 

udenlandsk Fan~teleir. 

Magasin Madsen: Udspekuleret lndknb 

Den LandegnPn~
_, ,.; bar, ril aUe 

Danske, bortset Era Kommuniqtf'r Oil Xa

Ziliter, on,ke !Je,·art>t ng ~ikrE't. Her staar 

vi ikke alt'De; ~n b!'tydnm~:.fu
lri Opi

nion ..taar sammen JlM'd o... T.nndtgr~A

&fn mod s.,d tT Xrrrden.~ Gra!n~r:. ng ef 

Otergrtb her t·il t•CJ!rt 1tl'lc Xordrn• 8og. 

Hvad Gen4!ra1 With mente. 

I Til<Jutning til Ha11~ Xt('l""n ud

talte )[inisteren, at T ideo . opfordrer til 

et. nojere nordJsk Samarbejde, h•on·fod 

doa: ikke tlenkes paa nogen militar Alli· 

Fru :\la<keu . - Juliu... du TOIHI 

~aa nt'd i KaolderPn og !'<.OlrP Bra-ndf'; 

du ,-~, St:k:kPrne er aa& &tor•, &t 

~ i.kie kan p~ i K&kkel
~ I 

Yru )fad~oen . - Th>sudE'n tra:>llJ!:t'r 

du baardt til ;\lotion, ~;aa du bar 

saamrend mgen Skade af detl 

r 

dog gere; hf'r er jo arbeJde til hf'le 

Yillteren? He., ie& fur en !del 

b'I"Cir bar du dog kunnf't fmde p11a 

e.t kobe d•n pra~fulde 
Kamin? I 

gerne, m 'lft'rll~ 

stalrk Ophidselr-e. 



Overgrep mot \ 
Danmarks sy<lgrense 
er hele Nor<lens sak, 

sier Stauning. 
Kl9ibenha.vn, 1'7. okt.o"t>er. 

1 folketinget ida; utta.lte ata.tsmi· 
nister staurong 'bl. a..: 1 pt.kotrnnen
de tUfelle mA. grensen s&lvffilce11.g 
voktes og beskyttes med de til rt.dlg- 1 

bet stA.ende mldler. oen la.ndegren
se vi bar mot syd er Nordena creruse 
og overgtep her vU vrere hele Nor
dens sa.k. sa.xnarbetde mellem Nor- I, 

dens stat~r er ganske saer111 pMtr e-
1

, 

vet nu t a.nlednl.ng a.v de a.ncreP aom 
rettes mot de demokra.tlf'ke statstor
mer som nnnes t de nord1ske l&n~· 



Skolen og .Killlurkampen i Grmnselandet , Et kraltigt Foredrag al Larer A. Torp om Skolelorholdene i S11nderjyUand. 
1 De sanderjyske Skoler her i ganske smrlig Grad 

--dyrke- Ssnderjy llands Histon e:· 
~ . 

L~ertr A. Torp h·a Tender boldt i Gaar ved Sc:-minnrieforeningens Aarsm~tdi' p:1a Zahlf's Skole et Foredrag 0\'er det aktuelle Emne: _l)ansk ~kolepolitik 
i S.ndtorjylland. Kau Seminarierne yde et Bid rag tHor?" 

Foreorag,.holdt>ren, dl.'r seh- t>r an.,at o:ed den tyaksproge<W Kommune,kole i Tenck>r, pointerede, at den dan!!ke ~ation hanle budt det tyskt' Mindretal en Skoleordning saa liberal, at ;i med Rette kan aa~~;e ovt'r for l'dlandt>t, at i vort Gnr>nseland "'·es der ikk<> noget ~ationalitehtl} k. ll)()n Oru~ta>nd1ghed, at 14 pCt. af d<>n nord~l~<:ig~k& Skoleungdom be"8ger dE' tyske Skoler, \"!Ef'r da og~aa, Ollar man AAmmenlignPr Tallt't med de-n t:r-~ke Stemmeprocent fra det sidste ll''olketiogs~alll(, 
13,3 pCt .. , at sal\ godt som aile B~trn 
fra t~-sksindede Hjem laar ~jlighed til at 11oge en tyaktalende Skole. 
Tyake Privatakoler- akyder op overall. Men ikke dl.'sto mindre ser man O'l"er alt de tyske Privat~koler skyde op i Nord~lesvig, og Tenden~en synes ot gaa i Retning af at foretra>kke den prh·ate Skole frem for den offentJige, vel sagtens fordi man df'r bar ,Fe1Plsen af fuld· st~t>ndig at v~&e egen Herre i eget Hus. I 192:! var der 23 tyske Pnvatskoler med 892 Elever, meden.s der i Dag er 50 Pri~atl!koler med }.')00 EJe,·er. 1 L11btt at 100 Duue er dtr ta.ord for Gra1~sen rej,t 12 nye tJt&ke Prirafskoler. Den libE>raie Skolepolitik, .,.j har fert i Nordsle~vill;, bar imidler1Ad \'a>ret m<>d· 1·irkende til, at der er opnaaet en vi~ Afsp3'ndin~t mflllem de to .Kattooalitt>ter i Land...cielQn. Og en darekte Fulge deraf er den MindretAhordnang, 110m nu kommer vore Landsmamd til gode 117d for Grensen. 

- lien, udtalte L~rer Torp, dPr er i dPt t:itht.. Aars Tid opstaaet en mere kritil-k Jndstilling o'l"er fo r dE"n danske Skoletlolitik i Nord.Uavig, fremkaldt ved 

Larer Torp, T f nder. 
den nAzistiske Virksomhed nord for Graensen. 

De tyske Laerere i Nord~l~vig er nde for Kritik fra Befolkningens Side, 1 
o~ i Pressen hnr df'lt neret hoovdet, at 1 
<M-r i Skolerne am•endtes dan!lkfjendthge · Llert-bager. Ja, man paastaar I'Dd1•idere, at de tysk~ Privntskoler i Nordslesdg er de rene Arnesteder for Xazismen. Alt dette sanlle. til ~n Kritik, der gaar ud pan, at vi er for eftergivende i vo.r 

Historie, og derfor er Opga.ve, som SeminarM!rne borde Opm~&ksombeden henvendt paa. IFra ty$k Side bar man en Man maa ooundre der• ~iake eepolitik. De !Uir ikke blot taft, lt.-ndlet !Iiden 1m. Fra Olltene har de ayatematiak !ttiP.kke st<>re Skoler, 0& den. Ltprert eendes paa Sll'rlige historiske Kuno~ h'l"or de indstiUa paa G1"18DMkanlpen Der staar en m~vidst Opmarcil moo os, og anart kan vi akue mod en sterk 
Front. 

1\"i paa '·or Side staar godt, men mangl<'r lletode og System. tDer lnii!'Ve~ Handling, h'l"or der for har neret talt og atter talt, Uai nu er Refolkningen soart ~g d Ord. Hnd der foregaar ved GI"'H)6eo kan bJi,·e afgercnde for hele l'driklin~ten, og de unge La>rere borde ikke gu od fra Seminarierne uden at kende alt dettAl. AUe ,·ordt>nde damke Laerere her 1tilles <lver for '·ore nationale 'l'ab, na de kan opftldcs a~ Viljen til at arbejde for, at vi nu 1 hrert lFald kan blh·e staaende, 
b,·or \'i staar. 

Danmark kan ikke undvere Nordaleavig. \•i maa miudes, bud 0\·e Rode saade kort fer sin Ded: ~.Nord~e~~vig kan maa. <~ke undv3're Dnnmnrk, men Danmark lnm ikke le'l"e \-ldere og h~evde sig efter et ~on.lsleHig, der atter gaar tabt !" (Bifald) .• 
Efter Foredraget bavde bl. a. IForstander .tlbed, Tonrler, Lejlighed til at udtr~ kke sin ,·arme Tilslutnina: til Tale

ren. 
- Gr~no;e,pergsmaaJet, · u<ltalte ban, maa gores saa atort soot muligt, og Spergsmaak>t n1aa f(ores ~n-.,rendo, sa& forstaar ~ rnge, at det ber ligg~ dem paa Sinde. For dPt er ejPndommeligt for vor Tids Engdom, at den inter- • esserer ,.jg ~~a>orlig for Sper&1!fllaal, som 

uctop t>r af i Dag. 



,,._ 

~· : 

Skolen og · :Kiiltgfkampen 
i Grmnselanaet 

Et kraltigt Foredrag al Larer A. Torp om Skolelorholdene 
i SBnderjylland. 

De senderjyske Skoler her i ganske srerlig Grad 
- --- - dyrke- Sanderjyllands Histoife~-

...------ mnc 

La!rcr .4. Torp fra Tender boldt i - :\len, udt.alte LR>rer Torp, dE>r er i 
Gaar l<'d ~l'mlllaneforeninp;ens Aanm&- det sid'!te Aars Tid opst88et en mE>re 
de p:1r1 Znhll's Skole et Foredrag over kriti~k Tndstilling o1·er for dt•n danake 
det akluelle J.;mne: .,Den~k kolepolitik Skolepolitik i ~ord~>lesvig, fremkaldt H•d 
i Senderh lland. Kan Seminerierne yde 
et Btdrng her?" 

IForf'drA p;,holdC'ren, der selv er a usa t v<'d 
den tysk!lprOit<'<le Kommuneskole i 1'onde~, 

pointer~·clc, nt d@ danske Nation havcle 
budt de't ty11ke Mindretal en Skol~>ord
nlng sn11 lfboral, at ~i med Rette·kan Ri~o~:e 
o\•er for CdlalH'Iet, at i vort Gnem>eland 
ttve8 drr ikke nop;rt Nationalitetst-ryk, 
ll)en Om,hrnd1~hed, at 14 pCt. af deu 
nordsJf'qdp;llkt~ Rkoleun~om be'oger de 
ty!!ke ~kolPr, 'i~u da o~tsaa, naar man 
~nmmenli)(nPr 'fallet med de-n tyske Stem
meprocent frn det sidste IF'olketingsvnl~, 
13,3 pt't .. , at ~Ra godt som aile Born 
fra t~-,k,indE'de Hjem bar Lejlighed til 
at soge en ty~>ktalende Skole. 

Tyake Pr ivatakoler akyder op 
over alt. 

::\lt'n ikke desto mindre ser man 0\'er 
nit de tJske Prwa.tskoler skyde op i 
Nordsl!'svia, og Tenden88n synes at gae 
i Retning af at foretrrekke den private 

Skolepolitik. J\len Kritiken er aom of
teat ubegrundet, idet Staten undel"seger 
aile de tvivlsomnte Tilf~lde og naturlig
vis vil gribe' ind, bvor deter nodvendigt. 

Den nye Kulturkamp. 
Dansk Mindretalepolitik bar u(hikleb 

sig med Aarene, saaledea at vi er kommet 
for meget i Defensiven. Kulturkam(>eD 
mellem Danske og Ty.ke gaar videre un
der skarpere Forhold end nogen Sinde, 
og den Ungdom, der vokser op, skal 
have et Indtcyk derar. Endnu er Ung
dommen opfyldt af Nationalitetsfelelsen, 
men man maa ikke undervurdere, at 
T iden skrider og det ekonomiske P ro
blem ger sig s:t!rdeles gooldende i ~en
derb•lland. Hvia Ungdommen i Sender· 
jylland glemmer at veere Gr~ti(>Veern, 
e r det en meget !arliy Situation. Og her 
er en af Skolens Opgaver. 

En ..erlig Hiatorieundervianing 
{I '' ·. , 1i Nordaleavig. 1 

H"ordan P vii man spo~rg:e ... ~ 

Kender Laererne lkke s,.nder· 
jyllanda Hiatorie? 

Lrererne heevder imidlertid1 at de ikke 
paa Seminarierne lll'!rer nok om Sen~r
jyl)ands ,Hist<>rie, og detfor er det -en 
Opgave, som Seminarierne burde ~ve 
Opmll!rki!Omheden hem·endt paa. 

Fra tysk Side har man set d te. 
Man maa beundre deres rnPtodiske G n· 
eepolitik. De bar ikke blob U lb, fen 
'hQ.ndlet !Iiden 1920. Fra tVeat~rhav' til , 
&terse har de ayatematU!k bygge• en 
Rrekke st~re Skoler, og deres L•rer1 
eendes paa soorlige histori~ke K unus 
h'l'or de indstiU~ paa Gr11911sekampen 
Der staar en maablfvidat Opmarcll mod 
os, og snart kan Ti skue mod en sta?rk 
Front. 

¥i paa vor Side staar godt, men mang
ler :\Ietode og System. ~r kr.-ves Hand
ling, h'l'or der fur har l'lleret talt og atter 
talt, tlli nu er Befolkningen snart ~yg af 
Ord. Hvad der foregaar ved Groonsen kan 
blire nfgerende for hele Udviklingen, og 
de unge Loorere burde ik.ke gan ud ira 
Seminarierne uden at kendo a lt dette. 
Aile vordende d(lnske Loorcre bor still(;l:s 
over for vore nationale 'l'ab, sa& de kan· 
opfyldes a\ Viljen til ot at·bejde for, at 
1'"i nu i bvert IFald kan blive staaende, 
lwor yj staar. 

Danmark kan ikke undvaere 
Nordaleavig. 

Vi maa mindes, hnd 0Te Rode sagde 
k.ort. fer sin Ded: ,.Xordsle~;\·ig k.an maa
~;ke undv:ere Danmark, men Oanmark 
kan ikke le1•e videre og hrevde ~>ig efter 
et Nordslesdg, der atter gaar tabtl" 
(Bifald) . • 

Eft~r Foredraget hnde bl. a. IFor
stander .-tlbeck, Tonder, Lejlighed til at 
udtrykke sin nrme Tiblutning til Tale. 
ren. 

- Gr;en.<;espergsmaalet, udtal~ han, 
maa geres saa stort .som muligt, og 
Spergsmaalet man gerell noorvll!rende, 
~a a forstaa.r de tinge, nt det ber lip;p;e 
dem paa Sinde. IFor det er ejendomme-· 
lig1; for vor Tids Ung<lo:m, at den inter- ' 
esserer , .~ ig sterlig fol.' Spel'"smaal, som 
uetop er a.f i Dag. 



De. unge ~senderjyders 
Mtde· iDed Hovedstaden 
Reprcesentante~ for det unge Gramsevcem fik i Aftes 
j. ldrcetsbuset Hovedstadens Tilslutning til Kultur

k~pen i Grcenseegnene. 
Kommunisterne for s0gte at forstyrre M0det, men 

blev hurt igt fjernet. 
I ~ j ' ' 

ALLE Slddepladser "".a.r optaget lil 
Det 1mge Gril'"IIMhrrru 2\Iede 1 

Jdrretshuset i~ og Hundreder af ))el
tagere maatte staa. Der nr vel 3000 
.\!euem;lrer til Ste(le i Salen - og d~r 
,.,u adsldllige Hundrcder, som maatt.e 
gaa for·greves, iordi de ikke havde sikret 
sig Billet i 'l'ide. 

De unge Senderhder, der v~r kom
met hertjl som ReprresentantE>r for den 
Ungdom, der bar taget K ullut·kampou 
i Nordslesvig op med saa. sto;-lti·o.ft, 
blev hyldet med en Begejstring, hvis Y ar
mc var umiskcndelig. Til at b<'gynde mild 
va.r der nogen Uro i Salen, idet en Flak 
Kommunister havde sat sig i Udgift til 
D illetter for at prove paa. n.t forsty rre 
)ledet ved at raabe: ,Red Front" og 
,Leve \erden•revolutionen·', men dct 
blev ikke til noget \'idere. Den ferrte 
{jro opstod under Dr. \ermehrens korte 
\•elkornsttalo, men 'l'ilraabeno druknede 

, r de strerke Kl11psah•er fra Tilherernc. 
Gardens .llusikkorps sntte i med .,Kong 

l Christian" og ' medcns ForsarulingPn 
.<ang, blev sterste Delen af UrostiftNne 
fert ud af Politict, der· kendte dem Jler
sonligl. Lidt scnere, medens Chr. Niel
sen, Vollerup, tnlte, led nye TiJtaab og 
endnu en Klump Kommunister blev fert 
nd til llu.sikl!'dsagel~e. Under den fel
g~>nde Del af Medet led nu og da et ~n
kelt Tilraab og v~>dkommende Raaber 
blev fjernet i Stilhcd. En af de sid~te. 
hem df>n Skrebne O\'ergik, nr den koro
mumstil'ke Borgerreprresentant nggo 
I.und Pouhen . .\!en mcd "Cndtagel-e a~ 
de to ferste Epi:,oder, forleb Medet I . 
$nlttkt og· parmoni11k. De unge Sender-
jyder' Taler grcb ~rerkt og blev Gang 
paa Gang afbrudt af slormende Bifald. 

- Det. ,·ar nye 'l'oner og dog gem· 
melkendte Toner, der led til os fra D~!J
lxll, og bvad enlE'n vi \'ar Obo, Xerrc
Jyde eUer ~(tnderjyde, kunde vi ikke bsre 
dem udcn 1\t gribe~. I Dag skal vi ud
tRle, at vi vedkeuder os dette Svar paa 
Udfordringerne: Sonderjydernes Svar 
paa. l>yhbel B11nke var bele Danmarks 
Svar. (Strerkt Bifald). Det skal lyde i 
Dag, som det led ved Genforcningen: 
~Hit dig vor· :.'lloders Ojc~ten, i Nytids 
:.'IIor·genJ·erle". (Langvarip;t Bifald). 

Forsamliugen sang Ottosens garule 
senderjysko Sang: ,Det hacver saa ny
ligf'n rep;n<>t" og tilbage\·i~te dert'ed pa& 
det bestemteste den Myte, at Kebenha,·
ncrne ikke kan synge. 

._;g 

Kcerligbed til Hjemstavn 
og F olkefrihed. 

Vi f/ilnaker stedae et godt SaGJ
a rbejde med det tyske Mindreta l 

~aa kom den fer~te af de tre Talere, 
Landmand C!lJ:-lt'irlu!Lfra \"ollerup paa 
Al.s, en tret, energisk Mand. Han bil~te!. 
straks med strerkt Hifald: 

- l<'ra c ansk Side, udtalto hun, kon 
d mcd god ~amvrttighed sige, at vor 
.\lindretal~pohcrk bar v~ret bygget paa.. 
Sanrar6ejde med det t~·1-ke )findretal, og 
der ha r vreret fert <'11 l"tl!rdig og tl(lder
lig Kulturkamp - inrtil Provokation~
ne kom sydfra. Nu t'r Mod~wtniugerne 
blevet skrerpet, m<'n ikke fra dan~k ~i
de. \"i bar ikkE' onsket dct, Oil: vi tm~l.u 
$ludiu et godt Som<1rl1rjtle mtd dtt fy1l.e 
.llindrtfal. \"r eu,..hr ikke at. brur;e 
MagtmidlE'r mod 1·nre Modtitandero, o~t. 
vi on~kE'r ikke at hlivc nedt til at bruge 
)£agtmidler. )l~>n vi vil havo Orden i 
Hu~et (Hifald), og d€'t er vore l\1odstall
derc, ~onr truer o~ nwd )!agtmidler·. 

Paa denno Ba~n1nd maa Rej<tning~>n 
i St~nderjyllancl forstans . Det \'ar for,te 
Gang ~iden Genforcuingen, den send~r
is~ko Ungdom fik en ~aadan Opgal'e, og 

Svaret paa Dybb•l. 
,.Hcjmdal"s fi'ormand, Dr. Emil Ver

melrrtn bed ,·elkommen og udtalte: 
0ver~l /m l'tll$lrP Dr. Trermrl1ren og Lrerer 3/arctuun. Fornrden Chr. -Siel

&en., l'ollcrup, og Frk. lii()Cr Encm,ark . 

.. -
alle St~rrelser 25

. ~ . ... 
FAAS 

I<UN HOS 

Sumlke, h,·ide Ta-ndcr udoYer ll ta•rk Tillrrek
ning som ;\aluren~ skonnesle Pr) d. Det er saa 
let n t lun·e smukkc, ll\·itle Trenclcr, naa r· man 
Morgen og Artcn l>rugl'r Chloroelont Tand
pastu. Faas ovcrnlt. Fabrikerc~ i Dunniark, 

Tube Kr. 0.60, stor Tube .Kr: 1.-

de ferste t'dtryk hcrfor var de rtoro .lle
d~>r i Tender og D~·bbel og sent'rc Dan
nelsen af GrreosPvrernet. Dt111te Tl,j.,ni11!J 
rrwtmer iHt Had, meR ]{(FT!i(lllul til 
11)emat<wn oo Follce/riltccl. (St:~rkt Ri
fald). Pna Grrenqere"l'isioo~n gav cleo 
senderjysk('l Ungdom Afslag pan D.vhbel, 
og den afga'' SBrulidig sit Lefte om at 
vi!Prne Danmlltlis og- X"oraens (;rrense. 
(Bifald). l"i S1111derjyder er jndt tiL .-d 
Vl'rl'e de.t Jo ll$ke og de nordiske Fr4k.s 
F~Jtre, ";-j -k~-;;;-rt Am,,·ar, 
men "Vi\rilde segue under det, hvis vi 
ikke felte hele Dan marks Dofolknrng bag 
05. ( Bifald). Gri!Pnsevreroet bar kahh 
Reserven fr(lnr i sit Opraab til drn dau
skc tingdom, ja til hele dct dan"k~> Folk 
- for dette er ikkf! et sendcr·jy!>k Sporgs
maal, deter t>t tlan~l:. (Stwrkt Difnld). 

En tysk Ungdom med stfc)rr'e indre 
Styrke end tidligere. 

Paa D~·blxll Bnnke ga1· vi Jl't vort 
.ijn.andslag p11a, 1\t 1·i vii M1gc at g11re o,, 
til va?rdi~fl Antngere i det naLiouale 
Arhejde - nu beder ·d om ji'Tt Haand
:.lag! T"i 3tmn oar fur en ftt4L· l n(ld(mt. 
1om er $fll tktrr. i &in indu :ify1l e etJd 
titlli!Jere. ])crfor maa n ogsna llll:lflo med 
ny Styrke. Giv os den Kraft, ~om er 
ned,·endig for en "C"np;dom. dcr ~knl m11dc 
en fre=ed Kulttu·. Hjennncne mnn lwrc 

Borneuc, at og~aa deres Ind!<ats \'il vlt're 
nedv<'ndig. Ts~kerue, gjorde alt for at 
nldlt'de den danske t-ngdont j SkolernP. 
)[en \l>d GE>nforeningen kunde H. P. 
IIan~sen sige: Aldrig hllr Seuderjylland 
,·reret •a a dau-.k som nu! Det var fordi 
Hjemm<'ne ,.I!Prnede, H Yor ofte herle ,.j 
ikkc, at Senderjyderno lige saa godt kun
de ghe op ~ )fen de ~onderj~-.,ke Rjenrs 
l<~nhedsfront bred den tJske Front. 

Kun en Linje - den danake l 
Chr. IS"ielsen slutteclc>: 

- \"i vil ikke vl\>kkc Had. men l'"i ,·jl 
bre,·de ,·or Ret til at lefto \'"Or gamle 
Fmdronn mcd ny Kraft Ol( Krerlight·d. 
ri l..eii<ICr illfet Parti, tort .!rbejde (t 

]gjtet Mer alt, h 1:fJ(l d er :~1. illu, d lwr 
l1un h Li11je at /olg~: <1m da~l.·•l 
(Lang,·arr~t Bifald) . Seh• om der h.tr 
lydt Re~tf'r fra SonderJ~ lla.nd, som skur
J·er heroppe. ~a a. f'r det dog ~and1:, at \ i 
siger mc·d \ald. Rordarn: Danrnark, del 
cr vor l~lskov og £1'o. \j vii viso \'E>r
den. at den, der ladt-r· bnant om ,·or 
gamle K•rltur, tager rPjl. \or AppPI t :I 
vore T,n ndsmrend ga-ldl'r alt d('t, der <'I' 
ron h<'ll' Lir! 

Et ~til'rkt og langyar1gt :Uifald hil
ste Olu. Xielsen, da h~n sluitede, og nu 
c;ang C\tuclentet"Mngerne smukt og stem
ningsful<lt tre Sange: ,llodc·r~maal <'1: 



en himmelsk Lyd", .. Siumrer sedt i 
Slesrig.; Jord" og ., Yort Hjc-m, du dan
eke Jord·' . 

Det staar ·skrevet i Dan
marks Historie -

En myndig og kraftig Tale af 
Gnenaeverneta Formand. 

Og u.a. ult~ den. ande-n af Sonder
jyderne, La>rer P. .llanusBctl, Haders
lev, Grrense>a>rnet<. .l:t'omliiiid, med st..>r 
)!yndighed : 

- Jpg takker allo dem, d1•r har fulgt 
Grrenselandet6 K aldon. Op: jog vi! be
jO'llde med a.t sige, 11-t df'u sendo.rj,'l'ske 
Ungdoon er lykke/ig i FBiel'!en a.f at 
have faaet botroet en Opgave, 901ll >(!:1 
er tung, men som ka.n holdo Ta.nken klar 
og Sinde~; Taagent - lskkelig ved ar 
vide, at vi ikke staar al(•ue, men at n 
har det; danske IFolk bn~ o~. Yi kommer 
.i.kke for at k.lynke o,q; lllage, d~t or ikke 
Felelsen, men Forstnncl<>u, jPg taler til. 
.l'ort Folker inde i rrl ~1-trllllrfune: llrnd 

'" ' DtJT, ell~r ht:ad n 1tndl111ll'r at (Jere, 
1:11 /a4 afu•unde Brludnu.IJ. lhn.d ue-r 
~ker i &nderjyllami fnr THien, angaar 
hver enestt' her i ~alt-n. hn•rt t>n~t 

lenneske 1 Laude"t. ~ er fl Oeun mel 
etn to Eultrer, den 1WrduX? O(J Teii'Ty 

tn ;en flT71rllf ifrr ,17.iiTT-tti'~ 1fe1 
1kkeolof i ~oJH1rrjyC/7imT, 1111'' 

Kitler 

Sygeplejekjoler 

L~gekitler 

Sneple jekjoler 
hvide og blu 
i sidne Modelle r. 
Kr. 9.50, 10,50, 1t ,50 

Hvlde Kitler 
i aile Sterrelser. 
Kr. 7,50, 8,50, 9,50 

Lzgekitler 
i aile Sterrelser. 
Kr. 11,00, 12,00, 13,00 

Sygeplejesl•r 
Kr. 2,35 

• 

! Danuwrk, i Sordtm. &mderjylland er 
u eu (:log tat&IiGPOrten, og kommer 
jend~:n !em ind med tJl .. trekkelig ~tyr

ke, Yil "perg<;maaiet let oph'lre med at 
n~re kulfvrtlf, men b1ire pnlitiAI.-. 

Der ataar akrevet i Danmarka 
Hiatorie -

])E>r lrtaar ~kre>et i Danmarl.11 H i:;to
rie1 at hrer Gang •i soigt.ed.- eller ,-eg 
tilbn~f'. 11ffodte djs.~ Br:dnin)(er politi•ke 
eller milit~re ForeteeL-er. For b~ d4>t 
l!ele "laar Loren for ) l ennoskehO(leoR og 
Folke<lt1~enes tidrikling: 

Rotf;Ndigt la>rer Lin~ts t~trenge )I ~U.r: 
det Fruk maa de, som ikke vil hrt1111 Rn.ad. 

HvMI \'i O'jer, ltar Yi ikke: t\ltid maa 
vi .krompe for det, nstand&>ligt maa. <let 
et·l11·erves igen. Derfor forstaar yj \"Ore 
)Iodl'tanderes Ret "t·il at kro1npe for de
res e~et - ruen naa.r de"& sege rat. tr~nge 
i.nd m·er Graillllen for a.t bek~mpe ilPt, 

cl~r cr em Li t•sbetif1.9tl3e for O.'>, nmdt>r 
,.i os mod det - fordi det I'Jsor, nt det 
kan bli¥e Ind!edn1ngen til noget }loliti&k 
skrebn~;·angli'rr. FoNJaar d!'t fors t er 
trrengt frt>lll, ril det let og hnrllgt kun
ne gn·e Anledning til lndh/nnrlir~o. Der
for maa n standse det, mens det er Tid. 
ISuerkt Bifald). 

4 J' )tl 

ke et Sp~rgsmaal om, hvem 
der er talmaessigt aterkest. 

DPt. 1111~0. ikke vrer-e sandt, at Yi c-r 
et !'Orglll!>t Folk, som gleromer a.t handle 
i rette Tid. Det er ik.ke et Rpllrp:<.maal 
om, hvem dPr er tal,m·.~.~it11 sl~t.!rke<t, 
mPn mn h1 em der har de Yornw,te II jer
ter dc•t <;t/t'rke Jiod. den haardt"<tl' \'tlje, 
de~ M•iJt<"<lo {;dholdenbed. Er d~:n dnn
~ke l'nJtdom i .S11nderjyl land ttMlctl!'~? 
nn fl<'n I'PJHlte hjem fra. Krnl{on 01'( un
cler G"nforeningen >arden flet ikke. D._.n 
bavde !ICL og ople>et for meget. 

Krigen og den s~nderjyake 
Ungdom. 

Eri!Jtn le\'ede henge i denM rn(trlom• 
Sind, dt>n bier an, ha1·de tkke Li,-,_ 
ghedc. 1Ien den ha.-de en st.' rkt>t \'iiJe 
LJl Li1et, en sejg Udhohlc>nhNI til at 
trod<oe enll\'er Fare og etb,·crt .Angreb, 
Sans for. hvad der Tar a:~gte og UK>gLe. 

Den.'> »>ik 'ar skrerpei, dens TlY'nkP.maa
de vn r forPnklet til det simple· H n1d 
tjen('r l.iYN bedsi? Derfor ha nle dt>n 
,.,.n,kf.h¢ Yl'd at lade si!! binde 1 Orga
ni~atumt>r. \'f'n Genforeningen kom den 
ind undt>r norrnale ,~ilkaar. Et n.l'l r;tY 

nabnf'Cie sig for den. Lang:;omt b~·g:zodc;,; 
op, lwnd K rigen havde lagt edr ... Saa
ledes et· <len {Tngdom, der egl'n! li!l nlrlri!! 
har v1'f>r~>l ung, og sam fer!>t Prtrr GPn· 
forc•niD!!I'Il f1k <:in \ nj!dnm - ""' forN 
an rlrnt•d. Jl\P<l [ngdommrn<. \'arhnn •!! 
mt'C'l "nnddommf'n-, '-'lkrP. Krntl Dl·l 

bll'\ <pllrj!l. In· or r n~rlolllllll'll 1'11 r. J)pn 

'"a rl'rll' ~nm ( 1 fiP.. og nn bn r <len f nnet 
dPt gnmle Rnerd og skal ~~ inf'P rlPl -
og vt JUBrer tkke Tyivl om, at med de1. 

skal >i f11rc <i<'n ll!Hlske Sag til Sc.>jr. 
(Stomtende B tfald). 

lkke til lntlttaKt lor et enkelt 
Parti eller en enkelt Retning . 
Hnd oil 'i g11re. Sege at gere en

h,·er af vot-e Laud,ma-nd til en uindtage
lig }'re,tning for mr gamle Kultur: I 
Skole og Hj~:nt, ,.4XJ Leg og ldrret, .Sang 
og J:'orcdro~ 1·il vi gere h>er enkelt til 
et St~ kke );or\l1•n. Da b)i,·er ror Land ,.del 
uindta~telig. Kan Yi gere det? .Ja, for det 
s/;al ger.-,, oa: baa t·il det )'lhe gjort. 
(Stormende Til~lutniug) . ri tayl'r r;cmc 
m~d Road, men frabeder O$ enltver I11d
blondi11g. ri /Wbl•der 08 O(Jsaa '('fli rert 
FQ1'SII(J 1?<11~ at fr111e os til Indta!(lt for et 
enhelt Pal'li (ll/llr en. enl:elt Ill'tnitq;. 
l:)ejren kommer· fremfor alt til den ~m 
vil den. Og No'rdens unge Grren~e,·agt 
ril Sejren I 

}~t langn~rigt. Bifald slog Taleren 
imetle Oft "~·ntl's ingen Ende at ville toge. 
Ht>lc.> o4'n store Forsamling rejst~ sig for 
at hylde den una;o Senderjyde. 

Hele Danmarks Opgave . 
Frk. Inger Enemarks Tale. 
Frk. l·•qtr Ht•C111ark, Tender, stod 

ou paa Talf'rqtolen: 
- _Ht~r har l'i ma.>rket SamhllriJt

heden. I•'orbimiPI!-Cu mellem SIPwig og 
lhnmnrk t•r som en leYt>nde, dtrr('nd(• 
~trt>ng: rurc•s d1•r YCd den, toner Ill' I<' 
l''olkets ..;jwl. \'i som gik i dton t~·skP 

:-.kolt>, 'ok•t>clt• op n•d en indre Spa•n
dinJt. \'i \"Ill' ikke Yoksne, fer ri for
-t-oll. nt dt•r lur•·~•k en Kamp. D('rfor 
hie\· den "li'Wig'k(• r ngdom buud .. t, til 
Sl<'"'il(s J ord pun eu egen .1lla.ll.c-le. J)nn 
tnk'r til o~ 111Pd siu egen Tone, Tusind 
Aars Kntnp l.nli•r gon nf'm den, Grrt.'ll.•e
/andrt.• Pl'i!fr 8tOl(l. Vi kender den ~oan 
ror ei(CU Htt•mmf.', vi maa folge den i 
ondt og godt, i Lir og Decl. 

Den Ungdom , aom levede i dette 
0()de ns Helvede. 

Da Ragnarok kom i 191! spurgte Ll\11· 
dets '!mner tl..ke t)ll\ l'ligt, de gik uen 
tun~te Gan~. tJI I.ult'l»<: og Saon gennem 
fire Aar - og mange blev derude. Ste· 
nene paa de t><md<·rjyske Kirk~aard<' 

meld .. r derom. D1•n l'ngdom, som l~rrede 
i dette Dfl<icn' lioh ode, gik tk.kc bag
eiter tnd 1 lht>r•lAJI:t>ns Gerning med 
-.mil 1 Stnd. \'i kt•ndtP ikke l'ngdoonnen~ 
H1p:t>o frmnad fonll \'Ort Sind rummt>d" 
en l-'('nl('Pl, t t "'uk t>ftt>r en eller anclen, 
-o111 'Ill' hhwE't Of' rude. 

li:rtt>r (h•ufnrcnmgen kom )iooganjl; .. n 
fH\a Nl 31HI!•n .\I aade, en oknn.omtsk 
KRnlp, san fm·t,•illt>t ha.ard, for at be-
,·arc flu\ og ll jNn. Finder De Sondt>ri.d
land' Ht•f,,lkning haarJ og ~tejl og nlr~> 

Kra'" fur •I~~~"<' - -an glem ikkE' c:r:<>n· 
"I'll, l(IPm tkkf.•. ~t 1"1 t'r Rern af Dan
lltark- llu,, o~ 'i 'd 'SPrne dets .En• og 
J.,,kkr t:-;l;t>rkt Bifnlrl). 

og hvem k:tn da 11tand>e den maJgtige, 
fremnelteude &lge? (Stonut>nde 'filslnt
ning). ){en GrrenM>vft'>rnf't agter paa 
Trods af aile Yan,.,keb~hE>(lt'r at gore ~;in 
Gerning .• Udrig kan <'t Folk fol"'~:J.a. snm 
ikkc vil d~t l;t'h· (St.ormt>nde Bitaldl. , ., 
tror paa >Of't dan-.ke Aandslil·s Le'"ekraft. 
Vi staar j H on'<lstnllen for at sige: T'or 
Op(Jat·e er hrlt fJulll/tarb Upl)m·e, den., 
Grumllag er ht>le J>anmnrk.s Grundla~. 

sine 
Stet. 
blot 
andl 
andt 

af 1 
p!\11. 
TAU 

Gn.a 

Og~aa }'rk. En~>mark blt'v hyldet med kom 

et langT"arigt Bifald og endnu en Gang fort; 

rcjste ~'o!'l>amlingPn sii(. Hendes stem-
Rrnn 

ningsbaarne Tnle hanle ojPJl~~·nligt gjort Oet 

strerkt lndtryk og dt>J' udbr·ogtes et Leve 1~Ai 

for ihende. 

)led ,.Kougern!'s 'Kongo·• sluttede 

derofter det storo :\lode. 

Bergmt Isolde 
Kg benhavn • 

l 

Fru Frida L eider . 

De swre Heltc-,..~praner or ble,·et en 
,.ja>lden \'are paa :\lu•nken'l )fa rked. Da. 
l>l-'t kgl. Teater foriNhm fik lieddel('lse 
om, at de~ beromte Glt'St Fru Fridfl 
~~irlrr nmligns maaU•• OpJt"IH• Sit GH>'<tl'
'q)il i Kobenhant. tt>l<>llraferedc man til 
Furtwangler f~>r at hi'<le ham anbt>folf' 
en Erstatning. I~urtWHn$:1t>r kundc kun 
opgire en en!";L!> Snngl•rtud;>, der kundt> 

reutpln.tere Frtda T,<>tdf'r, og hun var 
endda ikke i Rllmmc kunlitnl'ri~ke Rnng
kht>.se. 

:\Ian k~11 sp01'l;l', lworfor det er ~nil

dan, tnE'n dct er 1 an-.kl'lru;ere at gi, . ., 
SYar. :\laa~ke er d1•t 'MHinn, At l.OI't>JII' 

om TllhuJ og i•:tlc>i''Porg-.t·l o~a gn•l
dPr i Kun>t<•n Ttdl'll' ...,111ag o~ :\and 
har siden Knf.!"" 'Pn<lt ''I! bort fra 
\Yagners he.id rAmi\ 1 a-I.e 11~>hcd . ..-rkc-l~l'; 
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Det senderjyske Mede 
,.cf ' 

paa s.ndag i ldrmtsliuset 
Billetsalget til den store og interessante Begivenhed 

er i god Gang 

D
ET senderjyske Mede i I drrets- \ d~restct.. og de-hat- straktt-sikret 

IIU~ct paa. Sanda.g Kl. 19,43 ~ig Rilletler. 
hlin•r .Eftt>raarets store Begi,·enhed, Vi genta~t>r, at, BilletRalget finder 
o~ Rillet~alget, som begyndle i Gaar, Sted: i J>olitikf'ns 'l'elegromltal (Tu
' iste dt>n lnt.cresse, der er for Sa- ri~tbllrE>nnet) Kl. JQ-20, i Berling.ske 
g<•n. Tulendes Ekspedition, Pilestrrede, og 

Paa given Fora.nleclning ska.l vi i JJ. 1'.-C'entra.lm, Raadhuspladsen, 

oply~e, aL baade 1 Kront>s og 25 0•·es samt paa Dagem Nyheder.~ Ekspedi· 

PlndsPI'tHI er Siud!'pladser, og der tion, Ved Stranrlen 18. Der srelges 
hliwr H~o~jttaleranlreg, llaaledes· at et Ant.al Billetter a 1 Kr. til r~>ser
man yj\ kunne here lige godt over vercde Pladser, og i evrigt e1· Billet

lwlfl Salrn. Et passende Antal unge pri~t'n 25 0re. 
Talernt' ved M 0det er son\ tidli-ll ti mJ11l Studenter roed hY ide Stu-

tlentt>rhuer vii 'rere til Stt>c.le og hjrel- !!.~'~'<' nrevnt he a.f Fererne inden for 
pt' Puhlikum til relte, og Sp~>jdere den senderjy~ke 'Cngdomsbevregelse 

Prograromt>r med Sang· /hi tiiiUf GrEf'TIUI'B!rn, Husmand Cllr. 
.Yitl•'"• Yol\erup, Lrerer P .• ~farctU-

'i I ~~~·lge 

tl'k•tl'l'. 
Dt•t !'I' for o' rigt ild,.e alt>oe Ko- uu, Hader,.\ev, og Frk. Inger Ene

henha' nt'l'ne, drr interesserer sig for m<td·, Tender. Desudrn medvirker 

.\lotlt•t. Der opholder sig for Tiden Stllllrnler~angerne og Gardens }lu-

I 
f't ha h thundrede s,·em:kere og .X ord- sikkorps under Ledelse a.f Hr. To/ 

rtlll!llO i Hyen l'\Otn Foreningcn .Yor- Dyrinl(. ./:. 
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Billetsalget til 
det unge Grrensevrerns 
M0de begynder i Dag 

Der ventes meget staerk Tilslutning til det store 
Folkemede i ldraetshuset paa Sendag Kl. 20 

Statsradiofonien transmitterer M~det 

I DAG til Morgen begynder Billet,. 
sa.Jget til det unge Grll!mev~rm 

store Folkem0de i Idrretsbuaet pa.a. 

Sonda.g Kl. 19,40. AJJerede i Gaa.r be
gyndte Ef~rsp0rgslen efter Billetter 

me Fort.vivlelse, na.ar Budskabet kom: 

Auf dem Felde der Ebre gefallen ..• 

Alt bvad her er levet. og lidt i vor 
elskede Hjemst.a.vn skat mane os til 
Troskab mod Danmark. 

paa en Ma.ade, der t.yder pa.a., at Me- Og der var Chr. Nielsen, der file 

det vil finde overordentlig strerk Til-~ en Storm af Tilslutning til at lyde 

slutning. fra. de 50,()()0 i Kongeskansen, da. han 

Det er naturligt. Ikke mindst for udta.lt.e: 

Hovedst.a.dens Ungdom vii det vrore 
en Oplevelse a.t h0re og sta.a Ansigt 

til Ansigt med Reprresenta.nter for 

den s0nderjyske Ungdom, der bar 

stillet sig i Spidsen for Kulturkam
pen mod N a.zismen i det da.oske 

Nordslesvig. De er meget dygtige, 
disse Unge, kra.ftige og eokle i Linjer

ne, fodte Ta.lere, med en egena.rtet 
Form, som virker stmrkt. 

- Vi vil vrore Oanmat·ks og 
dens trofaate Grronsevagt! 

Nor~1 r 
~---

Et Msde med ssnderjysk 
Stemning. 

Det er som nrevnt de tre .Bla.de 

Det store F olkemflde 
transmitteres. 

Samtidig med at Hovedsta.dens Be
folkning faar Lejlighed til at m0de 

de unge S0nderjyder Ansigt til Ansigt, 
vii man ogsaa bele Landet over kunne 

f0lge hfodet, idet Sta.tsradiofonien 
har lovet a.t transmittere det. Skent 

Programmet for de almindelige Ud~ 

sendelser forlrengst va.r plan lagt, be
sluttedo Progt·amudvalget i Gaar at 

gore Plads for Modet, og Kl. 20 vil Polit-ilcen, Berlirng8lr.e Tidende og 
Dagem U.yheder, der sammen med der blive aabnet for 'l'ra.nsmissionen.. 

Studenter loreningen H ejmdal bar ar- Medet vii vare ca.. halvanden Time. 

ra.ngeret M0det for at give de unge 

Senderjyder Lejligbed til at knyt.te 

Forbindelsen med Hovedsta.den. Man 

ha.r segt i Rammen omkr ing Modet 
at give noget a.f Stemningen fra de 
s0nderjyske Strevner. Ind imellem 

Ta.lerne vii der blive Frollessa.ng a.f 

da.nske og srorligt senderjyske Sa.nge, 
idet der begyndes med ,Det haver 

sa& nyeligen regnet". Der vii i Sal en 
blive solgt Programmer med Sang

~kster. Studentersangerne bar lovet 

at medvirke og vii antagelig synge: 
,Modersma.al er en himmelsk Lyd" 

og ,Slumrer sedt i Slesvigs Jord", 
og Gardens Musikkorps vil spille un
der Ledelse a.f Hr. Tb. Dyring. 

De tre T alere. 
Vi prrosenterede i Gaar M0dets tre 

'l'alere, Husmand Ohr. Nielsen, Vol. 
lerup, Lrorer P. Marcu88en og F 
Inger Enemark - den f0rste fra. 
den anden fra den nordligste og i 
Udseende meat da.nske By i 
jylland: Haderslev, den tredje fra 

den mest tyske By i den mest truede 
Egn af Landsdelen: Tonder. Rver 
for sig reprresenterer de forskellige 

Sider a£ s0nderjysk Sind, og aile tre 
sta.a.r de i forrest~ Rrekke i Kultur· 
ka.mpen ved Grrensen. Adllkillige Lyt

tere vii erindre Cbr. Nielsena strerke 
Tale med Leftet om a.t t&ge Fredrenes 
Ka.mp op i samme Linje og paa. sam
me Front som de, og Frk. Inger 
Enemarks smukke, felclsesbetoncde 

•De tre Taler, der holdes, vii bli'Ve 
korte og fyndige, en Form, S~mJer• 

jyderrte mestrer udmrorket. 

... 



• 
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det unge Grrensevrerns 
M0de hegynder i Dag 

Der ventes meget strerk Tilslutning til det store 
Folkemede i Idrretshuset paa Sendag Kl. 20 

Statsradiofonien transmitterer Mftdet 

I DAG til Morgen begynder Billet
sa.lget til det unge Gra:nsev~rna 

store Folkemede i Idrretshuset pa.a. 
Sendag Kl. 19,46. Allerede i Gaar be
gyndte Efterspergslen efter Billetter 

me Fortvivlelse, na.a.r Budska.bet kom: 
Auf dem Felde der Ehre gefallen ..• 
Alt hvad her er levet og lidt i vor 
elskede Hjemstavn skal mane os til 
Troskab mod Danmark. 

paa en Maade, der tyder pa.a., at Me- Og der var Chr. Nielsen, der fik 
det vil finde overordentlig strerk Til- ~ en Storm af Tilslutning til at lyde 
slutning. fra de W,OOO i Kongeskansen, da. han 

udtalte: Det er naturligt. Ik.ke mindst for 
Hovedstadens U ngdom vil det vrere 
en Oplevelse at here og staa Ansigt 
til Ansigt med R-eprresentanter for 
den senderjyske . U ngdom, der har 
stillet sig i Spidsen for Kulturkam
pen mod N a.zismen det danske 
N ordslesvig. De er meget dygtige, 

- Vi vii vrere Danmarks og 
dens trofaste Grrensevagt! 

Nor-~ T ' 
I ''II"' ---

disse Unge, kra.ftige og enkle i Linjer-
ne, fedte Talere, med en egenartet 
Form, som virker strerkt. 

Et Mgde med lflnderjy&k 
Stemning. 

Det er som nre-vnt de t ra .Blade 
Politiken, Berling&ke Tidende og 
Dafiena Nyl,eder, der sammen med 
Stuuenterforeningen Heimdal bar ar-
rangeret Medet for at give de unge 

Det store F olkemgde 
transmitteres. 

Samtidig med at Hovedstadens Ba
folkning faar Lejlighed til a.t mede 
de unge Senderjyder Ansigt til Ansitgt, 
vii man ogsa.a. hele La.ndet over kunne 
felge Ml3rlet, idet iSta.tsra.diofonien 
ha.r lovet at tra.nsmittere det. Skent 
Programmet for de almindelige Ud ... 
sendelser forlrengst var planlagt, be
sluttede Pr<Jgra.mudvalget i Ga.a.r at 
gere Plads for Medet, og Kl. 20 vil 
der blive aabnet for Transmissionen.. 

Medet vil vare ca. halvanden Time. 
De tre Taler, der holdes, vii blive 

Senderjyder Lejlighed til at knytte korte og fyndige, en Form, 
Forbindelsen med Hovedsta.den. Man jyderne mestrer udmrerket. 

S0pder· 

har segt i Ra.mmen omkring Medet 
at give noget af Stemningen fra de 
senderjyske Strevner. Ind imellem 
Talerne vii der blive Frollessang af 
da.nske og srorligt senderjyske Sange, 
idet der begyndes med ,Det haver 
sa.a nyeligen r egnet''. Der vil i Salen 
blive solgt Programmer med Sa.ng
tekster. Studentersangerne ha.r lovet 
a.t medvirke og vil anta.gelig synge: 
,Modersmaal er en himmelsk Lyd" 
og .,Slumrer sedt i Slesvigs Jord", 
og Gardens Musikkorps vil spille un
der Ledelse af Hr. Th. Dyring. 

De tre T alere. 
Vi prresenterede i Ga.a.r Medets tre 

Ta.lere, Husmaod Cl•r. Nielsen, Vol-
lerup, Lrorer P. Marcus&en og Frk 
Inger Enemark - den ferste fra 
den anden fra. den nordligste og i si 
Udseende mest da.nske By i Sen 
jylland: Ha.derslev, den tredje fra 
den meat tyske .By i den mest truede 
Egn af La.ndsdelen: Tender. H ver 
for sig reprresenterer de forslrellige 
Sider af sonderjysk Sind, og aile tre 
staar de i forreste Rrelrke i KuJtur· 
kampen ved Grrensen. Adt~killige Lyt
tere vil erindre Ohr. Nielsens strorke 
Tale med Leftet om at tage Fredrenes 
Kamp op i samme Linje og paa. sam
me Front som de, og Frk. Inger 
Enemarks smukke, felclsesbetonede 
Hyldest til Hjemsta.vnen, Qg hendes 
Skildring d Sonderjylla.nds tunge 
Aar under Krigen: 

- Vi har set Far og Mor 
ind under Aaget, men a.ldrig 
S akken. Vi ha.r gennemlevet 
roerke N a.t, som br0d ind over os i 
1914. Vi hllor set m§ng~ MQlt ~~-

~ 
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~ Hjematavos}"Ielse s~;k, som de 

P 0 LIT I KBJJ·· ~~;~. a;~~~~~!~:&~e:~: 
Redaktioq ..-~mon dagsarbejd'e tfBr~, et utrmt~gt, ~,1 

POLl T IKE N' H.U a.,•'""· Raadh~~t~~ladteft. . ..J • h d A b · ..1i.: f bef· ~ 
T:eleton: Cent-ral 8511 •POLITIJ~N~··, .),lrts qp sren ~ r 6J~ or at re 
ftat8teleton 58 ...:: _,det,git .. ;·190 ... og rykke trem. 

Aa~ Da.g otr NM. Omstilllnlf iu IIIIUlltiiJe Dette Arbejde har ingen Brod mod 
ll.eda.roojdere i .Red&ktion, Ekspedltl()q, Slllltr 

t.erl, Trykkeri og Cllch6anlli&lt. det tyake Mindretals hjemlede Ret, 
ABONNEMENTa ' det er en Kamp, hvor Kultur 

ll"ebeolla:m 01r evrige Da.nmark: 8 Kr . pr. 
:k'\1arta.l. Kr. 2.70 pr. Md. i'eri8boonement: staa.r mod Kultur. I denne Kamp 
tO 0re pr . Da.g. Adre!16erlngsge.b.vr: SO 0re. 
l Korsba.and til Udla.ndet. 24 Kr. Kva.rta.Jet. akal de unge S0nderjyder have den 
Fll!lllet~-AI>onnemeot for Sen~·Pol!Uiren 11 
i~Joviosen Lerdag) med &raga.sinet otr L.vU«"· strerke F0lelse af, at bag dem sta&r 
Wad.- - pr . Kvarta.l I Kebenbavn Kr. 2,60, 

f Pro.,insen Kr. &,25. hele Danmark. For Hovedstadens 

Less A Lo a Vedkommende vii dette blive mani- 1 
l torllebenha1m: llverdace tO 0re J)l'. Nr .• meet 

Lytterbl.a.det 15 0re, Sondage festeret ved det store Folkemsde i 
med lfagaalnet IS ~re. ll<lo· 
dage med Maga.slnet oc 
Lyt.tel'bladet 20 0re.. 

Dd•n for St01'kllbenha11'1t: Hverda~e 15 Ore, 
wed Lytt~rbladet 20 0re. 
Bverdage eller Seod114re. mcd 
Mag:u;tr~eot 20 ere. nverdase 
eller S0ndagl! mt'd Masasiuf't 
~ Lytterbladct 25 ~re pr. Nr. 

BERLIN t Bendle~etruase 37. BerHo W. tO 
Teir. l:.iit£ow 0139. 

PAR IS : 38 .Bouleva.rd des lta.llen~t. Ska.ndl. 
roavisk Rej~bure&u 1 Bureau de 
Yoy114re Soaudinave) Telf. 'l'alt· 
bout 805()..-8055. A.&bent lra. 9-l2 
og 14-19. 'l'elegram·Adr.: ba.rd 
Oranvoyag Paris. 

LONDON : 75, Prinoes Ga.rden W. 6. 'l'elefon 
Aeon~ 3625 . 

.. Polftlkens Ogeblad" for Danske I Udla.ndet" 
Mtndes portofrit OTer bele Jorden for 6 Kr. 
Xnrta.let, 12 Kr. Ha.lva.a.ret, 24 Kr. om Aa.rot. 

Gramsekampen 
Her i Landet vii vi gerne Je,·e i et 

godt Forhold til vor Na.bo mod Syd. 

Vi ha.r levet Side om Side i Hundreder 
&f Aar, til Tider mere venska.beligt 
end til andre Tider, men det bar ikke 

kunnet undgaa.s, at der er blevet knyt
t et mange Baand imellem de to La.nde. 
Og selv om vi heroppe ik.ke - dette 

et· der ikke delte Meninger om - feler 
Sympati med den seneste politiske 
Udvikling i Tyskland, forandrer dct 

ikke den Omatmndighed, at de to Lan
Qf Jigger Side om Side og maa se 

faa det bedst mulige ud af Nabofor
holdet. 

I samme Grad, som de.t nye Tysk
land afakyr og fordemmer den Libe
ral isme, bvora.f dansk Politik og danak 
Folkebevidsthed er gennemsyret, fsler 

vi i Da.oma.rk A!odvilje mod den a.nti
liberale, sta.tspolitiske Ide, der er det 

nye Tysklands lndhold. Vi bar gen

sidige Nahointeresser, og de er bedst 
tjent med, at man fra. begge Sider for

ataa.r, at saa.da.n er Forholdene. 

I Danma.rk er der ingen Koncen

tmtionslej re. Vii vi me de den Fare 
for Smitte over Grrensen, som ingen 
er blind for er til Stede, maa vi mede 

dan med a.ndre Vaaben. V.Lml!! §~tte 
K ultur mod Kultur._ vor ga.mle, rod
frestede da.nske og nordiske Kult.!!_r 
mod den et halvt Aa.r gamle nye Kul
tur, der som Denninger efter den 
Storm, der er gaaet over Tyskland, 
slaar mod Gramsen sydfra og sender 

aine Skumspr0jt ind over dansk Jord. 

Det er denne Kulturkamp, Sender
jyllands Ungdom med sa.a. stor Kraft 

bar taget op, og hele Danmark, ikke 
mindst hele den danske Ungdom, ma.a. 
st0tte den. Dernede i det ,omstridte 

Land" har de ma.atet fere den Kamp 
i Slsegtled efter SlregtJed. Nu troede 
'den s0nderjyske Ungdom, at Kampen 

var forbi. Den va.r, som en a.f de 
unge S0nderjyder sagde paa. Dybbel-

•!1 -"- ~ - · - _, 4 -- -

Idrsetl!huset paa. S0nda.g- J/,det mel
lem S0nderjyllands U ngdom og K0-

benbavnerne, hvori vi, der lever ijernt 
fra. GrtenRen, vii kunne hente et uud
sletteligt Indtryk af den strorke Qg 

varme Hjemsta.vnsf0lelse, der pa.a. ny 
har vrokket S0nderjyderne. 
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na.v••x ~eJSI!t>ttre~W 1 tmreau ne 
Voyage Scandinave) Telf. 'l'alt.
bout 805()..-8055. Aa.bent lra, 9-lZ 
og 14-19. 'l'elegra.m·Allr.: I.zard. 
Oranvoyag Paris. 

LONDONt 75, Princes O&rden W. 3. Telefoo 
Acorn 3625. 

~Polltlkens U~eblad" for Danske I UdlandetM 
JK>ndes portofrtt over bele Jorden for 6 Kr. 
Knrt.a.let, 12 Kr. HaJva.a.ret, Z4 Kr. om !&ret.. 

Grcensekampen 
Her i Landet vii vi gerne h!\'6 i et 

godt Forbold til vor Nabo mod Syd. 
Vi bar levet Side om Side i Hundreder 
af Aar, til Tider mere venskabeligt 
end til andre Tider, men det bar ikke 
kunoet undgaa.s, at der er blevet knyt
tet mange Ba.and imellem de to Lande. 
Og selv om vi beroppe ikke - dette 
er der ikke delte Meninger om - f0le:r 
Sympati med den seneste politiske 
t; dvikl ing i Tyskland, fora.ndrer det 
ikke den Omstoondighed, at de to Lao· 
de I igger Side om Side og maa se a.t 
faa det bedst mulige ud a.f Nabofor_l 
holdet. 

I samme Grad, som det nye Tysk· 
land afskyr og fordammer den Libe
ral isme, hvora.f dansk Politik og da.nsk 
F olkebevidsthed er gennemsyret, f0ler 
vi i Danma.rk Modvilje mod den a.nti
libera.le, statspolitiske Ide, der er det 
nye Tysklaods lndhold. Vi ha.r gen
sidige Nahointeresser, og de er bedst 
tjent med, at man fra begge Sider for
ata.a.r, at saa.dan er Forholdene . 

• 
I Daruna.rk er der ingen Koncen 

traLionslejre. Vii vi m0de den Fare 
for Smitte over Groonsen, som ingen 
er blind for er til Stede, maa vi m0de 

den med andre Vaaben. Vi.~ll:il- smtte 
Kultur mod Kultur, VQr ga.m.le, .tod
frestede da.nske og nordiske Kult!!r 
mod den et ha.lvt Aar gamle nye K ul
tur, der som D0nninger efter den 
Storm, der er gaaet over Tyskla.nd, 
s laa.r mod Grmnsen sydfra. og sender 
aine Skumsprojt ind over da.nsk Jord. 

Det er denne Kulturka.mp, S0nder
jyllands Ungdom med saa stor Kra.ft 
bar ta.get op, og hele Danmark, ikke 
mindst hele den danske Ungdom, ma.a. 
stotte den. Dernede i det ,omstridte 
Land" bar de maatet f1ne den Kamp 
j Sloogtled efter Sloogtl'ed. Nu troede 
den s0nderjyske U ogdom, at Kampen 
var forbi. Den var, som en af de 
uuge Senderjyder sagde paa Dybbel
atrevnet, vokset op til at fole det soto 
en Selvfelgelighed, at den var dansk. 
Men i Paasken blev den revet ud a.£ 
s in Ro a.f de Gamle og Erfarne, der 
aom aarvaa.gne Voogtere spejdede ud 
over Grrensen mod Syd. De ka.ldte 
paa. den, og den kom. Den er i Op
brud, den er rede til at staa ,i aa:mme 
•Linje, paa samme Front, som vore 
Flldre stod". 

:to 
Det er ikke en Kamp om politiske 

Groonsepmle, der forestaar, men en 
Kamp om, hvor den danske Kulturs 
Gt amsepoole skal staa, om Senderjyl
land skal vedblive at vmre dansk i den 
Forstand, at det daoske Sindelag, den 
danske Livsform, den danske Kultur 
aka.l vedblive at raade lige til Skel

brekken. 
Kampen er blevet S0nderjyderne 

paatvunget. Der er fra Iljemroe
tyskernes Side foretaget et meget kraf
tigt Fremsted, st0ttet af rigelige Pen
grmidler sydfra. Et stort Antal nye 
tyske Prh·atskoler har rejst sig i det 
sidste halve Aar, der arbejdes med 
Propaganda, Organisation, Foredrag, 
og den tyske Gramsepresse ferer et til 
T it.ler ret vold~omt Sprog. Mod dette 
Frem!'tod bar de L'nge hidtil sat ind 
med en R a-J..ke store Meder, hvoraf 
Dybbolstu::met va.r det mregtigste, en 
s0nderjysk Folkedemonstration a.f gri. 
ul'ndc Storladenhed, et J[dt.ryk for en 



Det unge Gramsevcern 

J!JRI:IempeJ tfJ ~fterfe lgelse. Den vil 

forme sig som en Hrovdelse af det 

danske Sind og ikke som en Ka.mp 

mod det tyske "M.indretal, hvis Ret til 
at fole sig som tysk i national og kul

turel Henseende er lige sa.a. uhestride
lig som den Ret, det danske Mindretal 
syd for Gra:nsen har til at fele sig som 
daosk. I denne gensidige Respekt for 
de Mindretal, enhver retfrordigt dra

Efter at det eodnu en Gang fra get Grrense altid vil afsrotte pa.a beg
Berlin er ble\"et udtryk.keligt fast- ge Sider, Jigger en usvigelig Ma,a.le
llla.a.et, at deter ,en usandfrerdig Paa.- stok for Kult.uren. 
ttand, a.t det nationalsocia.listiske 
Parti med Tiden har i Sinde at ind
lemme Dele af Schweiz, .Holland, Bel-
g ien og Danmark", vil det blive n0d-
'\'endigt for den iyske G rrensepresse 
og de hjemme-tyske Gramse-Opbidserc 
&t a lao. over i en ny 'l'one. N &al' Kam-
r>en om Senderjylland sko.l voore ude-
lvkkende en aandelig Kamp, en KuJ. 

1urkamp, stiller den viSI'Ie kulturello 
K1•1w ogsaa. til dem, der skal f0re 
d-·n. Saa kommer det jo til at ligge 
~;aaledes, at na.tlige Feltmanevrer rned 
fhelser i Haandgra.natkastoing og 
Geva:rgreb pa.a. Kosteskafter bli ver 
ganske uden Mening - og uden a.nden 
Betydning end den at trrekke Forskel-
len mellem dansk og nazi-tysk Ung-
dom op. 

• 
Den strerke Felelse af n&tional og 

lulturel Samherighed mcd Danmark, 
11om den senderjyske Ungdom gav til 
Kende ved det mrogtige Mede i Konge
"kansen paa Dybb0l, var ikke blot en 
flygtig l:iliemuing. Der er blevct ar
lwjdet sidon, og nu troodel' ,,Dct ungc 
( ~ rwnsevoorn" fJ·eru og s~gor SL0ttc 

of(saa i det gamle Land til at 010de 
dl'n Kuft.urka.mp, som Hjcmmetyiiker-
nt• rued stoork ekonomisk Stetie sydfra 
al!erede har ivrerksat. Denne n)e 
:-:iammenslutning af de unge S0nder
j l det· vii ikke appellere fo1·g;e\·es. 

Det blev sagt pa.a Dybbelmedet, at 
naat· det 'a.r ,de Gamle", der ferst 
maatte hejse Signalet til den oye 
Kamp, Jigger Forklaringen deri, a.t 
for de I.Jnge va.r dett.e at \'&:re dansk 
l'n Selvfelgelighed. I de rolige 13 Aar, 
der \'&r gaaet siden Genforeningen, 
l1avcle de glemt, at der ha\'de \'reret en 
Gra>nse mod Non!. De kendte kun 

01·wn!len mod Syd, og det Laud, den

nc Orrense afskar, var dansk. Meu 
on. de•· blev kaldt paa dem, m~<.~dtc de . 
. De ha.lvt Huodrede 11usinde, som 
f,ddte Kongeska.nsen, var en Ungdom, 
d..,,. vaagncde til en Opgave og va.r 
para.t til at tage den op. 

:to 
Deli er i alleregentligsto 

en Kulturkamp, der nu staat· i ,den 
ska•ve Firkant" nord for Skelbrekkeu 

og lrengere vestpa& i Tenderegnen. 
Dl't et· to vidt forskellige Kulturopfat
td~er, der modes, den nye ensrettede 
uniformerede tyske Kultur ogden frie 
dnnske, urlen Tvang, utlen Uniformer, 
udrn Direkti\·er fra oven. en Kultur, 
dl'r rr lige saa l!eii•/Blgelig for deu dan
ske Ungtlom i Senderjylland, som det 
vnr selvf0lgeligt for den at vrere 
d~tusk. 

Det er en stor Opgave at va:re et 
I.Htndcligt og kultut·elli G rrensevmrn. 
E>et Olj snert at vrorne sin egen Mark 
uwJ ,I F re a.f u grres" Ira N abo ens. 
J\ll'll bag do ungc s~mderjyder ata&t' 

d(!O st::erke danske TradiLion, i hvilken 
J.'r iheden har saa dybc R0dder, at den 
ikke vroltes af et Stormpust ira Syd. 
For en daosk t:en.kende, for en nordisk 
tamkende Ungdom er der ingen 'l'vivl 
om, hvilken a.f de to Kulturer, den 
v tl \relge. 

:to 
Ogsaa for det gamle La.nds C ngdom 

kan det ba,ve sin gavnlige Virkning, 
a.t. Gramseskellet mellem de to Kul
t.urer trrekkes op. Det er en Kendsger 



Det unge Grrensevrern 

nmg, at; der inden for visse konserva.

ti ve Krese bar vrorct og stadig er en 

vis Tdbojelighrd til at kokettet•e med 

Forcteolserne i vot·t sydlige N a.boland. 
Dct liar fonnoden~lig sin Forkla~·ing 

<led, at disso Foreteolser er noget nyt 

paa Konservatismens Onuaade, hvor 

dar i a dskillige Menneskealdre ikke er 

forckommet noget nyt, og derfor har 

man da ogsaa givet dette danske Ko

ketleri N avnot N y-Konservatismen. 

Uet. bliver intet·es1:mut at se, hvor den 
nye Konserva.tismo vil placere sig i 

R.ulturka.mpcn vod Or~ensen, om den, 

!\Oro hidtil, vil soge at svmkke Grmnse

'reroet. 
Efter bvad vi kender til de unge 

Sooderjyder, er vi overbevist om, at 

Kulturkampen fra. dansk Side bliver 

fort paa. en Mna.de, det· kan tjene som 

Eksempel til Eitet'f01gclse. Den vii 

fonno sig som en Hrevdelse af det 

dansko Sirnd og ikke som en Ka.mp 

mod det tyske Mindrotal, bvis Ret til 

f.Lt fole sig som tysk i national og kul

Lurel Henseendo er lige saa. ubestl'ide
lig som den Ret, det danske Mindretal 

syd for Grreosen bar til at fo!e sig som 

daosk. I donne gensidige Respekt for 

do Mindreta.l, enhver retfrerdigt dra

Efter at det endnu en Gang fra get Orrense altid vi~ a.fsmtte pa.a. beg

Berlin er ble>et udtryk.keligt fast- go Sider, Jigger on usvigelig M.a.a.le

l!laa.et, at deter ,en usandfrerdig Paa.- atok for Kulturen. 

•ta.nd, ali det nationa.lsocialiati~>ke 

Parti med Tiden bar i Sinde at ind

l rmme Dele a.£ Scbweiz, Holland, Bel-

gJen og Da.nma.rk", vil dot blive nod-

' ·endigli for den tyske Orrensepresso 

og de bjemme-tyske Grrense-Ophidscrc 

at sla.a. over i en ny Tone. N a.a.r Ka.m-

rwn om Senderjylland skal vrere udc 

htkkende eo a.a.ndelig Ka.mp, en Kul-

turkamp, stmer den visse kulturello 

K nw ogsa.a. til dem, der skal fure 

den. SILa komme1· det jo til at li(!;gO 

saaledes, at natlige Ji'eltmat10Vl'cr mod 

0velser i Haa.ndgranatkastning og 

Gevmrgreb pa.a. Kosteskaftcr bliver 

ganske uden Mening - og udeu andl'n 

Betydning end den at tr:ek.ko 11'orl!kel-
lt'n melle.m dansk og nazi-tysk Ung-

dout op. 

• 
Den stoorke F0lelse af nwtional og 

ku llurel Samh0righed med Danmark, 

som den senderjyske Ungdom ga.v til 

1\.; nde ved det mregtige Mede i Kongc

!'l..an:::en paa Dybbol, var ikke blot eu 

fl~ gtig ::itemning. Der er blevct a.r

b••jdPt sHien, og nu trrodf'l' , Ot!t. un~r 
Or:ense\(1~1'11" hem og s0gcr Sletln 

<I!(Sa1L i det; gtLlDle Land til n.t nwuc 

den Kult..urknmp, som HjenunoLy>~ker· 

nl' med ai.K"rk 0konomisk St0tte sydfra 

allrredo ha r iv:erksat. D£·!'lno nye 

1Sarumenslut.oing af de uugo Sunder 

h r!Pr vii ikkc appeUere forg~.evcs. 

Det blev sagt paa Dybb0lm0deL, aL 

naat· t.let var ,de Gamle", cler for11t 

rnaaLte hejse Signalet ti l den nye 

Kamp, ligger Fork:laringen drri, at 

fo1 de Ungc va.r dette at vrore tlansk 

en Sclvfolgelighed. I de roligc 13 Aar, 
der \&r gaaet siden Genfort>ninp;en, 

ha.nlP. do glemt, a.t der ha.vde vreret en 

Gr:.ense mod Nord. De kendte kun 
Gnt>naen mod Syd, og det Land, dlln

no Groonse afskar, var dansk. Men 

dn. der blov ka.ldt paa dem, moutc de. 
D11 hah t Hundrede Tusiudc, sorn ., __ __, __ 
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~ oldsomt tysk Angreb paa 
H. R. Hanssens Dybbel-Tale. 

Fr« ~tor Korrf'~pond•nl. 
BERLIN. TIRSDAG 

H . P. Hanssens Tale ved det store Unr· 
doms-Strevne paa Oybbjfl 1 Sjlndags, bar 
givet Bladet ,,Der Tag", der staar Hu
genberg-Koncernenn~et og udgaar 1 ca. 
100,000 EkSemplarer. Anlednlng til et. me
get skarpt Angreb paa Danmark og den 
spnderJYdske P11rer. Bladet skrlver bl. a.: 

overvsere denne aarllgt tUbagevendende 
danske Forestilllnr. saa tarer vi \kke dette 
alt tor tragisk. Allerede S_tr!!l.d~.LJld· 
talte. at Skandtn&vtsmens tnderste vresen ,;1 
var PUnch. Hermed brlnges im.lci!ertnt den 
flagrante Urettserdlgbed lkke ud af Ver
den, 01 H. P. Hanuent Stemme er paa 
Zan¢ nal1' Uckt stor nok til for butandig 1 

at brtlle R.et/Cil1'di{lheden ned, sa& meget 
mere, som bans Stalbr~re soger at be
rollre deres d•ve Samvlttigbed ved prjlve- ' 
de Chlkanerler over for de tyskbevldste n 
Beboere I det rovede Omraade." d 

1 ,,Dette Revislons.!!,to_ ~en danske 
H;.vdlng svarer fuldt ~t. tll Psyken 
hos de~n!leutrale" Folk,~m v~m
menbruddet 01 under franske Bajonetters 
Beskyttelse lkke blot korrumperede Af· 
stemnlnJ1 n med u,!!ltalende Mldler .!....!!len 
endogsaa. uden Spor af Samv\ttlgbedsnag 
lndleminede Tl!nde"r:Kredst:n 1 Danro"'i'rk, 
sfi(nt den"ined k1t'rt''Pf~tifl\avde er'krse:" 
ren'ig10rTYslt1ttm~ · 'KWi~r ma• hos 
,,Flreske-Dans erne" (Sprek-DlLnenl for 
Maadehold. De Tyske l Nordslesvlg, Be
folknlngen paa. 'Frereerne 01 !stand 01 

l 
ved de norske s tationer i 0st r nland ar 
tU f e rert at vurdere, hvorledes de kC
benlii"vnsiteCbauvinister opfatter Folke
sPS'!rgsmaal. Naar nogle Repraesentanter 
for s verige og Norge bar ment at. maatte 

,,Der Ta.g" er bldtil det eneste tyske d. 
Blad, der bar ltommenteret OybWl-Fest.en b l 
eller glvet den nsermere omtale. 
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Tide.nd.e 1eruUe i ~r- ~~~ Fl~in-e e 11. of jjne Fott~f(rD/er til det •CorJaDede Strollne paD Dybb,.Z, O f i .4/tel f)el\dte htm lilbage rned en R<ekko BilJeder, 101n nuu1 i Doll vil finile i B ladet. Paa B CUed erne ooer dille Linirr 

.er mall til ~e FOlkenuxu ... .Un, d£•r ~~er ,,slitm.rer ~ i S le1vi4ra l ord", til hpjre u nge Pi/lf'r f ro Hopdrup H, jakole. 

LtO.OOO Menneskertil dansk 
llnglloms nationale Stmvne.; 

paa-Dybbol. 

Br~~ V~lkommeQ. tU .t:Wrdem- Syd
grmnse. Vi takker Dem, fordi De !..r kom
met, og v1beder Dem bringe vore Frmn
der 1 Norge, Svenge, Finland og Island 

vore 'HUsenere og vor Tak for, hvad de 

bar ydet os af Hjrelp o~ Swtte. 

Slg dem deroppe, at vi er vaagne, 1ti 

er rede - vi giver ikke op, for Sejren. 

den hele Sejr, er vundet. I 
Et Leve for det frle . moogtige ]!or~! -
Finlands, Islands, N(!rges og 



~0. 000· MeUnesker til ns Br~re ~ptommen _t1Lliordcns..SY.d·' 
~v· ·~·-•·er Dem fordi De erkotn-

grrense. 1 .... - • 
~ r~~aer nem briDge vore Frren· 

. . 

U ngdoms nationale Stmvne 
paa·JJybbol. 

met, og v uo:: d 
der 1 Norge, sverige, Finland og Islan 
vore~ 'Bilsenere og vor Talt tor, hvad de 
har ydet os af Hlrelp og Stptte. 

Slg dem deroppe, at vi er vaagne, vt 

ed vi giver ikke op, for Sejren, 
er r e -
den hele Sejr, er vundet. 

Et Leve for det frle. mregtlge Nord~eEI 

A~ ·-• ....... 

10 unge Nordslesvigere og 11. P. Hanssen 
understreger, at Danmark kr~·ver sin 

Grcense respekteret. 

En klar og kraftlg national Tllkendegivelse, 
hvori ogsaa h-rtes R-ster fra ·det -vrlge 

Norden. 

oulgt blev Ordene b:~o.aret ud 'tu de yder
st.; Dele af Festpla®en at mange Bs;jt· Californien, med {Z)nslte om, at Rd1nde'r"" 

talere. jyderne maa sta.a fast 1 den Kamp, 
uu maa krempes. Fru KS!ihler, der er 

Etter at man havde sunget fprste Vers 

at ,Den slgnede Dag .. , blev ordet givet 

tU de fj!lrste Talere. De Unges Taler 

blev Gang paa Gang afbrudt at stserke 

Hs>r-Raab og Bif&lds-Tilkendegivelser, o~ 

midt under M~et indlob Telegram tra 

i Spnderjylland, er Referent ttl det dan-

ske Blad 1 Callfornten, ,,Bien". 

B, P. Hanssens Tale blev Ml5dets na

turllge Tyngdepunkt. Og om hans Ord 

samlede sig de unge Stsevne-Del 

Finlands, Islands, NQrges og 
Soeriges Hilsen. 

Efter at Sa.ngkoret. havde sunset Val• 

demar .R¢rdlltn$ smukket Sang, &em gen
gives andetsteds I Bladet, blev der talL 
a.f de unge Reprresentanter for de nor· 
dlske Bt~folk, og efter hver Tale tulg- ' 

te -Na.tionalsa.ngen. 
Da den tlnske Taler var torhindret. 

blev hans Tale oplrest at Bankfuldmoog· 
tig Mi.Uler-Krtstiansen, Sonderborg: 

- suom\S Land sender sin bjert.evarm~ 
nilsen til det danske Folk, nled de bed' 
<?>nsker for Br~drefolltets Vel. 

talte Islands Reprresentant. 
nerefter . D&ll-spontane Begejstrlng, tolket af den unge Fa-ne~ tan{ll Slcamen. 

::oo Danske 1 Clinton. Iowa, med Hilsen 1 "? Hvorfor maatte 
Fra oor ud~,_., Medarbejder. som det ikke hal' -vreret Tilfaeldet siden Landmand Chr. Nielsen. Senere havdc ... ~.4t jra Side 2. glemte Tyskeme " de en uselv-

DYBB0L, S0NDAG den store Genforeningsfest i•1920. til SQnderjyderne. 4000 Danske, forsam- Reprresentanter for Island og de S!lvrtge & Ul"" ~nderjyderne \ 56 Aar nY 

· ------ Skoletorstander Steph-anuen. - -
marks orrense er_N.ordens. Grsense. IItke 
bl~afisk. men aandeligt og ltul-

M
AN bavde ventet 2&,000 til Ungdom- Det var et festligt Sl..-ue, da Ungdom- lcde i Bs>velte-Lejren, sendte Hilsen og nordlske Folk Ordet. Og efter at den~&, vort Sprog, vor sllllTrnodrigdTie lmvrearaesl=~ at vi bar glemt den_ 

Hyldest, og Hllsener sendtes ogsaa fre. ~ d 
rnens sttlevne paa DYbbSll 1 Dag. Og mens Procession med MWiik 1 Spldsen mregtlge Forsamllng havde sunget sirnte Danmarks Mo er· o--ng? _ Nett Friheden s~etterdenv-

1 

de d$.1lske Ungdomsforenlnger i Son> ...... - d 
der kom t0-50,000 for at vaere med 1 ved 1¥<~.-Tiden marcherede tll Festplad· Vers af ,,Den slgnede Dag~ og ,,Der er . ke hs:Jjere end en tvtvtsom }Ere, er 

turelt. 
Nreste Taler var den unge, norMte 

V 'd. I prihed har 
Journalist Ragnar O• • -

sen 1 .Dybbs>1 Skanser. Processlonen talte Amt og Hobro-Egnen, fra Generalmajor et yndigt Land", var Strevnet slut og det JJt(2f • ft l gde gang blev os tildclt. . \ Da..., fra 
den Tllkendegivelse, der er fremkaldt af Moltke, fra Danskeme i Slesvig By og 1 M am». Bevto , a d rjydsk Ungdom s1ger "' 

19,000 Unge med 118 Faner i Spidsen, og store Opbrud begyndte. · f d nsk Side \kke Spn e 1 d t danske Folk. at vi 

dr. nordislte Folk levet deres Ku!Lurllv
V~ vil ikke paat.vtnge andre vore !dealer. 

. taaler ikke. at andre tneder vor 
de slesvlg-holstenske udfordrende Udta- fra Studenterforeningen ,,Bejmdal" m. fl. man ra a DYb~l Banke tl e 

de ·sang, alle disse Unge: Der er et. yndlgt Til H. P. Hanssen bragte Mrs. Mar.grethe Fortscettcs Side ~,msltende. Vor Kultur. vort ee'n for aUe og aile for een staar bag_ 
lelser om Gramseflytnlng. Det alene var Land, det staar med brede BS!Ige - .Jill' ~eland er ikke bedre end d Krav, der blev fremsat l Resolutio 

men V1 d mlndre 
Kultur og vor Frihed ned, og en 

I t nogle af vore Racefreller 

Bevis for, at ikke blot den nordslesvigske Og pu var Vejre~. e!ter den forfrlskende 

Ungdom, men ogsaa. den pvrige danske Regn, blevet· det mest straalende. Op-

Ungdom 1 stort Tal havde fl!llt Trang marchen varede, ca. 2 Timer, og alt !mens 

til at vrere Deltager 1 den histortske Be- blev de gamle Ska.nsers Festplads levetlde. 
Og da det store M~e tog sin Begyndelse, 

givenhed, som Dagen i Dag blev. var Sk.anserne, og den aabne Plads !Jpel-

Klart og tydellgt lQd det fra dette Ung· lem dem et levende Menneskehav. 

aommen.s K1empe-Stsevne, at Bettngelsen Paa de nordslesv.igske Skanser plante-

for, at den Kulturkamp, der skal fj!lres des aile Fanerne, og h<Sjt over Pest.plad

t V ved Danmarks og NordeDII Sydgrrense, sens mange Flag va.jede DybbS!il-Flaget 

maa VIBre Anerkendelse a1 den Grsense- paa sin nye, htfje Mast. 
Paa. BasUonen Nord for Kongc-Skan

linle, fri Folkevilje bar skabt. Det var sen var -Tare!stolen rejst omgivet af de 

et modigt og vaerdlgt Svar, der gaves nordiske Rlgers 'Flag. Her saas Strevne--paa de slesvig-holstenske Udfordrlnger. Ledelsen og Talerne. Og S(lgende Ly for 

Den Regn, Bonden lrengtes saa haardt Nordens strerke Sol under en stor Sol-

efter, faldt tret 1 Nat, og endnu 1 Morges, skrerm saas Professor Paw. Verner og 

ind~U Kl. 9, f&ldt den fra en graa Him- Frue. der var kommet til Danmark 1 

mel. AJligevel stod I de fprste Morgen- Onsdags for at deltage 1 Festen. Pro!es-

timer Bilernes Stlmer lnd ad de -regn- soren var imponeret: Saadanne KreQlpe

blanke Veje til Spnderborg. Nogle Tu· Milder 1 !rl Luft kender vi lkke 1 Frank-

sinder kom ad Sjjvejen syngende og 1 rig, sagde han. 

flagsmykkede Sklbe. ,,Jydske Tldende" 

havde chartret tre Dampsklbe fra Aaben-

raa, og 1 Qvrlgt var der Sklbe fra baade 

fynske og jydske Havne. 

Gaster Ira Holland og 
Hilsener Ira U. S. A. 

Pastor N. P. Nielsen, Vedsted, var Mo-

Deri storslaaede Procession til dets udmrerkede Leder. Med stor Jubel 
modtoges hans Velkomst til ct. Belskab 

Skanseme. paa &O Mennesker fra Holland, der va~ 

----------------------------7--...if£~-~t er vort med uvets selV· n:me tra Aabenraa, Tlnglev og Haders-

T 
·z L d k . nlsteUge Ret. vor opgave leY nemllg at vor orrense bllvcr saale~es 

taaler v. a 
skal tvtnges lnd under tremmede .,over-
. It " st.yre Med en Hyldest tU 
mennes er s -

"J a• n ·. s amp "J tro~rven. Vor Grrense, S~rog- vre~net, at. der altld bag den \tan udvikl: 
II II hxmsen er den naturllgste, . et frlt kulturelt Ltv. iltke alene tll 

I vl i &ettens og Frihedens ~g ghed for os. men til }Ere for vort el-

. ~- ~--Jet. vor Folkekarakter, vor s::de Fredreland - Danmarlt. 

H P Hanssen sluttede den norske Ta. 
. . d at erklrere, at hele Norden ha\'• 

ler me d svaret er 
de besvaret Raabet fra Sy og 
arrensen angaar os aile. det er 

, ' · Sprog og Naturen. der om· b 
, . oanrnarks Modermrerke. Et S;nderhlland er dyrt k9 t talte student Se-
~ .. elanciskrer.ugru:u er ikke eu .lb Paa sveriges vegne jd 

.-..... er en Vlrkeltg- h age. aerstedt· - Det n\lvrerende samarbe e 
det r........ dt h paa · · 5 r!ge og 1 hel<' 

tke kan vlllte foruden. Jrovne og frejd\ge er vl m~ erE U meUem Danmarlt op; ve t h0jt. 
Hansen. Hjertlng. gav Dvbbl)l 1 oag. udtalte Gaardeje: m Norden. sretter vi svenske mege mmelt 

over Grrensekampen, som l'tfygtnd. rra KaUund. Vor Tale er ikke en og vi finder det naturligt. at uraa oder
, fra so-erne til aenroreniD· Klllde af voldsomme Ord eller Trusler. dansk Land blev genforenet med d~ sGn

o ansk og Tysk, under 
efter de sk\ftende Ti

sta~ende, men vore Fllldre 
Grund for Natlonalltets

Lad os straebe 

6aa solldt og maal-

t rerllgt og fredeUgt Kappe- lgJldet. TYskerne maa vide. at e 
Vi ~nslter e N bo mod Syd og baaber . - dske Problem IItke blot er ct. dansk, 
strrek med vor a aerJY 
. h 1 den senere Tid er vokset. men et. nordisk Problem. 
1kke, at an 
mere end han ltan hS!Ire og se os. 
Na~r man rra tyslt Side paas~ar. fort- De s9nderjydske Stadenter. 

lnd at Danmarlt mtet bar 
sat.te EmU MYI! d • ~nderjyUand tUbage. Paa den sonderjydske Studenterfor-
ofret for at I vln a: ~nderjyUand er dyrt enings Vegne talte stud. jur. Jes Peter 
da vii jeg s ge, f Landets S¢nner, ved carstertSe11. F~rst nu, sagde han, er 
ltS'bt tUbage a o g vt er . A•<> Akademllter t stand tU at-

S Ungdom staar Lldelser og Kamp. . -s~;nderjyu.=e 
lange Aars h d den Lykke at vende t.er at gaa ind I et aktlvt Arbejde paa 
Tustnder, der av e .rrlg· vi fj!jler mere l.ige Fod med ~nderJyllands ovrlge Ung-
Lilb ge fra den store P. • dl Unge 

Mastrup, fremdrog i a mindre de nedbrudte Krrefter og dom. Det var naturllgt, at sse ere 
}listorie og omtalte den eller 1t1t de L\vsmod med srerlige Forudsrotninger trreder m 

KamP efter Genfor- de~ ~lllen eafvlste de l~ltltende tyske To- aktivt rrem og er med til at ltny~te 
R"ster maatte bed¢m· a er store Krise har ramt os aue. Baand meuem gammel selsvlgsk Bon e~ 

heraf VI pa.ask¢nner ner. Den saa mangen en cr taerdlg at kultur og det danslte Aandsllv. For a~ 
der er vts~ S¢nderjyUand, den ty~er~ alle lnde under Tryltltet. el- -(lette lklte skal vrere Ord alene. vii v\il 

al Tale om ,,s¢nder· segne, v e dagllg Krlsens Virkninger tor sonderjydsk St.udenterforening vrere v 
kr 1cr v\ har u e og t t. lade nogle at vor 

v\ vor BorgerpUgt. Ill· . der skal \ Dag tra os ng \lige til regeunressig a . U d. 
Ret En Landsdel, der 0je, men Sted lyde en Talt til det l'!vrige Mediemmer tage rundt I SOnderJY an I 

store. omsldftelser, som fra deu; de en Talc for den hjaelpende paa Foredragstourneer med Emn::ll~ 
krrever ogsaa overbill- t.and.d ~an har rakt. os. tzivet, som den I almenkulturel Art - alene mod TBektate~ 
.. _"" l<l\.n ttomme paa Haan. '....._N..v~t H!erte mcd TilslULnmg fra af Rejseomkost.nJngerne. Tltke ra d '-"""rl". en vtllen I 



10 unge Nordslesvigere og H. P~ _Hanssen 
understreger, at Danmark krre·ver sin 

Grrense respekteret. 

En klar og kraftlg national Tilkendegivelse, 
hvori ogsaa h'rtes R'ster fra det fofvrlge 

Norden. 
· - - - - ---

0'\origt blev Ordene baaret ud til ~e yd.er· 
st6 Dele af Pestpladsen af mange HOJt· Californien, med 0nske om, at. -··"·"·..J 
tal ere. 

ske Blad 1 Califomlen, ,,Bien". 

E!ter at man havde sunget fprste Vers i Spnderjylland, er Referent til det dan-
ae ,,Den .sJ.inede Dag", blev Ordet givet 

til de !j1r.ste Talere. De Unges Taler 

Fi·nlands, Islands, NQrges og 
Sveriges Hi·lsen. 

Etter at sangkoret havde sunget val
ctemar R;rda.ms smukket Sa.ng. som gen· 

d t., plev der talt 
gives andetsteds l Bla e 

f de unge Reprresentanter for de nor-
~ske BrS)drefolk .. og efter hver Tale fulg-

te N.atiOIJ,a~._san&en. . 
- tinske Taler var forhmdret. 

Da den nkfuldmoog· 
blev hans Tale oplrest af Ba . 
tig .llfiiller-KristiameB, ~nderbOrg. 

d sin hjertevann~ 

blev Gang paa Gang afbrudt a! strerke 
H. P. Hanssens Tale blev MSSdets 

turlige Tyngdepunkt. Og om hans 

- Suomis Land sen er dst.e 
~,.:;-•1 lii}sen tu det danske Follt, nled de be 

0nsker for Br9dfe!ol\tets Vel. Hl)r-Raab og Bifalds-Tilkendegivelser, og samlede sig de unge 
midt under MSSdet tndlpb Telegram fra s... nsen spontane Begejstrlng, tolket af den unge Fanerne za.nus ,..a. · tt ft 

talte Islands Repr~sentant. 
oere er . Dan-

:.:oo Danske 1 Clinton. Iowa, med Hilsen 1 mte ""'•s'·erne § 5? Hvorfor maa .e 
Frn r>or tt.dH!Ulte !.l etlnr'bejder. som det ikke bar vmret Ttlf!ieldet slden Landmand Cltr. Nielsen. Senere havdc f Side 2 g e .. ~ ... d en uselv-

• til Spnderjyderne. {000 Danske, forsam- y ()!'Uo:t rt~ · S"nderl"'derne 1 56 Aar ny e 
DYBB0L, ~0NDAG den store Genforeningsfest i 1920. Reprresentanter !or Island og de jaVrtge "' J 

Skoleforstander Stephcmssen. - -
• ..r dens Grrense ikke 

marks Grrense_ eJ...J.-•or ' kul 
bl~rafisk. _:nen aandeltgt og -

M
AN havde ventet 25,000 til Ungdom- Det var et festligt Skue, da UngdOJ:n• lcde 1 Hssvelte-Lejren, sendte HUsen og nord1ske Folk Ordet. Og efter at den ' 110rf Sprog, vor strendig Tllvrerel;? at vi bar glemt den 

Uyldest, og Hilsener sendtes ogsaa fr!l- d Tror de maas e. tte vi 
mens Strevne paa Dyb~ 1 Dag. Og mens . Procession med ¥usik i Spidsen mmgtige Forsamling havdc sunget sif.lste anmarks Mo er- ng? Ne1! Fribeden Sal r 

de danske Ungdomsforentnger 1 Sorp omga - JEre der den· 
der kom (0-50,000 for at vrere med 1 ved··l'k-Tiden marcherede til Festplad- Vers af ,,D.en slgnede Dag" og ,,Der er ke h~jere end en tvlvlsom • 

turelt. \t 
N te Taler var den Ullge, nors e 

res list Ragnar Vold: - I Prthed har 

d.en Tilkendegivelse, .der er !remkaldt af sen 1 Dybbji11 Skanser. Processionen talte Amt og Hobro-Egnen, fra Generalml!'jor et yndtgt Land", var Sttevnet slut og det (2f • Be t ft lagde gang blev os tUdeltd. slger 1 Dag fra 
Moltke, f'ra Danskeme 1 Slesvig By og M. Gubi, v o • S!1nderjydsk Ung om . 

19,000 Unge med 118 Faner i Spidsen, og store Opbrud begyndte. an fra dansk Side ikke 1 Ban•·. e tU det danske Folk, at VI 

Journa K lturlh' 
diske Folk levet deres u . 

de nor !dealer 
Vi vil ikke paatvinge andre vote • 
men Vi taaler ikke, at andre trreder vdor 

· de ·slesv~·holstenske udfordrende Udta- fra Studenterforeningen ,.Hejmdal" m. fl. . v-·•t r vort DybbP " f en s•nar bag 
de sang, alle disse Unge: Der er et ynd1gt v ~w :u u or e -

1 l G flyt"'ft.. Det 1 TiJ H. P. Hanssen bragte Mrs. Mar.grethc Fortscettcs Side 2_Askende. or , d een for aile og a e 'On 1 tio-
d d og end min re 

Kultur og vor Frihe ne ' 
taaler vi, at nogle af vore Ra.cefmll:~ e ser ~m rsense 'LUU&· a ene var Land, det staar med brede Bssge - ~ !eland er ikke bedre en de Krav. der blev fremsat 1 ..... sou ers-

Bevis for, at lkke blot den nordslesvlgsk.e Og ,nu var Vejret, efter den forfrlskende ~t er vort med Llvets selv- neme fra Aabenraa, Tlnglev og Had 
k 1 tvinges ind under fremmede .,ove 

Ungdom. men ogsaa den ~vrige danske Regn, blevet· det . mest straalende. Op-

Ungdom 1 stort Tal havde f;lt Trang marchen varede ca. 2 Timer, og alt tmens 

til &t vmre Deltager 1 den hlstortske Be- blev de gamle Skansen Festplads levende. 
· Og da det store Mpde tog sin Begyndelse, 

g!venhed, som Dagen 1 Dag blev. 
var Skanserne og den aabne Plads lmel-

Klart og t.ydellgt ISSd det fra dette Ung- lem dem et levende Menneskehav. 

dommens Kmmpe-Stmvne, at Betlngelsen 

for, at den KUlturkamp, der skal fjSres 
:r_..: ......_ 

ved Danmarks og Nordens Sydgrrense, 

Paa de nordslesvigske Skanser plante

des alle Faneme, og h(Sjt over Festplad

sens mange Flag. va.jede Dybb~l-Flaget 

maa.~ vsre Anerkendelse at den Grmnse- paa sin nye, b¢le Mast. 
Paa Bastionen Nord for Konge-Skan

linie, frt Fol~evilje har skabt. Det var sen var '*'lJ:'ale7stolen reist omgtvet a~ de 

et modigt og v~rdigt Svar, der gaves nordiske Rigers Fiag. Her saas Strevne

paa de slesvlg-holstenske Udfordrlnger. Ledelsen og T;i;me. Og s0gende Ly for 

Den Regn, Bonden lrengtes saa haardt Nordens stmrke Sol under en stor Sol-

efter, faldt tret 1 Nat, og endnu 1 Morge.s, skrerm saas Professor Paut Verner og 

ind~il Kl. 9. faldt den fra en graa Him- Frue. der var kommet til Danmark 1 

mel. Alligevel stod i de fj1rste Morgen- Onsdags for at deltage 1 Festen. Profes-

timer Bilernes Stimer 1nd ad de regn- soren var lmponeret: Saad.anne Krempe

blanke Veje til SSSnderborr. Nogle Tu- MSSder i fri Luft kender vi ikke i Frank-

sinder kom ad ss;vejen syngende og 1 rtg, sagde han. 

flagsmykkede Skibe. ,,Jydske Tldendeu 

havde chartret tre Dampskibe fra Aaben-

raa, og i ssvrigt var der Skibe fra baade 

f'Yns'ke og- jydske Havne. 

Gaster fra H oUand og 
Hilsener fra U. S. A. 

Pastor N. P. Nie~en, Vedsted, var Mo· 

• •1 dets udmoorkede Leder. Med stor Jubel 
Deri .storslaaede Processton h modtoges hans Vellromst til et Selskab 

Skanseme. paa so Menn"esker fra Holland, der va~ 

Stmderborg By gav sine G~ster en fest- mOdt som Deltagere. 

! ' ~ Modt~gelse. Fra saa godt som aile Saa fik de unge nordslesvigske Taler~ 

l utoc vajede Da~nebrog. og 1 Formtddags- Ordet. og de t~te g~t. De f0rste Ta .. 

I mernc vla~e der s\i ct Liv 1 Gaderne, ler blev transmitteret af Radioen or 1 

T 
·z L d k • niSteUge Ret. vor opgave lev nemlig at vor Grrense bllver saale~e: ., a t ~en vor Groonse, sprog- ~net at. der alttd bag den kan udviki 

1.1 n s amn L ro rense~ er den naturligste. v_g et 'rrtt kulturelt LlV. ikke alene til T vi i Rettens og Frihedens ~ryghed for os. men tu JEre for vorl. el-

s a M d n H.ytdest ttl 
me)lilesker"s Styre. e e T 
H P Hanssen sluttede den norske a· 

. . ed at erltloore, at hele Norden haviJ 
ler m d og svaret er 
d besva.ret Raabet fra Sy 

·et. Vor Folkekara\l:ter, vor k de Foodreland - oanmark. 
~;·· ··-:-: - .3prog og Naturen. der om- s e d k.~obt 

e aar os aUt det. er Norden. 
Groonsen aug ' 

. Janmarkll Modermrerke. Et S9nderj:,1land er yrt , 
!l.!:t~J,an<iSkllerli,ghE~tl er ikke en *lb 

sydgroonse . 
- Paa. Sveriges Vegne t.alte Student St· 

. - Det nuvrerende samarbejde 
n virkelig- h age. 

det rummer e t h paa 
kan vrere toruden. Joovoe og frejdlge er vl mS!d erE il 

gentedt. i be\E' 
ll 

Da.nmark. og svertge og 

Hansen, Hjerttng, gav v ~1 1 Dag. udtalte Gaardejer m 

over Groonsekampen. som ~y~ind rra Kallund. vor Tale er ikke len 

me em · et bl)jt 
Norden. sootter vi svenske meg 1~ 
og vi find1!r det na.turUgt, at urgarome 

d 
k Land blev geoiorenet med Moder

ans d t det s!)n· 
d t Tysl!';erne maa vi e. a so-eme til oentorenin- Krede at voldsomme Ord eller TrUS er. 

k et rerligt og fredellgt Kappe· 
Vi ~ns er vor Nabo mod Syd og baaber 
strrek med Tid er vokset 

:;j;d~lte Problem ikke blot er et dansk, 
Dansk og Tysk, under 
efter de skUtende Ti

men vore Fredre 
for NationaUtets

Lad os stroobe 
saa solldt og maal-

'kke at han 1 den senere 
men et nordlsk Problem. 

1 ' end han k.an h~re og se os. 
mere. fra tysk Side paastaar, fort- De s~nderJ· ... Jske Studenter. 

Naa.r man 1 tet har v yu 
Satte Emu Mygind. at Danmark n . d terfor 

d tntmge pa.a den sender}ydske Stu en • 
otret for at vinde s~nderjyllan · J Peter 

d 
.... 1 jeg sige, at S~nderjylland er dyrt cuings Vegne talte stud. jur. es , 

a n d ts s~nner. ved ffarsteTJ.sen. Fs:srst nu, sagde han, er den 
kS)bt tUbage af Lan ~amp Og vi er !lilld~rjy~lte .A.kademiker 1 stand til a.t.-
lange Aars 'Lidelser og . d 'S ind i et aktivt. Arbejde paa 

d 
havde den Lykke at ven e ter at gaa U 

enlg. Tusinder, er Krlg' vi fo1er mere lige Fod med ~nderjyllands \1Vrlge ng-
, .. astrup, lremdrog i tubage fra den store db udte K.rretter og d Det var naturl\gt, at dtsse Unge 
.... eller mmdre de ne r roomed. soorlige Forudsootnlnger treeder mere 

rustorie og omtalte den d t vmkkede Llvsmod. d til at knYtte 

Kamp efter Genter- e sl af· .. ste de lokkende tyske To- ktivt !rem og er me 
...,.d" Ta eren v 1 t OS alle a 1 selsvigsk Bonde-

)l
·tre R~t~r maatte "'"" ,m- store Krise bar ram · Baand mellem gamme t 

sk er ner Den f dig at d t danske Aandsllv. For a 
· heraf. Vi paa sino · mangen en er oor kUltur og e 1 1 

l d den tynger, saa kk t el dette iltke s"A' voore Ord alene. vi v 
der er vtst &;nderjyl an ' segne. vi er alle lnde under. TrY eer' fo~ ,_. 

al Tale om .~nder- d gUg K.rtsens Vtrknlng Sonderjydsk Studenterforenlng vrere 
·gt ktt'e ler vi har a Unge og lige til regelmress1gt at lade nogle af 

vi vor BOrgerpli . - 0. men der sk.al i Dag fra os . 
Ret En Landsdel, der Je, Sted lyde en Tak til det l)vnge Medlemmer tage rundt i 

. som fra dette hjoolpende a Foredragstourneer med Emner 
store omskiftelser, d lyde en Tak for den pa od Beta 

}Uoover ogsaa overbre- Lan 'd man har rakt os. gtvet. som den aimenkulturel Ar~ - alen~e Tralttater 

del
ig kan komme paa Haan ' odt Hjerte med TUslutnlng fra f Rejseomkostrungerne. 

en kono-•sk. er. af et g a. en levende en villende 
lt som IS "" og Kanoner. men . d t 

·et kulture ikk allc Partter. . mindst . beVl'dst F0lelse i hele vort Lan a 
iket Befolkning taaler e Men der skal tllllge - og lkke n- og f de 

Et lld•ni& aJ 'l'iltkuerne til den Mrtk-d.anlkt Landak-ani.P i Gaar. Til•kuerne ki som her er til Stede. Un e _ \yde en Tak for de aa ·~t at voorl! dansk og Erkendelsen a 
I . Dag taler om Revl- fra os gdt vi Hk i Eje med jer fra. ~ermed fj<Slgende Pllgter er den slkres~e 
lrne 1 i hvert delige vmr er. Borgen for S0nderjyllands ubrydel\ge T • 
nserne. saa er he: Hvorfor det gamle Land. h0rsforhold til det ovrlge Danmark. . 

• •t, og jeg spssrger. • 

~rden skat g'res tat en 
__ aandelitt Stormagt. 

f Kirken og S;nderjylland. 
Den sidste Taler var Pastor Holt, Brede. 

Denne Spndag skulde gerne vmre 
- 1 tans om sin 

H"J.tidsdag med Straa eg 
en " tge med . d vu vi saa ikke vrere en 
::~~:~ .. n om. at det, der skaber Hpjtld 



Fort! at tro. F orstden. AlJrig skal S;rulerjyUand blive 

ty1k igen. 
Vi vii Fred, mtn ForadltZt· 

ningm er at GrtZmen 

respekteres. 

hver med Grrensens Plytning for ~Je ud

foldet Agitation l Nordslesvlg vU 'fi be· 

kamlpe haardt og hensynslS)st. OVerfor 

Bestrrebelser at den Art er det vor Op

gave at rejse et ubrydellgt Bolvserlt. 
Ungdommm DanrrlllTiu og 

Norderu troltUte GrtZJUel1agt. 

Landmand Chr. Nielsen ~ Velkom

men tll Dyb~l og Jl!!!!_d~des_lnJU~e
E_de 

de nordlske BrPdre!olk. der var med- til 

a~ neme Nordens araense. Han op!or

drede derfor t11 at mindes de Paldne ved 

at synge r,rste Vers at .,8lumrer &Ddt l 

SlesV!gs Jord". Tuslnder Hoveder blotte-

Gaardejer Ernst Christensen fra &

serb&Ue, Chr. Ernst c:s ~n. fremhsevede 

1 sin Tale, at Ungdommens Danskhec.l 

var selvtoJgelig. Den danske Kampfront 

eb ikke brudt. Vi fra T~tnder or Dybbdl 

1933 er 1 vort lnderste Vaesen dan.ske. or 

det Svar, vi giver Slesvlg-Holsteneme, 

vaelder op at den dybe Klerllghed. der 

binder os til Danmart. von Land og Polk. 

Det er meget beklageUgt, at det tyske 

Mlndretals F~rere vedvarende vlldleder 

det tyske Folk om S temninger og TU

stande 1 Nordslesv~g. Porleden bar Follte

ti.OgSmandSc:hmidt udtalt, at 50,000 Tyskere 

er indespllerret 1 Danmarlt! Men Kends

gern!nger er baarde Krabater. Det sidste 

Vatg viste, at d~e .Ml.ndretal Jtun 

kunde opdr1ve 13,2 Procent at cle at

givn~ Stemmer. Sandhede.D vll tsJr -eUer 

senere bryde slg VeJ. V1 h&aber, at de 

store ~er, som Slesvlg-Holstenernes 

Udfordringer har frem.kaldt, og at ikke 

mindst UngdOIIlS$f;levneme l TJtnder og 

her paa Dybbj.111Banke vll bldrage til at 

retlede all" ~~etllgt sandhedssfjgende 

Tyskere. 

Men Gr9!llselandets Opgave er iklte ud

~mt dermed. Bestndlge Slesvtg-Bo1ste,. 

nere h&r 1 den senere Aar st&erkt betonet, 

at Gnenselandet har den dobbelte Op

gave, baade at vaere Bolvrerlt og Bro. 

Tanken er .lklte l)Y. 

· ~ 

tet 

:er-
~ I 

tke 

at 

Fflr!te Takr Chr. Niel.un. VaUerup. 

der-
ted, des, og da Sangen om den dyrekobte Jord 

blev ll'kl ud over Skanserne. var mange grebet 

kke at det Mjtidellge 0jeblik. 

Chr. Nielsen fortsatte derpaa med over 

trgte !or de tySke Angreb at slge, at Ungdom

~ lll· men v,r Kommet tU Stede !or at Vise, 

at dl'(l st-00 1 samme Lln!e. paa samme 

F'rr;~t. som .Fa:dl"ene stod. Den vil Vlere 

en 
Pige- qanmarks og No;.gens trofaste Grrense

t>agt og i den kommende Tn Krerl!ghed 

" .rF6lk og Fredrcland. til Modersmaal og 

~ .• etop 
Folkellghed. til ai dansk Kultur. I lEr· 

:>Odlghed for vore F11edres Kamp soge a t 

ere os til vrerdlge Arvtagere i vor na

;;ionale Kamp. 

Taleren sluttede med at bede om For

bmlmgens TllsJutning tu at sende Hans 

ajestret Kongen rolgende Telegram: 

.. Mange Tuslnde unge Sondejyder 

samlede til Fest med Landsmrend I 

Kongeskansco paa Dybbol, ansegger 

Vidnesbrrd om \·or Hjemstavns urok

kelige Danskhed l 

Forsamhngen hylder og sender Hi!.,

sen til Danmarks Konge!" 

Viljestark Kamp mod ydre og 

indre Fjender. 

T.rererinde lttger Enemark, Tonder. gav 

Tale Udt.ryk for Kaerllgheden Ul 

o: hl den danske Natur i 

Jltl;rnr•rl ~l·~~vur. Vi vU. sagde hun, bekende 

dansk Folkellv, som hat levet her 

Taleren tllbagevlste derpaa skarpt de 

udfordrende tyske Udtalelaer fra den se

nere Tid. Aldrig ska1 Nordslesvie bllve 

tysk Igen! Det saetter vi Unge vor Kraft, 

Ja. vort Ltv ind paa. 

Danmark, 
Ju er vort F tZdrelanJ. 

Repnesentanten for den kriatne Ung

dom, Oaardejer Kruten N. Sllntkrbv. 0r

derup, udtalte: Vl inden for den krlatne 

Ungdomsbevregelse bolder os heller lldce 

~bage. Svaret, vi 1 Dag vii give. lyder 

1..-ort og klan: Ja., Danmark, ctu er vort 

Fadreland! VI staar i dln Tjeneste som 

Gnensevsern og Brovagt. Ban mindecte 

om et Ord a.! aeo store Folltef11rer og 

Pmfet Esajas: ,,Er I !kite troende, bUver 

I ikke boende.a SUpper vl Troen paa., a t 

der er en Gud foroven, saa vll vi ff)r 

eller senere blive udslettet som Nation. 

Derfor, da grelder det. . .endnu mere. om 

vi holder Stand, Wl.aJ' der sperges om 

Folket Igen, og at v1 vil fylke os tret for 

at l,tte 1 Plok - under Korset, v1 har 

I vort Flag, for Danmark. vort Fsedre

landl 
Den Upgdom. som er nationalt bevidst, 

og som bar Irert at bede tU den Oud. 

der bar Magten i Blmmelen og paa Jor

den, den er det strerkeste La.ndevrern. 

Gaardejer Clau.s Cla.tuen. Svanstrup 

ved Brede, udtalte: Svaret til de ud.for

drende slesvig-holstenske Rl'ster fra de 

mange Tusinde Unge I Ttsnder og her I 

Dag skal vrere: VI vil geme vrere gode 

Naboer med Tyskeme. men lade os kom

mandere a! dem vii vi lkke. Nej, vi til

hStrer den nordJslte Stamme, og vi elslter 

'I'Ort Land og vort Folk, vl er lk.ke tU 

Kobs !or nogen Pru. og Uge saa lldt som 

vj vil fornregt.e os selv, vii vi forn~rgte 

\"Ot Danskhed. 

Dere!t.er tog H. P . Hanssen Ordet: 

- I SonderjyUand, hvor de nordlske 

Folk moder det tYSke, er der Jprt Grrense

ltampe saa langt vor historiske VIdeo 

gaar tilbage. - ' 

Qrre~kampen er fon med sklttende 

Vaaben og skUtende Held. Over lange 

Tidsrum har den tilsyneladende \ reret 

standset, men atler og a tter er den blus

set op paany med Evne til at samle hele 

.Folket om Grrensens Vrem. Nu kalder 

paa aile danske Kvinder og 

Rlgskansler HiUer og hans wermeste 

Medarbejdere, hvad Tysklands Forhold til 

de nordlske Lande a.ngaar, Dr. Rosenberg 

Regerlngs.raad Bog1, har 1 den senere 

Tid ientagne Gange udtalt, at Tyskland 

.,nsker Fred og Vensltab med_ det da~e 

og de nordlske Folk. Disse Toner bar 

YUndet god Sangbund 1 Darunark, lkke 

mlndst her 1 Nordslesvlg. Ingen af os 

!lnsker U!red og F'jendskab med Tyskeme. 

Med vor nuvrerende Orrense og Mindre

taUenes !rle Kaar paa begge Sider at 

Orrensen er der ogsaa skabt Basis for 

tt godt nabovenllgt Forhold. Men Forud

saetnlngen er og bliver, at Grrensen re-

3ptkteres. at Danmarlc$ Tntegrltet ikke 

angrrbes. Derfor er det a! Slesvlg 4 Holste

nerne rejste Sporgsmaal om Grrensens 

ReVision lndlskutabelt l Danm.ark. Enhver 

Dro!telse ar dette Sporgsmaal atvtser v1 

danslte Sonderjyder kort og bestemt. En-

Denne Opgave at modta&e det vserdi

!ul.de, der kommer fra vort store Nabo

folk !mod Syd. or omsaette det I nor

d.lslt Porm, ma.a vi fremdeles ~e a t bfse. 

I dette Porhold er vi iml<Uertid .lk1te blot 

modtagende, men ogsaa ydende. 

HvaJ. vi laar ltZrt T;y•keme. , 

Vl bar, hvad den nyere Tid a.ngaar, 

11vet stsert.e danske Pa&vtrltninger 1 Syd

slesvig. Pra os bar Tyslterne I Grsense

landet saaledes modtaget H-'Jakolen, Et

teTSkolen. Ponamllngsbuse~~e
. OC vldere 

deres blaa Sangbog og Uvlige - ,.Pselles 

Katfebord". Pra os bar de paa den mate

rieDe Kulturs Omraa.der modtapt An

delsmejeriet. Kontrolforen!nger OJ andre 

Fremsltridt paa L&ndbrugets Omraader, 

helt ud tU MOlSff Hvtdkbfver, som nu gaar 

sin Sejrsgang 1 Tysk1and. 

At dlsse frugtbare Paavlrknlnger ved

varende foregaar Jigger 1 begge Parters 

Interesse. Vi tan genstdig !sere at hina.n

den, og VI haaber paa en Premtld. hvor 

vt med gerUtdlg ~lse for htnanden! 

F:olkeejendommellgheder fredel.lgt kan ud

vek.sle Kulturvrerdler, en Tid. bvor Mur· 

skeen atter kan atl~se SVrerdet. 

Vi fprer tun 'von Verge 1 Foravara

kampen, men 1 den VII vi svtnge det 

med Mod, med Kratt og Styrke, saa lsenge 

VI angribes. 

Nreste ~ndag- samles Slesvtg-Ho15te

neme atter i Rendsborg, denne Gang Ul 

en saakaldt .,Grrenselandstllkendeglvelse". 

Med Benblik paa den sldste Tlds Begl

venheder vil VI I Dag her fra Dyb~ 1 

tusindstemmigt Kor tllraabe dem: .,Glem

mer ikke, at der fremdeles er et danskta

tende og dansksindet Nordslesvig, som lkke 

vil indJemmes 1 Slesvig-Hol!ten og Tysk

land". 

Her paa dette minderige Sted vll vi 

I Dag vidne for Danmark, tor Norden, 

tor Alverden: Vi foler os Cast og lnder

Ugt knyttet tll Danmark med tusindaarir e 

Minder med Modersmaalets strerke Baand 

og med Hjertets dybeste F;lelser . Dan

mark! Dig f0lge Held og H~eder. Dan

mark leve! 

Da det langvarige Bifald e!ter H. P . 

Ha!U$ens Tale havde Jagt slg, sang 15? 

Sangere under Ledel:re at Operasanger. 

Adjunkt Cltr. Ottuen, en Rrek.ke danske 

Sange, og man gik dere!ter videre l Ta

lernes lange Rrekke. 



.. 

·. 

Fanerne zanJ. 

Foruat Ira Side a. 
Yor Histtni 
Natrn h eD, vort Sprog, vor 

ar anmarks Moder. 
ma rk e. 

Landmand K. M Gubl 
Vtegt Paa at . • Bevtott, lagde g 
k • man !ra dan.sk Sl 

a Ulde Vtere Udtesken de lkke 
Sprog og F'tedreland de. Vor KUltur, vort D 
andres men det er ikke bedre end et 
1 • er vort med Lf 
olgelige og Ulnfstellg vets selv. df 

bllver at lotte Arv e Ret. Vor Opgave DE 

og Sfbdela.gsgram:e: Vor Gramse, Sprog. lei 
og den krtever Vi 1 Re:e den naturligste, 
Navn respekteret V n.s og Prlhedens 
Hlstorle, vort Sp;og or Folkekarakter, vor Tr. 
giver 03 har D og Naturen, der om- ske 

• anmark$ MOde 
Ord om Fmdrelandsk rmmrke. Et 
toJn Lyd mrllghed er IItke eu 

• men det rummer 
had, aom vi lkke kan v en Vlrkelig. 

Gaardejer B1nar H mre foruden. 
en Overslgt o ansen, Hjerttng, gav J 

Kongeskanscn paa DybbOI. anregger 

Vidnesbyrd om vor Hjcmstavns urok

kel!ge Danskhed! 

Forsamlingen hylder og sender HMr 

sen Lil Danmarks Konge!" 

iliestark Kamp mod ydre og 
~indre Fjender. 

Inger En-emark, Tl)nder. gav 
Tale Udtryk for Koorllgheden Lll 

oc til den dans~ Natur I 
Vi vtl, sagde hun, bekende 

har levet her 

La:rcrinde Frk. lnger Enemark Jra. 
Tftnder taler. 

Tale. 
Derefter tog H. P. Hanssen Ordet: 
- I S!'nderjy~. !;yQ! de nordlske 

Folk mpder det tyske, er der tort Groonse
kampe saa langt vor historlske Vlden 
gaar tilbage. 

Graensetampen er f~trt med ski!tende 
vaaben og skl!tende Held. Ove-r lange 
T1dsrum llar den tilsyneladende vseret 
standset. men atter og atter er den blus
set op paany med Evne til at samle hele 
Folket om Grsensens Vsem. Nu kalder 
den atter paa alle danske Kvinder og 
Msend. 

I denne Tid gaar der en msegtlg na· 
tlonal-soclaUsUsk Bolge hen over Tysk· 
land. VI har lmnge mrerket Bplgee;laget 
lnd o\•er Gr~ansen. Slcsvlg-holstenske Na
tlonal-Soelalister bar sat sig ud over al 
Hct og Rctfserdlghed ved a.t krlevc Nord
llle:~vlg lndlemmet I Tyskland imod Be· 
folknlngens klart udtalte Vi1je. Men Bl· 
storien ~:entager sig. Angrebene udefra 
samlede hurtlgt en dansk ~l>f'dsfront. 

som paa store MOder I Aabcnraa. Tlnglev 
og Haderslev gav Slesvlg-Hol~teneme 

Svar paa Tiltale. De kaldte den ~>pnder
Jydslte Ungdom til Vagt og Vtern om 
Grmnsen. I Tonder afviste den kort og 
bestcmt den paatrsengende Bejler sydfra. 
I varme Ord tolkede de~ Ordf~rere Ung. 
dommem Troskab !mod Fortiden, dens 
ubojeltge Vi1je ttl at fortssette Psedrenes 
Kamp tor Danskbeden og dens dybe Keer
llghed tU Danmark. I Dag gentager den 
s~nderjydske Ungdom her p•a dette mln
drr1ge Sted Vldnesbyrdet og Lofterne fra 
T~nder. 

Danmarks Oire. 
d ver Grrensekampe Dy 
en blev fort fra 80 n. som •

111 
fra ArUds Tid. Dot or vort dyroste Eje. Slesvlg-Holstenerne undser slg l.kke vcd 

·erne til Gent , 
gen. og udtaltc: orerun. Kae Og stille vll vl spprge os selv t denne at kalde vor nuVterende, paa Otundlag af 

Kampen meUem Da k Stund: Er vi dem vtt:rd? VI vU lytte n1ed Folkenes Selvbestemmelsesret dragnc 
forskellJge Pormer ftns og Tysk, under Vi hele vor Sjsel til svundne Tlders alvors· Gra:mse, en .,Voldsgreense". De slger. at 
der, Vll bllve sta • e er de sklltende Ti· str 

aende, men v lkk fltlde Tale, saa Mlnderno kan bUve os den er uretfserdig, for<U Danmark lkke 
lagde en soiJd or d ore Feectre et ltr)nlJgt KJidesprlng at ~se af l kom· bar de.ltaget 1 Krigen. De bar tUsyne-
kampen f S"nd J unu tor Natlonalltets- mer~ " er y and Lacl mende Dagc. Alt. hvad her er levet og ladende glemt, at Danmark 1 Bevldsthe-
eftt>r at bygge llg · 05 strsebe Udt 1 vor elskede Hjemst.avn. dot skal 1 den om sln gode Ret bar f~rt to Krlgc 
beVidst 1 e saa SOlidt og .tnaaJ. 

Fremtlden. Dag mane os til Trosltab, ja, det altai for s~nderJylland. 

SdnderjyllanJs. UngJom staar 
entg. 

Nordeq skal , 

v1e os ttl fortsat vlljcstmrk Kamp 0g vl ~nderjyder, som krmvedc Gen
mod ydre og lndre Fjender for Paedres foreningen med vort Moderland. var med 
Jord og Fmdres Arv - tor De.nmarlts 1 den store Krig. PUgtopfyldende og tro 
Lykke og Premtld. mod Bjem.stavnen, stod henved 30,000 

Og derfor skal det lyde )ler paa Dyb. danske ~nderjyder l Felten. Mange blev 
boJ fra hele Nordslesvigs Ungdom lnder. derude. 
llgt og alvorstuldt: Og saa ts1r man tale om, at Oenfor· 

Vi elsker dlg, Danmark, vort Fredre- enlngen er uretfserdig, ford! det d&nske 
land! Polk 1kke bar bragt Ofre! 

' 

Grsensen cr der ogsaa skabt Basis for mark! Dig fjiflge 
et godt nabovenUgt Forhold. Men Forud- mark !eve! 
Sletningen cr og bllver, at Gramsen re• Da det Iangvarige Blfald eft.er H. P. 
spekteres, at Damnarks Integritet ikke Han~ens Tale havde lagt slg, sang 15'> 
4719rlbes. Derfor er det at Slesvtg·Holste- Sangere under Ledel~;e af Operasangct, 
nerne rejste Spl)rgsmaal om Grsensens Adjunkt Chr. Ottesen, en Rsekke danske 
Revlslon lndtskutabelt I Danmark. Enhver Sange, og man gik derefter vldere I Ta· 
Dro!telse af dette Spergsmaal afViser vi ternes lange Rsekke. 
danske S(lnderjyder kort og bcstemt. En-

Kontor i K~benhavn: 

Axelborg. - T elefon 
Byen J8Zl 

Det er A lbani lyst Hvidt;L! Netop den 
Drik, der er magel¢s til at kvikke op 
og tage den T rzthed, der melder sig 
efter et haardt job. l"fT,:__ 

- Det er den friske, 
gyldne Frokos t drik. 
Den er ikke s¢d, men 
den er kraftii og sma· 
ger fortrinligt- det er 
en rigtig Ma ndfolke· 
drik - og saa koster 
den kun 14 0re.- Fa as 
hos alle Handlende. 

·~~~ ' (, , . .., 
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B!1d..JS- Ve]kJ>mmen tU ~ordens ..Bydoo~• 
grrense. Vi takker Dem, fordi De er kom• 
niet, og vi oeoer Dem bringe vore Frren
der 1 Norge, Sverige, Finland og Island 
vore Hfisenere og vor Ta.k for, hvad de 
har ydet os at Hjrelp og St¢tte. 

Slg dem deroppe, at vi er vaagne, vi 
er rede - vi giver tkke op, f(lr Sejren, 
den hele Sejr, er vundet. 

Et Leve for det frie, mregtlge ~or~l 

Finlands, Islands, N9rges og 

Sveriges Hilsen. 
Efter at Sangkoret havde sunget Vtll

demar R~rdamq smUkket Sang, som gen
gives andetsteds I Bladet, blev der ta\t 
af de unge Reprresenta.nter for de nor
dlske 'Br~drefolk, og efter hver Tale fulg
te .National~angen. 

Da den flnske Taler var forhlndtet. 
blev hans Tale oplrest ar Banktuldmreg· 
tlg Milller-Kristiansen, S~mderborg: 

Fanerne langs Skansen. 

- Suomis La.nd sender sin lljertevarmll 
HUsen til det danske Folk, med de bedst.e 
0nsker for Brsxtrefolkets Vel. 

rort$at tra Side z. 

Vor Histone, vort S,rog, vor 
Natur har Danmarks Moder

marke. 
Landmand K. M. Gubi, Bevto!t, lagde 

Vregt paa, at man Ira dansk Slde ikke 
skulde vrere udreskende. Vor Kultur, vort 
Sprog og Fredreland er lkke bedre end 
andres, men det er vort med Llvets selv
felgellge og umlstellge Ret. Vor Opgave 
bllver at l~fte Arven. Vor Orrense, Sprog
og Slndelagsgrrensen cr den naturl!gste, 
og den krrever vl 1 Rettens og Frlhedens 
Navn respekteret, Vor Folkekarakter, vor 
HJstorle, vert Bprog og Naturen, der om
giver os, har Danmarks Modermrerke. Et 
Ord om Fredrelandskrerllghed er ikke eu 
tom Lyd, men det rummer en Vlrkellg
hed, som vl lkke kan vrere foruden. 

Gaardejer Etnar Hansen, Hjertlng, gav 
en overslgt over Gramsekampen, som 
den blev fort fra SO-erne til Genforenin
gen, og udtalte: 

Kampen mellem Dansk og Tysk, under 
forsltelllge Former, efter de skiftende Ti
der, vii bllve staaende, men vore Fredre 
lagde en solid Grund for Natlonalitets
kampen 1 S~nderjylland. Lad os strrebe 
eft.or at bygge l!ge saa solldt og maal
Levidst 1 Fremtlden. 

S;nderjyllands 'Ungdom slatrr . enrg. 
l{nud Knudse11, Mastrup, fremdrog 1 

s!n Ta.le Dybb~ls Hlstorie og omtalte den 
haarde S!lkonomlske Kamp efter Genfor
culngen. De blt.re R~ster maatte bed¢m
mes paa Baggrund hera!. VI paaskS!lnner 
den O!fervllje, der er vlst S¢nderjylland, 
men vi tllbagevlser al Tale om .,S¢nder
jyderl", tor g¢r vi vor Borgerpligt. krre
ver vi ogsaa vor Ret. En Landsdel, der 
gennemgaar de store Omsklftelser, som 
her er sket. den krrever ogsaa Overbre
renhed, saa vi endelig kan komme paa 
Jige Fod saavel kulturelt som ~konomisk. 
Thl en svrekket Befolknlng taaler ikke 
den Modvlnd, som her er tU Stede. 

Naar Tyskerne 1 Dag taler om Revi
sion a! Orronserne. saa er her i hvert 
Fald revlderct, og jeg sp~rger: Hvorfor 

glemte Tyskernc 5? Hvorfor maatte 
~nderjydeme 1 56 Aar nydc en uselv
strendig Tilvrerelse? 

Tror de maaske, at vi har glemt den 
Omgang? - Ne11 Friheden sretter vi 
htjere end en tvlvlsom JEre, der den
gang blev os tlldelt. 

Spnderjydsk Ungdom slger I Dag fra 
Dyb~l Banke til det danske Folk, at vi 
een for alle og aile for ecn staar bag 
de Krav, der blev !remsat 1 Resolutlo
nerne fra Aabenraa, Ttnglev og Hader~
lev, nemllg at vor Orronse bltver saaleqes 
vrernet, at der altld bag den kan udvlkle 
sig et frlt kulturelt Llv, lkke alene til 
Tryghed for os, men til l:Ere for vorL el
skede Fredrcland - Danmark. 

S9nderi>1land er dyrt k9bt 
tilbage. 

Jrevne og frejdlge er vi m~dt her paa 
Dybbfill i Dag, udtalte Oaardejer Emil 
1.-fygind fra Kallund. Vor Tale er tkke en 
Krede a! voldsomme Ord eller Trusler. 
VI ~nsker et rerllgt og fredellgt Kappe
strrek med vor Nabo mod Syd og haaber 
ikke, at han 1 den senere Tid er vokset 
mere, end han kan hore og se os. 

Naar man fra tysk Side paastaar, fort-

Derefter talte Isla.nds R.eprresentant, 
Skoleforstander Stephansaen: - Dan
marks Orrense er.J{ordens Oram,se. -iltk~ - ~ 
blot geografisk, men aa.ndeUgt 9S kul-
turelt. 

Nreste Taler var den unge, norske 
Journalist R.agnar Vold: - I Prihed har 
dr. nordlske Folk levet deres Kulturliv 
Vi vii lkke paatvinge andre vore !dealer, 
men vi taaler ·1kke, at andre trreder vor 
Kultur og vor Frthed ned, og end mlndre 
t.aaler vi, at nogle ar vore Racefreller 
skal tv1nges ind under fremmede ,.Over
mennesker"s Styre. Med en Hylde.st tll 
H. P. Hanssen s~uttede den norske. Ta· 
ler med at erklrere, at hele Norden 
de besvaret Raabet fra Syd og Svaret er 
Orrensen angaar os aile, det er 

Paa Sveriges 'Vegne talte Stuqent Se
gerstedt: - Det nuvrerende Samarbejde 
mellem Danmark og Sverige og i helt' 
Norden, sretter vi Svenske meget h~jt. 

o" vi finder det naturllgt, at urgammelt. 
dansk Land blev gen!orenet med Moder
landet. Tyskerne maa vide. at det sjfn
derjydske Problem ikke blot er et dansk, 
men et nordisk Problem. 

De s.Snderjydske Stadenttr. satte Emil Mygtnd, at Danmark lntet har 
ofret for at vlnde Sonderjylland tllba.ge. 

P.aa den sonderjydske Studcntertor
da vii jeg sige, at S¢nderjylland er dyrt cnlngs Vegne talte stud. jur. Jes ~eter 
kJllbt tUbage at Landets S~nner. ved Carstersen. FS!lrst nu, sagde h~n, er dell 
lange Aars Lldelser og Kamp. Og vt er. 's0nderJydsRe '.~detniker l Stand tU •t
Tusinder, der havde den Lykke at vende 

ter at gaa tnd i et aktivt Arbejde paa 

!~~~~ge~;:d!cn d:to~:d~~~;tev!;::~e:e;; lige Fod med S¢nderjyllands !llvrige Ung-
dom. Det var naturllg~. at disse Unge 

det svrekkede Llvsmod. 
med srerltge Forudsretninger trreder mere 

Taleren afviste de lokkende tyske To- ktl t f d tll t k tt a v rem og er me a · ny e 
ner. Den store Krise har ramt os aile, 
den tynger, saa mangen en cr frerdlg at 
segne, vi er aile lnde under Trykket, cl
ler vi har dagllg Kr1sens Vlrknlnger for 
0je, men der skal I Dag fra os Unge og 
fra dette Sted Jyde en Ta.k til det ~vrlge 
Land, lyde en Tak !or den hjrelpende 
Haand, man har rakt os, glvet, som den 
er. a! et godt Hjerte med Tllslutning fra 
alle Part!er. 

Men der skal tilllge - og lkke mindst 
fra os Unge - lyde en Tak for de aan
delige Vrerdier. vi flk 1 Eje med jer fra 
det gamle Land. 

Baand mellem gammel selsvlgsk Bonde-
kultur og det danske Aandsliv. For at 
dette ikke skal vrere Ord alene, vil vt 
Sonderjydsk Studenter!orening vrere 
Jlge til reg.elmressigt at lade nogle a! 
Medlemmer tage rundt i 

Norden skal g;res · til 
aandelig Stormagt. 

en 

paa Foredragstoumeer med Emner 
almenkulturel Art - alene mod BetalinG 
af Rejseomkostningeme. Ikke Traktater 
og Kanoner, men en levende, en villende 
og bevidst F'!&lelse 1 hele vort Land af 
det at vrere dansk og Erkendelsen af de 
dermed fplgende Pligter er den slkreste 
Borgen for Sonderjyllands ubrydelige TU
horstorhold til det f<jvrige Danmark. 

Kirken og s,nderjylland. 
Den s!dste Taler var Pastor Holt, Brede. 
- Denne S¢ndag skulde ger"e vrere 

en H¢jtldsdag med Btraaleglans om l'l1l1 
Tinde. Vii vi saa lkke vrere en!ge med 
hlnanden om, a.t det, der skaber H¢jt!d flilsen til de nordiske Br~dre. 
i vore Sind. saa vore 0jne tlnctrer, det 

Lrerer 1\:farcusse7l fra Haderslev ind- hed. Her vii Ungdommens store Akttv er L~!tnlngen ud over os selv, som del\ 
Iedede med at fasts1aa. at Grrensekam- blive sat lnd: Evnen til at kunne trenke allerstrerkest bllver til Vlrkelighed 1 Sal
pen stort set var en Kulturkamp, der tortra og 1kke ud fra selvlavcde Forud- mesangen, naar Tonen !ra Wmmelen 
vtlde vare 1 Generationer. Derfor rejste sretninger. kllnger ind 1 vore Hjerter . . . . Det er, 
s~rgsmaalet slg, om Ungdommen var i Om vi engang I Fremtlden vil kunne naar vi knreler dybt i vor Ler og tager 
Stand UJ at rpgte de Opgaver, der var mddes med den nordlske Bevregelse, der \·ort Liv - og det vil s1ge vort Llv som 
stlllet den, og drt kunde besvares be· er rejst I vert sydllge Naboland, afhmn- da.nslte Mennesker, vort Modersmaal, 
krreftende. Nordslesv;.gsk Ungdom har ger af to Tlng: at vor Orrense Ugger vore folkelige Minder, vore Aandsskatte 
llert 1 Modga1tgens haarde Skole, og det urokkellg fast. og at et Samvirke sker - scm en Gave a.f Ouds Haand, en Ga.ve, 
gav Modstandsdygtlghed. llelt i nordisk Aand, 1kke 1 preuss1sk el- vi ska.l arbejde med og anregge Regnskab 

Denne Evne til at trenke om igen fra ler efter preussiske Metoder. for. Og naar vi g~r det I Hjertets Oprlg-
Grunden, at trenke Tingene torJra, om Vi vrager fremmede Krummer for at tighed, da er vi Danmarks Kirke paa. 

t d d Mod lotte egen, frelles Arv og l~!te den l Frel- dette sted og 1 denne s•·und. jeg saB maa slge, sam en un er - ~ 
lesskab. Dcr!or hUser vi vore nordiske gang hrerdedc Vllje og endelig den hos 

Ungdommen vaagnende Erkendelse af. 
aL vor Frcmttdsskrebne ikke athamger at 
ydre Forhold, men a/ os selv, at hvad 

' ' 

' ,' ), 1:·',, ~,/,,: (.1 A / < 

Kirken er Moderen 1 et Folk og har 
aile en Moders gode Egenskaber. H!sto
rlen om en Moder er llge saa !uldt Hl
storlen om Danmarks 'Kirke. 



~·~ • .,.,,.." "'"''e opl~t af Bankfuldmmg· 
Llg Mftller-Krtsttansen, SS'nderborg: 

- Suomis Land sender sin hjertevarm~: 

Fanerne langs Skansen. HUsen til det danske Folk, med de bed&te 
0nsker for Br~etolkets Vel. 

lPortsat tra Side z. glemte Tyskerne f 5? Hvortor maatte 
Ss>Jnderjyderne i 56 Aar nydc en uselv
slrendig Tilvmrelse? Vor Histol'ie, vort Sprog, vor 

Natar har Danmarks Moder
marke. 

Landmand K. M. Gubt, Bevtoft, lagde 
V~egt paa, at man fra dansk Side ikke 
skulde v~ere udreskende. Vor Kultur, vort 
Sprog og Fledreland er lkke bedre end 
andres, men det er vort med Llvets selv
f0lgellge og umfstel!ge Ret. Vor Opgave 
bllver at l;fte Arven. Vor Qrrense, Sprog
og Slndelagsgr~ensen er den naturligste, 
og den kr~ever vi I Rettens og Frlhedens 
Navn respekLeret. Vor Folkekarakter, vor 
Histor!e, vort Sprog og Naturen, der om
giver os, har Danmarks Modermrerke. Et 
Ord om Frectreland~Skrerllghed er ikke en 
tom Lyd, men det r:ummer en Vlrkelig
hed, som vi 1kke kan vrere foruden. 

Tror de maaske, at vi har glemt den 
Omgang? - Neil Frlheden smtt~r vl 
hpjere end en tvlvlsom .lEre, der den
gang blev os ttldelt. 

Deretter talte Islands Reprresentaut, 
Skoleforstander Stephanuen: - Dan
m~ Grrense _e.l:JiQI.(:l.~ Grae.nse. tkke 
blot geogra!lsk, men aandellgt _og kul
turelt. 

Nreste Taler var den unge, norske 
Journalist Ragnar Volct: - I Prihed har 
dl! nordiske Folk levet deres Kulturll\'. 
VI vii lkke paatvinge andre vore !dealer, 
men vi taaler ikke, at andre trleder vor 
Kultur og vor Frihed ned, og end mindre 
taaler vi, at nogle at vore Racef~eller 
skal tvinges lnd under fremmede .,Over
mennesker"s Styre. Med en Hyldest tU 
H. P. Hanssen sluttede den norske Ta· 
lor med at erklam;l, at hele Norden 

Gaardejer Ejnar Hansen, Hjert!ng, gav 
en Oversigt over Grrensekampen, som 
den blev f~rt fra 80-ernc til Genforenln
gen, og udtalte: 

Kampen mellem Dansk og Tysk, under 
forskelllge Former, e!ter de skiltende Ti
der, vU blive staaende, men vore Fredre 
lagde en solid Grund for Nat!onalitets
kampen 1 S¢nderjylland. Lad os strrebe 
eftt-r at bygge lige saa solldt og maal
bevidst I Fremtlden. 

S;nd~rjyllands Ungdom staar . 
enrg. 

Knud Knudsen, Mastrup, fremdrog 1 
sin Tale Dybb!'ls Hlstorie og omtalte den 
haarde "konomlske Kamp efter Genfor-
eningen. De bltre Rl6ster maatte bedl6m
Utes paa Baggrund heraf. Vi paask¢nner 
den Offervilje, der er vlst S!iinderjylland, 
men vt tilbagevlser al Tale om ,SS'nder
jyder!", tor g,;r vi vor Borgerpligt, krre
ver vi ogsaa vor Ret. En Landsdel, der 
gennemgaar de store Omsklftelser, som 
her er sket, den krrever ogsaa Overb~e
renhed, saa vi endellg kan komme paa 
llge Fod saavel kulturelt som pkonomisk. 
Th1 en svrekket Befolkn1ng taaler !kke 
den Modvlnd, som her er til Stede. 

Naar Tyskernc l Dag taler om Revi
sion at Grrensernc, saa er her I hvert 
Fald revldcrct, og jeg sporger: Hvorfor 

Spnderjydsk Ungdom slger I Dag fra 
DybbsJl Banke til det danske Folk, at vi 
een for aile og alle for een staar bag 
de Krav, der blev fremsat 1 Resolutlo
nerne fra Aabenraa, Tinglev og Haders
lev, nemlig at vor Gr~ense bllver saaledes 
vrernet, at der alt1d bag den kan udvlkle 
slg et frlt kulturelt Llv, lkke alene til 
Tryghed for os, men til }Ere for vorL el
skede Fredreland - Danmark. 

S;nderj:,.Zland er dyrt k;bt 
tilbage. 

Jrevne og frejdlge er vi mr;ldt her paa 
Dybb~l 1 Dag. udtalte Gaardejer EmU 
Mygind fra Kallund. Vor Tale er lkke en 
Krede a! voldsomme Ord eller Trusler. 
Vi !<lnsker et ~erllgt og fredellgt Kappe
str~ek med vor Nabo mod Syd og haaber 
lkke, at han I den senere Tid er vokset 
mere, end han kan hS're og se os. 

Naar man fra tysk Side paastaar, tort
satte Etnll Mygind, at Danmark lntet har 
ofret for at vlnde Sonderjylland tUbage. 
da vii jeg slge, at Sflnderjylland er dyrt 
kobt tnbage at Landets S!iinner, ved 
lange Aar$ Lidelser og ltamp. Og vt er 
Tusinder, der havde den Lykke at vende 
tUbage !ra den store Krlg; vi f~ler mere 
eller mtndre de nedbrudte Krrefter og 
det svrekkede Livsmod. 

de besvaret Raabe~ fra. Syd og sva.ret er 
Grrensen angaar os alle, det er Nord~,n~. 

Paa Sverlges 'vegne talte Student se~ 
gerstedt: - Det nuv~erende Samarbejde 
mellem Danmark og Sverlge og 1 hel<l 
Norden, setter vi Svenske meget h0jt. 
Ot{ vi finder det naturltgt, at urgammelt 
dansk Land blev genforenet med Moder
landet. Tyskerne maa 'vide, at det s0n
derjydske Problem_ ikke. blot er et dansk, 
men et norcUsk Problem. 

De sfSnderjydske Studenter. 
Paa. den s!'Snderjydske Studenterfor

enlngs Vegne talte stud. jur. Jes Peter 
Carsteruen. Fflrst nu, sagde han, er den 
S"nderjydske Al\:ademlker I Stand ttl at
ter at ga.a ind i et aktivt Arbejde paa 
llge Fod med SflnderjyUands (Svrlge Un!J
dom. Det var natur11gt, at dlsse Unge 
med srerllge Forudsretnlnger trleder mere 
aktivt frem og er med ~il at knytte 
Baand mellem gammel selsvlgsk Bonde
kultur og det danske Aandsl!v. For at 
dette ikke skal vrere Ord alene, vll v1 
Srmderjydsk Studenterforening vrere 
llge til regelmresslgt at lade nogle af 
Medlemmer tage rundt 1 Ss>Jnder 

Taleren afvlstc de lokkende tyske To
ner. Den store Krlse bar ramt os alle, 
den tynger, saa mangen en er tmrdlg at 
segne, vi er aile indc under Trykket, cl
ler vi har dagltg Krlsens Vlrknlnger tor 
!2>je, men der skal i Dag fra os Unge og 
fra dette Sted lyde en Tak til det ~vrlge 
Land, lyde en Tak for den hjrelpende 
Haand, man har rakt os, glvet, som den 
er, af et godt Hjerte med Tllslutning fra 
aile Partler. 

paa Foredragstourneer med Emner 
almenkult-urel Art - alene mod Be 

Men der skal tllllge - og ikke mlndst 
fra os Unge - lyde en Tak for de aan
delige Vrerdler, vi fik i Eje med jer fra 
det gamle Land. 

Norden skal gffres · til 
aandelig Stormagt. 

en 

at Rejseomkostnlngerne. Ikke Traktater 
OS' Kanoner, men en levende, en vtllende 
og bevidst Fl"lelse l hele vort Land af 
det at vrere dansk og Erkendelsen at de 
dermed flflgende Pligter er den slkreste 
Borgen !or SCSnderjyUands ubrydelige Til
horsforhold til det ~vrige Danmark. 

Kirken og s,nderjylland. 
Den sidste Taler var Pastor Holt, Brede. 
- De-nne S~nda~ skulde gerne v~ere 

en H¢jtldsdag med Btraaleglans om s1n 
Tinde. Vii vi saa ikke vrere enige med 
hlnanden om, at det, der skaber HS'Jtld 
I vore Sind, saa vore !2>Jne tindrer, det 
er L~.ftning'en ud over os selv, som . den 
allcrstmrkest bliver tll Virkellghed 1 Sal
mesangen, naar Tonen fra Himmelen 
klinger lnd 1 vore Hjerter . . • . Det e~. 
naar vi krueler dybt I vor Ler og tager 
vort Liv - og det vil slge vort Liv som 
danske Mennesker, vort Modersmaal, 
vore folkelige Minder, vore Aandsskatte 
- som en Gave at Ouds Haand, en Gave, 
vi skal arbejde med og aflregge Regnskab 
!or. Og naar vi g~r det i Hjertets Oprtg
tighed, da er vi Danmarks Kirke 

Ililsen til de nordiske BnjJdre. 
Lrerer Marcussen fra Haderslev ind

ledede med at fast;slaa, at Grrensekam
pcn stort set var en Kulturkamp, der 
vJde vare I Oeneratloner. Derfor rejste 
Spjilrgsmaalet sig, om Ungdommen var I 
Stand til at rS)gte de Opgaver, der var 
sllliet den, og dt't kunde besvares be
krre!tende. Nordslesvlgsk Ungdom har 
lrert I Moctga11gens haarde Skole, og det 
gav Modstandsdygtlghed. 

Denne Evne til at trenke om lgen !ra 
Grunden, at lrenke Tlngene tor/ra, om 
jeg saa maa sige, samt den under Mod
gang hrerdede Vllje og endelig den bos 
Ungdommen vaagnende Erkendelse af. 
at vor Fremlictsskrebne ikke a/hamger at 
ydre Forh.olct, men at os selv, at hvad 
vt g¢r eller ikke g(Jr - alt dette vii vrere 
vort sWrste Aktiv 1 Arbejdet for Frem
tldens Opgaver. 

Vore Opgaver vii da vrere at skabe et 
fast B1ndeled mellem samtlige Ungdoms
organlsat1oner her 1 S¢nderjylland og 
derm.est, at der ber 1 Norden bygges en 
Fredens, Frlhedens og Forsonlngens Bro. 
Norden skal gores til en aandelig Stor
magt, der skat staa som et Jysende Var
tegn I en splldagtlg og magtsyg Verden. 
Dens to Orundplller hedder: Kristen
dammen og vor frelles nordiske Kultur; 
Bygmestrene. Haandlangerne er os, den 
nordiske Ungdom. Vi ved. at der er Van
skellgheder at overvlnde; de skal tkke 
forvirre eller opholdc os; thi VI ved til
Jige, at Vanskellghederne er nS'jagtig saa 
talrige og sa a store, som vi, Nordens F'ollt. 
~elv har gjort cller gor dem. De eksl
sterer for en stor Del kun 1 vor Bevidst-

bed. Her vii Ungdommens store Akt1v 
blive sat ind: Evnen til at kunne trenke 
forfra og ikke ud fra selvlavede Forud
sretninger. 

Om vi engang i Fremtlden vil kunne 
medes med den nordlske Bev~egelse, der 
E'l' rejst l vort sydl!gc Naboland, afhron
ger af to Ting: at vor Orrense Ugger 
urokkelig fast. og at et Samvlrke sker 
helt I nordlsk Aand, lkke I preusslsk el
ler efter preuss!ske Metoder. 

VI vrager fremmede Krummer tor at 
l0fte egen, frelles Arv og ll)fte den 1 F~el
lesskab. Derfor hUser vi vore nordlske 

Lrerer Marcussen. 

dette Sted og I denne Stund. 

Kirken er Moderen 1 et Folk og har 
alle en Moders gode Egenskaber. Htsto
rlen om en Moder er ltge saa !uldt HI· 
storlen om Danmarks klrke. 

Danmarks Klrke er 1kke noget med 
fl'omme Ord og gudellge Talemaader, 
som det desvrerre undertlden kunde sy
nes, og som der!or ogsaa har nedka~dt 
F'oragten over den. Den er neller 1kke 
noget med engang for alle Tider tast
slaaede Menlnger (Dogmer>, som skal 
¢ve Tvang over Menneskers Samvlttlg
hed, og som derfor bar jaget mange bort 
og ud 1 !2>rkenen. Den er ene og alene 
Moderen, der lrerer sin ~n og sin oat .. 
ter at bede Troens BS'n og leve L!vet 1 
Jesu Navn. 

Men Kirken er ogsaa en Moder, der 
opdrage sine BSfrn til Mamd med 
Hjerter og fromme, staerke Kvlnder. 
skal mere end hidtU vide at forstaa, 
Klrkens Opgave ene og alene er 
mets Opgave: Opdragelsens skonne 
gave. 
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Konse"atismen vii vende Befolkningen mod 
de potitiske Magthavere. 

au BeK&to1niens VeJ, var dog vJJt f~ 
naeret aaat. Jir. Kr~ Ulllatte vel bavt 
bedre Stecler at henvi&e til, naar hal 
krltl~rede dell finansielle Politik. Me1 
her maatte Hr. Krag nolt give blankt. op 

F orlaoldene-i S;nderjylland. 
Hvi&d Sg;nclerJylland angaar, arbejde1 

der for Tlden m.ed en opg;relse ovc1 
J'orholdene. Jeg skal senere ~e er 
J'orm for at give Meddelelse om Re6Ul· 
t-atet. 

Et storpolitisk OpgtJr i Folketinget 
i Gaar. 

Dr. Krag lager Afsked med Hr. Bramsnzs som 
Fmansminister. 

F OLKETINOET holdt i Gaar ved 
3. Behandllng af Tillalgsbevll

llngsloven S~vask lnden den Ferie, 

Afskeds-Ord til 
Hr. Bramsnces _,_ 

der reelt bllver Afslutning paa den ,,Den lille Fincuupolitiks JJi and". 
forl~bne Sam.Ung. Den kommende 
Sommersamllng vll jo blive et nyt 
Arbejds-Atentt. 

Det ):>lev en meget livlig Dag - og 
llge saa Uvllg Atten. Pebatten, der 
beiYJldte Kl. 10, Formtddag, strakte 
sig over 12~l4 Tltner. 

Med i~~&r11c Opmeerksomhed hrefte
de man sis ve<J swre Taler ~~;f de ' to 

Ordf!llrere, Hr. CnrutmJL~ N¢ller og 
Dr. Krag samt Statsrn.llmter Sta.u· 
ntng1 Er!Wertnger. 

Dr. Krag CV.) DEeVnte Orpnlandssagen 
og udtalte Haabet om, at mao efter Af
g,rel~n maatte naa til en Udbygning at 
det nord!Jske Samarbejde. 

HVU! man sltal tro Pre&en, er det jo 
&idllte G11ng, vt her t Tfnget be&krettlger 
os med Ftnan&mtnl&ter Bram.snres. Og 

skt1lde jeg ~mke ham noget til de nye 
.Syrder, der nu Joogges pp.a l'lam, skal det 
vsere, at han 1 -sin nye St1ll1ng 1 nllndre 
Grad end Tllfeldet bar vreret, medens 
han var Finansminlster, bllver d.e smaa. 
'l'ings Manti. Han er jo den lllle F1nans
polltlks Mand. <Saa snart det drejer slg 

om de seks-clfrede Tal, svttnler det for 
})am. Hvb det iklte var Tllfseldet, vUde 
Under~telsespolltlk.ken ikke have naaet 

sine nuva:erende Dimensloner. 1-'tntznmtt• 
ni3tcren er blevet cten store Trolt.tmtzn4 
i det ~m.aa, men let bevq:fmet, naar det 
giald.t det store. Valget 1 Pjor stod om Valuta·Ordnln. 

cen. Og vt opnaaet\e d& ogsaa eo taale. 
En Restance paa 50 Millioner. llg ordpl.ng. V1 bar lkke mgtet Kronen 

Hr. Olufson gjorde opm~~erltsom paa, at og ha.r Vemtre ~gtet TUpcuningskra
:ar. Braiill>Jllltls de sidste • Aar bar at• vet, er det ~o kun Anerkendelse veer!!. 
draget 107 Mill. Kroner paa Statagselden. Parttet har 10 ogsaa taaet sin Lfjn tier

Men samtidig ba-r Ministeren optaget tor. KriBCl~ene tllsigter IItke Inflation 
Laan paa. 85 Mill., overtrukket Kontoen men en praktlsk Udnytelse at de Mid· 

1 Natlo~banke.n meet 65 Mill. 01 Jaant ler, Tlc1en ~a:ever, for at skabe nyt Lh 
. 1 Erhvervslivet. 

20 Mill. Kr. 1 Otrofonden. Han er 144• Finamministeren: Rr Krag vildE 
ledes t Restance mea ca. 50 Mal. Kr. · 

Han vendt.e slg derefter mod Tlllseia· 
bevllllngsloven. Skal man ba.Sere Driften 
paa Laan, er Enden Jo lklte tJernere, end 
man kan se den. Ad Skattevejen kouuner 
man lkke videre. Man maa da naa !rem 
til en Balance 1 Statshusholdningen. Og 
Balancen kan ikke naas, hvls vl fortaatt• 
ter paa det nuvterenc;le Nlfeau. Det kan 
kun naas ad Beaparelsernes Vet . 

Ikke flere Shatter? 
!det jeg erkender den Loyalltet, Reie· 

rlngen har udvtst over for os 1 de sldste 
Maaneder, si.ger jeg til RegerlDJen, at 
tll yderUgere DEekningslove, Ioden man 
er ga.aet saa vidt, det er g"rllgt ad Be· 
sparelsens Vej, faar man ikke vor St~Jtte 

fremstllle mig som en uc1la:ert Laane-
~robat, men jeg er desva:erre en Sinke 
l den Retn!ng 1 Bammenl.lgn!ng med 
mtn Forg~~enger at Partiet Venstre. 

National·Regering 
eller ,,starkere Former/' 

l:lr. Valet, Thorn~t:n (V.) ~alte det krlse· 
ramte Landbrugs Sag. De sJdste Dages 
Beilvenbeder ude i Verden Iader for· 
staa, at d~r er Ma:end, som t¢r tamke 
drlstlge Tanker og handle derefter. Om 
vi herhjemme skal klare SltEerene vec.l 
nattonal Samlings-Regerlng eller ved 
artdre strerkere Former, maa de ncerme· 
&te Tiders (ldvikling vi3e. En sserlli Eplsode blev de ~nder· 

jydske Indlseg at Hr. sve-nJson og Hr. 

Schmidt. Grev Hol•tein holdt en 
lang Tale paa syv Kvarter og under
stregede dermed, at ea.ns Venstre
vendlng 1kke havcte frataget ham Ly~ 

sten tll at gaa 5lne egne Veje. 

rN:onservativ't OpgfJr med 
.·lrO.Jjligs-Politiken. 

De sid$te ti Aars Valuta-Polittk her f 

Landet er en eneste Keech at Mi&/Or· 
ataaelser, paa.stod Taleren. 

Slutteltg spur~ han.· flvad vU R.cge
rlngen toretage sig, naar Landbruget 
1kke har Renter til Juni Termtnen? 

Forma.nden afbr;d derpaa. Debatten 
og ansatte Aftenm~e til en Time 
senere: Kl. 7. Regeringens , heldige HatUUl." 

Hr. Olu/&on CS.) fandt, at Re~ertngen 

bavde haft en Mldtg Haand. 1 deQ !or-

En stor Tale al Christmas 
Hr. Cltriltnlal M~tller <K.): Saaledes 

lobne Del a.1 Samllngen. T;tleren nrevnte som det er sagt allere<Je, staar Rigsdagen 

udf"rllgt en Rseklte at de 150 Lov/Qr&lag, over tor forelpblg Afslutoing. Den Rigs-

der l:lar va:eret forelagt t del!Jle Tid. dagu•mllllJ, som dermec:l taktisk er forb!, 

Med Hensyn tU Besparelser i den kom- sluttede 110m et e1uste 1tort Spj1rg1maal1-

n1ende Tid udtalte han, a.t cte trie Be- tegn. 
villinger er ned.1Tcaaret aa4 meget, at der l tire Maaneder har de tre samar

ikke her er stort at tt4rette. Men Bud- bejdende Partler strldt og stra:ebt !or -

gettet er omfattencte, og Spareudvalget som Professor Bfrck sagde - at flnde 

bar allerede fundet en REekke Spare- ud at, 1LtJt11t der havde snydt 1tvem. Hr. 

mullgheder. Men om at opnaa Balance Krag bar stadlg gerne villet give det. 

gennem Be~J)treller, b.llver der ikk.e Tale. Udseende af, at det var ham, der snl'd. 

Hvorledea de trutne Foranataltnlnlfer vll 

Grev Holstein angriber 
Uniforms~ F orbudet. 

~rste Taler i Afterunfldet var Hr. Hol~ 
1tetn <V.), som spurgte Regeri:ngen, hvor
ledes den agtede at gaa. !rem i sin 0 st
lfl'-'nlands-Polltik og 1 sin s~nderjyd3ke 
Polltlk. 

Tyskernes Repra:esentant her I Tlngr.t. 
Pastor Sch?h.iat, bar er~ret Nor(lslesvigs 
L~Jrlvelse !ra Danmark som den nord
slesvlgske Tyskheds Maat :avad vU Re
gerlngen foretage sig over for denne Sl· 
tuatlon under de nuva:erende urol!ge For
hold? 



...... ~ ...... ~~-m~r,m~~~~~~:;;;-sp:~~!i~1rt~~~IU~~.un~y~~ll~vem. Hr. mullgheder, Men om at opnaa. B•taQCe Krag har stadlg gerne vlllet give det gennem :BetpareJJJr. ~lver der ikke Tale. O'&eende af, at det var ham, der mfld. 
Hvorledea de trufnt Poranztaltnlnger vll 
komme til at vlrke, er et aabeiJ~ Sp~t·gs· 
m&al. 

Val,ets Anvisning~ 
Taleren vendte str ~rpaa mod de tor· 

l~ne Muneders im\re Polit1k: 
- V.ed Valiet den 16. November !lk 

M.lnlstflriet J1n ~t tll tortsat at v~~ere 
L&ndeta Regering - trods det radtkale 
Venstres Ttlbagegang - paa Betlngel&e 
~~of, at Beger11lgen vtlde t;re en ganske 
besliemt Kronepolitlk 1 L&ndet. en PO· 
l}tlk imt>d Inflatton. VI fulgte Valgets 
Anvlsnlng ved Tilslutlltng tll Valuta
loven. Men Valgdl Anviminu blev ikke 
ful#t vee! Janwzr .. Forllgd. De tre Partter. 
wm liiC tnd t dette PorUg, svlgtede paa 
afg;rende Maade derea Valrtl3fter fra 
November: 

Itegertn.gen avtgtecle stn Kronepolttik. 
V enftre wtuteae Tltptzsnim~skravet. 

I rag en TiUiJ til V en~tre. 
Og naar Hr. ~ag reJser Tilpa:snings

Juavet paany, Iader det os kolde. Vi Mr 
i"Uen Talld ta dette Parti. Vt aer med 

Mt1tro paa Vemtres Polittk. 
:Partlet ni,tede tuidl«>mm.ent sit TU· 
J>U~•v 1 de$ a!e~trende 0Jebli\ -
ved LOekout-Lovens Vedtagelse. 

Det er urlgtlgt, naar Hr. :Krag paa
staar, at vi atmer os ucten for Samar· 
bejdet. Men hvtt Hr. Krag tror, oi vtt 
i1td i et Samarbeide alene med Venstre, 
tror ha1t teil. CH13r - h!lr!> 

Den Dag vil komme, da Vetgeme vU 
se, at sltJl 4er overbovedet va:re Me· 
ning 1 det parlamentariske System, 3kul 
Valll'flagens Lpfter forpltgte - og tor
pligte Jta:rkt. 

Mod Inflation. 
Naar Kronened:lkeermren var Betin

flelse tor at v~re mecl l Forlige~, var de;
in¥en Pl!Lda for os. Og lwis der 1kal 
1)~e nouen Meni11{1 t Kriletorliget, kan 
det kun vare aen, at lnJlation Jkal ind· 
t(Jres t Landet. 

Hvad er Rege
ringens Politik. 

Hvorledes Vi1 Regertngens St.ll.llng va:re 
til LlkvlqJ.te~·FollUens ¥lcll~r og tU Na
tionalbankens fremtidlge Ordning? 

Vi Konservatlve le.der os ikke vor Frt
bed travrtste, tortsatte Taleren, og v1 
modtager med Kulde enhver Henvtsnlng 
tU, at Forligspartierne nu er !rerdlge 
med blna.Pden, tordl ~e er frerdlge med 
Forllgsforslagene, 

Enigheden meUem de tre Partler om 
~koJetlluns-Loven viste no;et andet. 

Vi ser saaledes pu det, a~ vf cr det 
enute vlrkdige Opposftionspartf. 

Chrutmas Mf)ller. 

Panikllte~ lod gennemf~re ved aine 
tre Partier, er lkke det, del' skal !Ska!!e 
Ro og Tryghed i Lanclet. Det /tar kun 
virket til at g(!Jre os latterligel 

Og det er bernlerkelsesv~~erdlgt, at de 
tre demokratiske Partier har virket til, 
at en saa sund og trl Organisation som 
Spejderbevsegelsen ikke er 1 Stand t!l at 
!ortssette sin Oerning som hidtil. 

Etter Porliget vii man nu I Landbo· 
komm.lsslonen gaa ind 1 et ArbeJde for 
at gf}re Landbruget rentabelt. Scuz ettETJa 
var dctte ForHgl VI Konservative har 
forlangt en Forhandllng om voro For
slag om Sm~Sr· og Kornordning. Naar 
Forlfgetl Flasko er klar, viZ det vcere 
n.pdvendlgt at begynde en virkelfg kon
struktfv Politik. 

Konservatismem Opgave. 
Om det Skal lykkes, at venae Befolk.. . 

ningen I Opposition mod alt, hvad der 
cr Magt 1 Landet 1 Dag, er kun et 
Sp~rgsmaal. om Konservatlsmen er dyg
tig og duellg nok til at itlse Oppven. 
Hvts det tkke lykkes, er det tkke Tidem, 
men vor Skyld/ 

Hr. Ntels Frederiksen (R.) sluttede slg 
vte.sentllgst til Hr. Olufsen I LovprL6tllng 
af Regeringells Handlingcr. 

Dr. Aut Dam <Retsf.') holdt en Tate 
over Tekst fra Hetbergs .. En Sj&:l efter 
D!kien" og haanede den Maade, hvorpu 
Rlgsdagsa.rbejdet foregik. 

F aglorenings-Kasseme. 
J{r. Aksel Lar~en <Kom.) l}qldt en 

vidtsvrevende Tale, hvorl han bL a. med· 
dolt~. at Fagforbundenes .1\rbeJd:sl~sheds
l:.asser 1 stor Udstrrekning havde Under· 
!il>ud. Man maatte nu gaa til UdSkrlv
ning aJ Ekstra-Kontingent, Nedsklering 
al Udner~;~ttelseme eller at ,]l.ugge" a/ 
Streikekasserne. Dee sidste blev sllf;kert 
Udvejen. AIJerede nu sWd LandarbeJder
!orbundet for Opll'lsning. 

.Statsministeren 
svarer. 

Yenstre har faaet sin Lon. 

L!tarivelse fra Danmark :som den nord· 
~>IUvigsl<;e Tyskheds Maal. Uve.d vii Re-1 

gertngen foretage :sig over tot denne 51· 
tuation under de nuva:rende uroUge For· 
hold? 

HVis Regeringen vi1 opglve det radlkale 
Alrustnlngs-Forslag. bj)r det .sijfeiO_ rent ud. 
Man maa regne med, at Namterpe 1 Syd· 
sle!ivig, ikke vil vlge tUbage for e(,Vilna· 
Kup", og den danske stat. maa. 4& vsere 
1 BeSiddelse at Midlet til at ifva:erre ,es 
sa•dant Indgreb l den da,nslte Stats Uaf
heongtghed - uden at forle)le Mindretal
let i Nol'd!le:svig med Mart~9rte.• Men 
den spnderjydske Be!olkning ktrever, at 
vl viser, at vi er Herrer i vo~t eget Land. 

Det er 1kke berollgende, at man 
her i Tinget, da Untjorm•torbtldet blev 
vedtaget, ruevnede, at Forholdene 1 ~n-, 
derjylland var Aarsagen. Hvis Forsagt· 
hed og Forttelse er Statskunst, saa er det 
lntet Land I Verden, hvor Statskun:sten 
staar saa MJt :som her i Landet. 

Nazismen og Nord
slesvig. 

To S porgsmaol til Regeringen. 

Hr. svensso"• der talte om s{JTI(terfyrtsJCe 
,.,- Problem.er. 
I I) It 

Hr. ~ (K.) talte de &Pndenjyd· 
1k:e Krlgslnvalider:s Sag og anmodede So• 
elalmlnisteren, om Krlgslnvalldernes Sa• 
ier ikke kw1de blive behandlet burtigere. 
}Jr. Svensson gik derefter over til en ud• 
fl:lrllg Sklldrlng at de dansk-tyske Bryd• 
ninger 1 Nord:slesl(ig, som siden Oenfor• 
e~vde va:ret r~rt under MJt kul• 
ttverede og urbane Former, indtU NazL. 
sterne sa.tte ind, 1det han drog Saznmen• 
llgning mellem en Tale l 1931 af Pro
fessor Scheel !ra Kiel og en Tale 1 AU Statsminlsteren indJedede m.ed at ven.- at Dr. Sievers, Eckern!tlrde. Taleren hen• de slg kraftlgt mod Hr. Aksel Laraen, ledte kra!tlgt Tingets Opmrerk:somhed aom han h~vdede maattc vedlsegae sine paa denne Ud\'ikll.l$, som hii glvet Gen· Pustande med Beviser, hvis hans Ord Jyci'Th~ den nordiske fresse, bvad fian skulde staa til Troende. takkede vore nordJske- B'i;frcfolk for. ~p~rgsmaalet om Flnan•min.leterens Han heDvlste til Dr. Roseiiiierg8 ~ ~Ajgang var kun et Rygt~. som han ikke gertngarae.d Bogs Udtaletser til ,,Berling· S>nskede at dlslrul.ere. lilte Tidende• om, at der 1kke ekslsterer A& Hr. Krag ikke vildt v~re m.ed tU prlcipielt 14cXWetml1ialorhold tJI Dan" yderllgere Beskatning a! de Rlge, var jo mark. Dlsse Udtaletser- Ullagde han slot bMI Sa& l4.eQ M J:Da~S lkke mere vildo Betydning, ikk& m!Dd6li de aaM:Ilie 

rers Desavouering ar Pastor Peperkom Kronekursen 22,50? 
og Dr. Sievers. Hr. Valet. Thomsen: Den konserv•Uve Taleren beklagede, at Pastor Schmid' Kre(la!ormand 1 Vonsild cr ogsaa TU· havde udtalt, at NordslesVig vil h0ro tuenger at Kronenedsluerlng. sammen med Sydslesv1g og det tyske Hr. Christmas !fpller: net vlid jeg, Rlge. men det kommer lkke Sagen ved. <l'to• Nordslesvtg llprer derhen, hvor det skill tester.>. Men er ogsaa ar. Tb0lll$Cn for· - til·sit gamle Ftedreland, ·IUnmw.rk. pllgtet til Kurs 22,50? 

De senere Tiders Udtaletser !ra. Befolk· Hr. Vald Thomse1~: Ingen er forpJig• n.lngen Vist;r, at dette selvtf)lgellg er rig· tet over sin Evne. CLatter.). HVis v1 lkko tigt. Tideme er alvorlige. Kan det da kan holde den. maa den leengere ned. \•entes. at Regerlngen mart vU efterkom• Hr. Korsgaarct <K.>: Saa er det altfill& me Kravet om Beskyttelsc af Gramsen, blulf det )lele. -saaledes son' det er rejst fra BeJolknin· Derefter replicerede Ord!l3rerne. gen t Norctslesuig? Etter at Hr. Olufun paaoy havde be· HT;Ild. kan der vente$ tra R.egeri?tgen 111. rpmmet FJnansmh~teren, erklrerede Jir, U. t. Saneringen i Sdnderjylland.? Krag, at man smskede Kursen 22,50 tatt• Derett~r holdt Hr. Ole Bjr>rn Kraft sin holdt; men hvad Premtiden kunde bringe an'!et Steds genglvne Tale om Landstin• a1' Overra-skelser Udefra, un Jo lnJeD 

Pastor Schmidts Svar. 
Hr. Schmidt (S. P.) udtalte, at han 

havde pnskeL efl god Udvlkllng mel· 
lem det danske og det tyske Folk, og 
at Forholdene kunde ordncs ved storpoli· 
tiske. Aftaler. I denne Llnle. har jcg al· 
drii skUtet. Hr. Svensson gav en klog 
Sk.lldrlng ar deL. som har fwldet Sted. 
Hr. Svensson taler n1ed Forstaaelse. &elV 
om jei ikke mener. det var helt rlitigt, 
alt bvad han sagcle. 

Mennesker vJde, saa der kan opsttla Fer· 
hold. der g~r det niJ<iv~ndlgt a~ eenclre 
Kurseo hpjere eller Iavere - men aer• 
om er det umullgt at sigc noget. 

Taleren tllfGJede et stll!rkt pel'80tlllgt 
Ans-reb paa Hr. Chriltma11 MpJler. Etter 
den Maade, Statsmtntstercn h.wdo OlD• 
tatt Rygterne angaaende JEndringer t 
Regeringens Sammeqsretntng, fontod 
man, at Rygterne talte Sandhed. <Mun· 
terhed.). 

Hv&d siger de Komervatlve, hvu Nav· 
ne Hr. Kraft ikke nmvnede, til bana ~
kl~ering? 

F orligets Betaling. 

Hr. Holstein syues beslrldet paa at ville 
forbydo den tyskc Vrelger!otenl.ng. Men 
dels vll dcr vel sa.vnes Hjemmel dertU, 
dels vil det v;erc uklogt. 

Hr. ltfunch-Pctersen . CKom.> forsvarede Hr. Ch.rist7nas 1t1~llcr gav et ud!pfllgt Kommuntsternes Stllllng 1 Tinget. <>i 6karpt Oerw:ar. Naar Statsm.lnlst~ren 

K rone-blalf. 
siger, Forllget var Betllllngen vrerd, na 
maa. Regeringen vel have glvet noeet, 
som d,t var svrer~ at give - nemUg Hr.· U, C. HaltSetl <R.> undredc slg Kronesamkningen. 

o\·er, at L. S.•FOreren Hr. Thomsen Med Hensyn til 5ffnderjy1Jand, cr v1 na .. fprst hotdt Programtale, naar 'l'lngct turllgvts klar tU at ofre, hve.d der skal tU skulde hJemsendcs. for at :skaf!o et Grren:sevrern. Der !ul.gte et Ordsklit.e mellem Hr. Hr~ Vald. ThomaeruJ Tale betegnecle Hansen oi' Fir. Thomsen om Valuta· Talcren som en Erkendelse ar, at her. Politikell. Kriletorztget var intet vcerd. Hr. Chrlatmfll Ml:!ller CK.): V6d Mr. - - -
Thomsen iltke, •t Vcnslre e!ter Stats- .Mikfet jortsattes vcd .lfltla7ct~ mtntsterews Erklmr!ni &l: l:!undc~ &a ~-

~L_-------------------
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H. P. HANSSEN. 

Et enig Norden 
bak Danmark. 

f ; •• 

Det fyske krao om 
grensereoisjon utsatt, 
mefl ikke opgitt. 

Sende rjyderaes ferer 
i Kringkaatiagea. 

K j -· b e n h a v n idag. 
Spnderjydenes f-rer, H. P. Hllnssen, 

holUtlgir ef fo1·earag i k'ring'kaSiln
gen. Foredraget bar titelen Danmark 
()g' Tyskland. Foredngsholderen nevn
te if-lge Social-Demokrattm . hvorle
des den ty.ske regjering i sin tid had
de anerkjent grensen. ·Tyskerne like 
syd og nord for grensen hadde inntil 
for nylig heller ikke vert aggressi
ve. Med nasjonalsosialtsmens vekst 
var det blitt anderledes. H. P. Hans
sen omtalte de mange urovekkende 
uttalelser fra Schlesvig·n~ister. PA 
Hitleu program stod at det skulde 
skapes et stort Tyskland ved hjelp 
av folkenes bestemmelsesrett. Ad 
denne vei vilde Schlesvig aldri bli 
tysk. 

Derefter fremholdt taleren at 1'8-
gjering;n i Berlin badd;--desavouert 
Scblesvigs hsJittalende nazister. Det 
betfld imidlertid bare at sJ~ket om 

f
enseflytting var utsatt men ikk! 
gitt. Derfor ma~ det hilses..,.. me 

stor glede at hele Danmark va 
ig om A- fastholde den nuverend 

~ense og at det stod et eni N 
bak :Oanma 
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Sender-Jylland. 

l, -:."' 

klage over noe overgrep mot de 
tyske mindreta1C -~ele styret

har vrert en slAende motsetning --...... ~- -
til det tyske voldsherredf/Smme 
mot det store dansk~ flertall i 
~nder..Jylland bade ff/Sr og un
der verdenskrigen. 

• 
Det er disse forhold, som dan

ner den hi.storiske bakgrunn for 
den agitasjon, som prS!Iissiske 

nazi.ster nu driver i ~nder-Jyl

land og som truer med a reise 
et farlig nabopolitisk nasjonali-
tetsspf/Srsmll. Den gamle pfS!Iisi-

Den eneste stat som ikke var ske erobringslyst er vaknet 

med i verdenskrig_en, men som igjen, i hele sin brutalitet og 

allikeve'l gjorde en landerobring, truslene rettes nu fS!Irst mot 

var Danmark. De seirende Danmark som det 1 i 11 e land, 

makters ambassad~rtiul notifi- som selv det cavvmbnede:. 

serte 15. juni 1920 til den dan- Tyskland lett vilde kunne over-
ske og den ty.ske regjering en 
meddelelse om ny grenselinje 

me1lem Danmark og Tylskland. 

vinne militrert. 
Heldigvis har Danmark nu, 

som efter verdenskrigen, en re· 
Dermed var ~nder-Jylland med gjering og en utenriksminister, 

sin overveiende danske befo'l.k- som ikke vil la sig forlede til 

ning atter kommet inn under chauvinistiske' dumheter over

Danmark. Der var a1tsa gatt for Tyskland, men holde hodet 

mer enn et Ar efter Versailles- klart. Men uroen i S¢n{ier-Jyl

freden, f;r swrsmalet mellem land viser pA en slaende mate, 

Danmark og Tyskland var ord- hvilke utslag man kan vente av 

net. sa omhyggelig var den eden nye and, i Tyskland, som 

davrerende radikile regjering altfor mange ogsA i Norge og i 

Zahle for A thindre, at-der blev Danmark bar gledet sig over. 
fattet noen beslutning, som pa 
noen mAte kunde gj;r-e det ta
pende Tyskland urett. 

Det var efter den ulykkelige 

krig mot PrS!!isen og 0sterrike i 

1864, at Danmark tapte hele .det 

utvilsomt danske Sf/Snder-Jyi
land. Og i over halvhundre Ar 
drev Tyskland et brutalt og hen

syn~l~st forty~kil!_gsarbeid, med 
voldsom undertrykkelse av 
dansk.heten i skolen og p8. aile --
omrAder. Allikevel blev resulta-
tet ved tolkeavstemning i 1no, 
at tre fjerdedeler av befolknin

gen i late avstemningssone -
S~nder..Jylland - stemte for 
gjenforeningen med Danmark. 

Sa gjennemdansk hadde landet 
holdt sig i kjernen tross alt . 

• 
Ff/Sr avstemningen i 1920 gikk 

der en voldsom kamp hjemme i 

Danmark. Der manglet ikke pa 

dem, som vilde ha grensen truk
ket meget sydligere --. 
vilde de ha den gamle danske by 

Flensborg tilbake. 
lig, at Danmark kunde opnAdd 

noe slikt av seierherrene, der
som hele follret hadde krevet 
det. Men den radikale regjering 

stod fast pl, · at ingen befolk
ning matte innlemmes i Dan
mark uten s.elv A ha besluttet 
det med et sterkt flertaU. Og 
skjpnt der nettop til det avs:t.i0-
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ske og den tyske regjering en vinne militrert. 

meddelelse om ny grenselinje Heldigvis har Danmark nu, 
mellem Danmark og Tyskland. som efter verdenskrigen, en re
Dermed var S¢nder-Jylland med gjering og en utenrik.sminister, 
sin overveiende danske befdlk- som ikke vil la. sig forlede til 
ning atter kommet inn under cbauvinistiske dumbeter over
Danmark. Der var a1tsA gatt for Tyskland, men bolde bodet 
mer enn et Ar efter Versailles- klart. Men uroen i S¢nder-Jyl
freden, f¢r swrsmAlet meUem land viser pA en slaende mAte, 
Danmark og Tyskland var ord- bvilke utslag man kan vente av 
net. SA omhyggelig var den eden nye And:. i Tyskland, som 
davrerenderadilmle regjering altfor mange ogsA i Norge og i 
Zable for A ihindre, at der blev Danmark bar gledet sig over. 
fattet noen beslutning, som pA 
noen mAte k:unde gj¢re det ta.-
pende Tyskland urett. 

Det var efter den ulykkelige 
krig mot Pr¢isen og 0sterrike i 
1864, at Danmark tapte hele ..det 
utvilsomt danske S¢nder-Jyi
Iand. Og i over halvbundre Ar 
drev Tyskland et brutalt oi ben
synSl~st f_?rty~k!_z!.gsaroefd, med 
voldsom undertrykkelse av 
danskheten i skolen og pA alle 
omrAder. Allikevel blev resulta
tet ved !olkeavstemning i 1~0, 

at tre fjerdedeler av befolknin
gen i late avstemningssone -
S¢nder-Jylland - stemte for 
gjenforeningen med Danmark. 
SA gjennemdansk badde landet 
boldt sig i kjernen tross alt. 

* 
F¢r avstemningen i 1920 gikk 

der en voldsom kamp hjemme i 
Danmark. Der man.glet ikke pA 
dem, som vilde ha grensen truk-
ket meget sydligere -
vilde de ha den gamle danske by 
Flensborg tilbake. Det er mu
lig, at Danmark kunde opnAdd 
noe slikt av seierherrene, der
som bele folket badde krevet 
det. Men den radikale regjering 
stod fast pA, · at ingen befolk
ning mAtte innlemmes i Dan
mark uten selv A ba besluttet 
det med et sterkt flertaU. Og 
sk.j¢nt der nettop til det avgj¢
rende ~ieblikk blev regjerings
skifte, faatholdt pet offisielle 
Danmark denne opfattelsen. I 
2den sone, Mcllem-Slesvig med 
Flensborg, blev der sterkt tysk 
flertall (51 000 tyske mot 12 000 
danske stem mer), og selv 
:torslag av to medlemmer 
den internasjonale regulerings
kommisjon, deriblandt nord
mannen Heftye, om A regulere 
grensen 1 i t t s¢nnenfor lste so. 
ne blev ikke gjennemf¢rt. Det 
blev altsA bare det u t v i I
s o m t danske S¢nder~Jyll.and, 

som kom bjem igjen til Dan
mark. 

I de Arene, som er gatt, bar 
~ -

det danske styre i S¢nder-Jyl-
land optrAdt med m~nstergyldig 

hensynsfullhet overfor de tyske 
mindretall - sA m~nstergyl<lig, 

at deres representant i den dan
ske riksdag ikke bar 



gens :>lore Tombola nu er i fult.l Gang. 
Samtidig mild delle markt>rer F. D. 

1 r'. paa Stndion Tombolaens Slat·! ved 
sin store Foraaraopv!sni.ng af Star-Ke
benhavn Atdellugerne. 

.JubU•umafeateu ' ••• 'Raat 
huset. 

-

t 

Endelig et Par Ord om Gornehjrelps-
dngens Jubilreumafest pau Raadhusel 
pan Sonda~ EUermiddag Kl. 1. 

Den indlcdcs nted, at Poliliorke:>lret 
under L<>det...c at Mu.-ikdireldor- J. 
C h r i, l c n 8 e n spiller Ouvcrturen Lil 
\lozart.! "Titu,". Derefter taler ,Oa
gen"c; Formand, Kammerht>rro K r i e 
g e r til Fort~amlingen og vil formodenl
lig S<erlig hf'n\cnde l>ig til Bernehjrolps
tlagens Jubilarcr. En Krel.ls ar de Til
::-lede\rerendo bar nemlig fulgt Dagen 
lrofast gcnnem 25 Aar og dcllager i Fe
,;lcn som A~resgmsler. 

Oircklor Ad am P o 11 I sen vil 
frem.sigc ct Digt af Kaj Hoffmann, 
og 1000 Born vii under T,edf'lso af Sang
lrerer H a us J. La I' .;sen synge Glucks 
Agnus Dei, al(kompugncret af Politior
keslrot. l~tdntt lolger en 'J'nle af Borg
me:;ler I{ ape r, kgl. Kammersangerin
Je, Fru T c n u a K r art ~yngcr Udtog 

I af .,Eleonora Cbri.-;lioe~. og eudelig ta
ter Borgme.slcr V i g go C h r i c; l en -
sen ,bvor~ler bele Foroan1lingen syn-
ger Koromunelrerer Bendix II an 
s e us Sang til den jubilerende Beme
hjrelr.:da .. 

Denne Indstilllng kom i Gaar Etter 
middags, og i Afles udsendtes 
officiel Meddclc lse om Udv 
Iuldstrendigc Sammensretning. 

Til F~rmuud er, som beb. tidli
gere, beskikket Sliftamb:nand " ' · I£ e r
schend, Ribe. De ovrige Mcdlernmer 
er (efter Indslilliug af de paag~eldende 
Organisalioner) folgcndc: folketings
mreudene K y e d, H aug c og HoI d
g a a r d ~~ T..and.-tiogsmaud 1' v e de, 
udpegPt ai de re.~pektive Parlier, Gaard
ejer ~. Skrumsager, Visby, J. 
1I oyer, BiUe~luod, og Hu~mand J or
g en Pel e r s c n, Holk (Landbruget), 
Folkelingsmand, ~taskinarbejder P. 
~~ o r t en s e n, Haderslev, og Arbcjder 

Regeringen 
til Roret • 

I 

tager Stilling 
Sonderjylland. 

Statsministeren afviser Lei-Bevregelsens Krav om 
at faa Tvangsauktionerne standset. 

lndenrigsministeren bebuder nye og alvorlige 
vejelser og ny Stette til Nordslesvig. 

Over .. 

A. IIi I mer, Egernsund (Arbejderor- :::iom kort omlalt i vor Aft€nudga- ro egnet lil at stanu:-;c T,·angsauklioncr-
gansationerne), Kobmand A. True 1- R no, ua disse bringer Folk til Forlvivlcl-

( , · 1 K b ve ankom der i Gaar Morg-es en e-s en, Toftlund SamvJC <ende o - sc. \'1 tor !ormeuc, at en saadan Foran-
maudsforeninger), Borgmestcr, (irosserer proosentant for Lei-Bevregelscn her stultniog mao. kunne gennemf9l'es i Lo-
H. P. Fink, Aabenraa (Sonderjydske til Byen for at overrrekk~ Statsminl- bet af en Uges Tid, dn der maa till~agge3 
Handelsforenlnger under Provioshan- ster Ma.cJsen-Mygdal ~n Sk•·ivelse, en ooadan Algerelso samme Belydulng 
delskamret), G I arm ester 0 I I In g, Ha- ln·ori Bevreg~lsen prreciserer sine som do i siu Tid hurligt gennem!arte 
derslev: (Haandvrork.et), Tcglvrerksejer K•·av. Reprreseutanten var den uu- Laodrnandsbanlt-Rekonstruktions-Love. 
0. Tl o 11 ens en, rJroager, (lnduRirien) Vi stiller ikke Krnv om at faa denue 
og Fisker Anders Jensen, Herig- ge, lid!igere Baukassistent Nielsen Foram;tallning som en ubetinget s~r
sko\·, (Fkkeriforcningeo). Ira Sonderborg, h\·or hau i et Aars fornustaltning for , or Landsdel. men 

Til Sekretror fo~ Udvalget er beskik- Tid har >reret lokal Reda.k1or for I mener, at Genncmfore~sen for hele det 
kef Amtsfuldmroghg L e r c h e-T born- Cornelius Petersens Bla<l ,. Boudens danske Stntsomraade vil kunne have en 
sen, Ribe. . . j Sel\·styre". Statsministeren modtog ligueude gnvnlig Iudflydelse for hele 

Det bedder 1 den offic1clle ~fedde- . . . Lande!, som vi ved, at den vii medfore 
lebe, at Odvalget er nedsat Iii Under-' Skrlv~lseu 1 Gaar Efternuddags, og for den Landsdel, \i speeielt reprresen· 
~gelse af Erhvervsforholdenc og Ar- Regermgens S\·ar paa de af Bevm- terer. 
bejdslo<5beden i de sonderjydske Lands- gelsen formulere<le Krav blev oi- \'i beeler derfor Stal:mtinisleren gore 
Ide, srerlig 1 Grrenseegnene, og Sam- fentliggjort i Aftes. det s lrai\S, da der derigcnnem vii blive 
uenligning af dissc Forhold, del:1 med skabl clen Ho, der tiltr:enges, saa at Be-

tih:warende Forhold syd for Gr:rusen, Skrivelsen henleder forst Slatsmini- folkningen kan faa nyt Haab, hvilket er 
Jets med Forboldene i de til do ~onder- stercn:1 Opmrerksoulhed paa den ~byden- ncd\eudigt til ao~arsfuld Gerning." 
jydskc Landsdelc grrensendo norrejyd- de Nod-cendighed, at I~ang.~uklionerne 

stundscs straks". ske Arnter. 

Politiet 
og Lillebilerne. 

P olit iet e r lkk e tilf~eds m ed 
Lillebilerues Lygter. 

Men mmrkveerdlgvis m.ed Dro
skernes, der ik.ke er bedre. 

For uogen Tid siuen udsendtc Poli
m I, som 'i den Gang omtaltr, en Med-

,,Forholdene sretler Folk," hedder del 
j vidcre, ,i en forlvivl et Siud&tilslnnd, dot· 
dannor en alvorlig Fare, uaar dE'n ene 
efler den anden bliver stillet O\ erfot· sin 
Ruin vcd T,·nngsaukliooens Indgreb. 
Denne store Fare vil blivc Iorcbygget, 
saurremt T''angsauktionerne stuudses, 
imlti I Ill an er klar over, !wad ske l;nu og 
-<ke maa for at arhjoolpe Nodcn i Almin
delif!hed. 

\'i kan jo ikke tro andet, end ut SL:.IIs
minis tereu og Regeringen vi.l. tago llcn
syn lil Landsdelens Vilje, der nn vii 
l<ommo frem uuder s la:-rk Tilslutning frn 
BefoU~ningens Side." 

Statsministerens Svar. 
S tandsulug a f T vaugsauktio
nerue er e n f u ldstmndlg Uu 

dergr a vuiug af Laudets R ets--
orde n . 

bet ny sonder
jydske Udvalg. 

t'lclsc om, at det ikke \'at tiUadt at kore 
med de smaa Parkeringslygter paa Aut<>
mobilerne som eueste Belysning. lolen 
1nden dette sketc, var bland! andct For

llu~anden for Ullebilvognmaudsforeningen, 

I 
\ ognmand 0. P c t e r s e n, ble\ et note
ret for Porseelseu. 1 Gaar modle ban i 

j Ltettt>n, hvor Dommeren stilledo Forslag 

1 den lange og re t ucliorlige llen>'til
li ng, der i.orrigt paa visse Punkter cr I 
en ejendommelig Mellcmting af Nai' etet 
og Polemik. redegore:> der for Aarsagen' 
til Landsdelens okonomiske Ulyl\ke, der 
eue og alene ma.a soges i Kront>iudford
st>n og Kronestigningcn. Skrhebcu ~Jut

Udvalg et blev uedsat i Gaar. 

Som kort mcddelt i vor Aftenud
• gave, vilde det nye sonderjydske 
L Udvalg vrere en I<endsgerning i Le

bet ai megct kort Tid, da der, efter 
Opgivelse fra Statsmlnisteriet !run 

, manglede en ertkelt Indstilling, for 
at Udvalget kunde vrore !uldtalligt. 

om at afgore Sagen mcd en lille Bode, 
men Vognmaud Pete rsen ouskede Sagen 
p.aakendt og appelleret. For Lillebilfol
kene er dette ncmlig et Principsporgs
maal, ferst fordi man synes, at del er 
ut·imeligt, at Rapporter, der er skrevet, 
fer Politiets Advarsel kom, sl<al fores 
frem for Retteu, og dernrest, ford! man 
staar fuldstamdig u!orstaaende overfor 
den Kendsgerning, a t ~mtlige koben
havtJske antoriscrede Drosker uantastet 

tt>r dcrefler mod fulgende: 
., \' i bensliller derfor paa lkfoll,nin

gens Vegne indlrawgende til Stal!<miui-~ 
s1ercn at give Auvi.sningcr, tier kan vro-

fylder Lovens Kro,~v i hojere {irad en1!! 
Lillebilernes Parkeriugslygter. I · 

Del er \>istnok et Splfl'gsnuml, t-.'OIU I 
vedbllvende vil give Anledning ti.l !{rig, Lci-Bcvrogelsens f(>m Forere ('l'ysl\er~ 
medmindre Politiet e-ntf.'n stiller aile lige ne Lei og H a n s Il n.u sen og Dan~ 
eller opgiver den ikke synderHg vel-~ skerne E 01 i 1 H ii. b s c b m a n n, ~u~ 
moth·erede Krig mod de sm&~ Lygtcr. strup, A. P. Anderson, Taagholm, og 

korer med de $man, sevnige Nummer- der i II\ crt Fald bar den Fo6'.el, at de I JI. A 11 d c r :'lou, Djermes), der bar on· 
Lygtcr, som i utallige Tilfreldo ikke op- ikke blronde~.; derskrcvet Adresscn, fik omgl!aende et 
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PlejefQreningernes 
Aarsmsde. 

De dan.ske Pl~ie£oreninger hnr a(
iloldt der~ aarlige Frell~mnd(> i ~Stu

flenterforeningen". 
~om indbudle var til Stede Departe· 

mentschef Laos e o, Koutorchet Fe n -
~ e r og Fuldmre~tig G 1 a b n rra Suod
Mdsminisferiet, Overv:crgeraadets For
maud 0. G a r d c og Ovcrinspektor 
s k j e r b re k. Kirkcmiulstcren, Stiflt;
pa·ovst D r u u n - R n s 111 us s en hnldt 
Foreurag om ,Eornetlagen i deus !<'or
hold 1il Samfundet og Menlghedeu". 
Tovrigt torhandledc:~ for.;kellige Emner 
at Interesae for Plojebjamsforenl.ngcrn«-. 
og Fordelingen af Statstilskudf't og ar 
Bidragene fJ:a Jull'kollckt og ,Jult>stjt~r
ne fandt Sted. 

r\ICI r.l\t;l'f I W' I • 1l • '& I - I _ ___.... 

VED , MARII":!NL 
MBENT T R4 MAJ TrL OK'l'OBER 

i-~Irundene.s Prograru, og de ty .. lw Elc
m<>.uter deri ~ogcr geunem Be' a.'
gcl~n at forb~rcde rendrede ~l:tl!.
~orighe.J.irorhold. Derf&r burJe d:tn
ske )fa>nd for::-1aa, at hvor dybt ue en.t 
stikker 1 okonomisk~ V~keligheJcr, 

tjener de ikke uoget godt eller >tl:r<li
fuldt ved d~es Underskrift paa Lf'i-Li
,.terne. )fanglen,le Forstaaebe bl1mdt 
SonJerJyder gor del ma3,ske for somme 
tilgi..-eligt, men at llan:;ke Xord for den 
ga.mle Gnrnse lwn befinde sig i en Sla 
vidtgaaende Til>l'lan•l ai Foni.rring, iiOlll 

folge ar 'l'iderurs Tryl>, at de mcld<'}r ;..ig 
til Tjeneste l Lei-Rrekkeine, er u.ro-r
l>laaeligt og lMppc lilgh~gt. 
~alcdes er :;HuaHonen, og del slgcr 

:.ig ,.elY. at den afgjort lhar 

Regeringeo s Opm mrksomhed 
o g paak alder d en n s jest e 

Ov cr vejelse. 

.... 
er et J 
me til 
nograft 
brrond~ 
ucn kt 

lJart og bestemt s,ar fra Statsministe- Stand til at opiyldc deres P.orplig

reo. Svaret har folgende Ordlyd: telser, hem·ises til snarest at r.ette 

Om uogle Page r:Cj.ser Statsminbkren 
og lndenrigsmiuisleren til S-Gllderjylland 
for at under;;oge Forlroldene pa..'l 8tedel 
og for at fonhandlc rneJ :\Jyndi.,~lernc, 
K~mlll'Uilernes, Erb..-en·enes og Landbru

Det opstillede Krav er uigennem- Hen\~ndelse til de i bver Jurisdi~
iol'ligt. Regeringen har ikke Lo\·- lion nedsal~ Ak.kordudvalg, lm.s 
hjemrnel til at standse Tvaugsauktio- Opgave det er i !wert eokelt Tillrel
nerue, og et saadaot Indgreb i de de at lade unoorsoge, om der maatlo 
prhatrellige Forhold 'ii betyde en foreligge Mulighed for en Altkord
tuldstmndig Undergravning af Lan- ordn.ing, eventuclt med Stotte ~r 
~ts Ret::.orden. Laan fra Statens Side i Henbol<i ttl 

get:~ Repr~escnlan1er. 

Sittl.ati<men ?;il forUial bUr;a Gens/tiiUl 
for alvorlig on nHjc DrofleUJl', herund<'r 
og~aa Fonuernc for m-ulig SttJtte i del 
Omfang og i d('n Ud.strrekni.ng, som o1aa 
an.~e.; for for;;,·arlig uuJer Hen:>yn til de! 
heleo> Ycl. 

Foredr 
op i D 
Teall·~ 
der ko 

~ Land:mrend, der ikke ser sig i Lov af 31. ~Iarts d .• \. Om Enkeltbedor k.an jeg ;;oh fg)gelig 
iklke udtalo mig plla ruerneren<le 1'id:r 
plUlkt. ~feu >San. mcget kan leg ,;igc, at 
Sto.iO?I8 Stotlg selcsagt ikke ~an stra:kke 
.Yi!T soo GidJ. at de-n J.Jm(/,brtl{fer i clet 

on Pri 
fQr fie 
med h lndenrigsministeren frems~tter en fyldig Udtalelse 

om Regeringens Stilling til Ktisen. Ala 
unmle Land, ~Uml srl'D er 17ed iU semrc rut- miere 
drr Tidcrncs 'fryk, ocerhela.~tes fur elf Film ,.. Le~Bevcegebeo 

Situ"tiooe:n v il 

er i k ke alene ekooomisk men s eparatisti• k· 

f ort sat blive Geustand for alvorUg og oeje 

DrefteJse. 

r~:drfc StctndsTI.IlUer Syd for den Qlmlfr· 
Urwnse. V~ bar n.Uerede s~rak'1 0$ tnl.."-

1-(C'l vlcl t. Vi h.ar1· ~. Eli£\. fo1· godt .et Aar 
r~i.dcn. ge11-oplivet <ken sond>erjyd.-1kc t ... 'ki

l:lamUdig med, :.t I..oi.J.'olkene har 
froml>aldt oven~taaendu ~var fra Sta1.s
lllinltstoren, har R~ICI'iugou gennem en 
IIPTtgcl'e -og re-t udton,Ullend!e Ud
tal~se ar Iudenrig.-;minist~r K rag :h 
tagEltl for.clobig Stilliug til helc 
Sporgblnllalet om den okonwniske ~ 
i Sonderjylland og det Hore, ]{.risen har 
af..t<>dlwmmct. V~l nogl(' Vcclgerm.eder, 
riQnl ~lini.-,.l(>ren tholrl~r J Ringko'bingkred
srn, hM h1111 i Onm ind.gaaonde omtalt 

Forh~Jdene l Nord»lwvJ.g, og han ll.ar JWkas"'~ l:'aaledc-.s at der paany til IIJrolp 
lwruJ.ld.er fremsat flere betydniugstulde for de .noJ..,tedle Erh'"·erv tilvejebragte-< 
UdWelrer. 1 5llilL Kr., rc.l de $lore danske Forsil<-

1 sin Ta:J.e udredede :\Ji.J~eren fDr,..l rin.gsseklutl>er::. lmodekomroelllhOO 9kab
Aarsag&ne til IU-isen: Kron~l..a.anellc, t0:, sonderjy<kk Ifypotekslaanefond me..! 
Mark~ -Sammenbrul.l, J>rodukti.onons en Kapital af 20 ~llll. Kr., som er slillel 
Om.lregning og d'Craf folgende nye og sto- tU Raadighed til Udlaa.u til pari og ;j 

re Laan til lulje. Renter. .Mini>Steron bo- J>Ct. Rente, for dil-rmed at aflose Paute
toned-e. at man 1 det ga.mle ~~n~ ba,de t,rm.ld baJ Kredit· og Hrpotekforenin~;
fuld For~t~aelse al de V~keligh~e~, , l~~an og los G:et.l. Jeg sporger: H,·or i 
det sendel')ydske El'h.\erv.;,l~v er s_tooet I, tl t mle Land finrles aaadanoo Laane-
og der er derrox ydet ScmderJyderoo ' v~'? 1 ~ 
Slotte paa mange. ~f.aader, saaledes at Dette bar ,.i gjort, og vl .kan maaske micre 
den dansk'? ~tat htdh~ bar yQet honved gore mere; ~n<lerjyHands Er.hvcrYaliv ry Lie: 
en b.alv Milliard Kr. til l.ruldsdelen. vil jo faa sin Andel a:f den Hjrelp, de1· Forest 

.Nu ruaa det ,.ed B~~mel.sen a~ d~u I veJ den i si-d-.te Samling gennemfortc Chapli 
Uevmgclse. udtalte :\hnt:steren ndcre, l..o g· nUl" t-r tal Haadio:ued en maalJ:>e- gere e 

'""G1 · • nd · II d bar v •v ;:> ., • d~r er .r~~ 1 so . erJY an , og 50111 , , iU.St Udoytt.else ar uenne ,.il Iror - ,..om 'l'eatn: 
gm~t $.1.g t.;dtryk l de Knw, dc-r er rq • ..t overall i Lande! - betytle <.'t virkn~- bar c~ 
der.n~e fra, ikke ov~, .at Be\ reg~!- I fuldl Stand•sni.ng<.:.lod ovcrf{)r Tv.ang~uk- t'rcmii 
:-en ikke bl10t et: ~n t>l>'Onomrsk, uten /1/· liooomc. Mon vi kan i.klke trmf~fe llor.au- mcd H 
llgo en se1,araf.t.<lllak /Jwa•gelse, on Be- staltninger, 5001 vel l;,an red>d,o on, meu Ifoved 
v..-egelr:>e, d.er ta.ger Scl!..•styre for Slosvia i!Om vid>€r odelreggende .for rua.ns)io u . 
til lt!Ml. nll<.lre. Vi 1n<an uu~ke, a.t hele denue Sag :rn 

. . . . M~ krrever b. I. a. el UdN.alg, en bar flere Sider, der kra:~ver li.gelig Hen- ., Wten 
Slaga sles.n.ggk Regermg, der ~kal over- svnta<ren ,..il alle bf'ret.tig-ede In1eresser. l lcds..'l~ 
tage Styret i Snnderjylland, For;altnln- · " c-re p 
gen a1 de ol'fenlllge Sager, Ansrott~l,;e 

af Embedsrurond Ol'N. Dette er Kernen l I I 




