segea oelltlemtert
e"ropwiske Lande. I Prag
det i A/ten, at Bu,fU!tArt•JRl~n,.,n.,
7'er Heftllein toru,d tor Lovtoralagene8
FOrelceggelse har va:ret i ltalie11 tor
General Goring.
at forhatulle
Denne Paaatama mod.rlgea tra &tuletertysk Bide. .,Ganske 1:ist har Hr.
Beit•lein i disac Daoe opholdt ltiu i
Italiet1,'' hedder det i Dementiet, ,me11
det har drcjct Rig om e1~ Rc,kr4~ations-.t
rejse at rent prfvat KaraMer. ''
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Det audetertyske Lovtorslag
som man forslkrer mfg, 1
Henseende Slgte paa aile tyske
dretaz I Europa. Det betragtes
tysk Side som gtvet, at
terne 1 dissc Lovforslag v11
cepterede a! S&rntlt~ tysll;e
grupper.

s.
Bladet:

-······-····Nationaltidcnde
2 9 APR 1931
skriver den

Tysk f.o~slag :~n h~lt ny
Mindretalsordn•ng

Det sudetertyske I..ovforslag er
Helhed det ferste tyske ForaJag
at skabe en saakaldt europa!isk Folke
grupperet.
De v1gt1gst.e Punkter I det
tyske Forslag er felgende:
Et natlonalt Mlndretal

O<O.J<Uu•,LU.a.·c cc.

tll en fast atgrmnset Organisation med

en offentllg KorporatJons Rettlgheder
Alle de Personer, der regner s1g
h0rende til Mlndretallet, lndteres 1 tokale Katasterllster. MlndretaUets everste Reprresentatlon er dets Ta.lsmalnd i
Parlamentet mecl en Ordferer i Spidsen
Mindretallene skal vaemes mod Afnationa1isering
Aile de Statsborgere, der staar ind!ert
Berlin, OnSdag.
i Mlndretalskatasterct, nyder Vrern
OM Deres K~~espondent i Dag er- og Forrnerne for hele det tyske Folke- mOd
Overgreb fra Statsorganernes Si!arer !ra tysk sagkyndig Side, er ltv inde.n for den czeldske Stat. Disse
De beskyttcs mod Afnatlonalisertng.
der 1 Gaar i Parlamentet 1 Prag blevet tyske Forslag om en ny Mindretals- Staten forpligter slg tll at yde Skadesforetaget et Skrtdt, som vil kunne faa ordntng bar - hvad Tyskerne selv er erstatntng, hvor et Medlem at det naden allersterste Betydntng for de Lan- klare over - ikke Udsigt til at bllve tio.nale Mindretal kommer ud for at
de t Europa, der rummer tyske Mindre- g«!kendte a.t det czekiskc ParJament lide Uret. Der maa fra Statens Side
tal, og altsaa tillige /Or Danmark. Der O$' den czekisJce Regerlng.
ikke ske lndgreb over for MlndretaJ.
foreligger dette, at den store, SudeterMen aflangt stgrre Betydning end lets kuJturelle, ne.Uonaie og materlelle
tyske Folkegruppe i Czekoslovaklet
Lovjorslagenes Skwbne i Prag er Goder. Isrer maa Jortibesiddelse lkl<e
gennem sin parlamenta.rtske Reprresen-~ den Kendsge1'1ling, at det sudeterty- frata.ges
Mindreta.Uets Medlemmer.
tation har forelagt 6 I..ovforsl~;tg, hvls
ske Fremsted maa opfattes som et /'Mindretallet faar en passende Andel l
Gennemferelse .skal sikre Grundlaget
nyt Led t selve den e"ropreiske Min., Statens Ydelser tll Gavn for hele StatsK-a..
dretalspolitik. Man staar her over fOr befolkni.ngen.

S
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I
D0GNET
D

E DANSKE i S0nderjy1Iand
vii gerne vise Flaget. For
dem, som saa ltenge levede under en
frem.mect Nations Banner, er Flagnil,lg tn~ Dannebrog en ganske srerJig li0jtid og Glrede. Men mange
dernede har saa daarligt Raad, at
Anskaffelsen af et Flag krrever store Ofre. Der er derfor Grund til at
glrede sig over, at der findes en Institution som Danmarks-Samfundet,
der uddeler Flag til Ubemidlede i
S0nderjy~a~ Regnskabet for 1936
foreligger nu og viser, at DanmarksSamfundet bar skrenket Flag til en
Rrokke Private i Senderjylland, til
Det danske Kantor i T0nder og
Dansk Samfund i Senderborg, sorn
hver bar faaet 50 til Uddeling, til
Skolerne i F'lensborg og Slesvig og
andre Institutioner. Tillige er der
skrenket 71 Fane:_ o~~I~g til
Skoler og Ungdomsfoteninger Landet over, og Bel0b til nationale og
Ungdomsforrnaal. Regnskabet balancerer med 47,851 Kroner.

d

I
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ialfald et ~egte folkef0dt Navn og drek·lslge "ud ttl Wascheraleben"~
ker over en vlrkelig atrundet geogra- undgik det grimme pebelagt, ge
fisk Helhed, medens derimod Schles- Navn. Saaledes opstod altsaa det
wig-Holstei n stammer fra en fyrstelig navn, der har tjent Seelma.n)l som
Partikulari smes ufolkellge Kancelll· voosentug Grundsten tor
sprog og fremkalder den sk~eve, belt af hans lrerde Teorl om Varneme 1
uhistorll!ke ForestiUing , at der fra derjylland. Et ualmlndelig smukt Ek&Arllds Tid skulde have ekBlsteret en emplar at Racen Donogoo-Tonga!
Tilbage staar endnu det na.vnkUDdige
ganske Sa!rllg neje Forbindelse mellem
stenske Nationalles en tra
sle8Vig-hol
ogsaa
bar
Donogo o·Tonka
Derfor
Holsten.
og
Slesvlg
lngen 1 Ribe H60: ,Up
Hertugb.yld
Rich.
Hlstoriker,
tysk
~edruellg
en
Schleswig·H olstein
Hvad er da dette
tmyedeelt!"
cwig
foregriden
at
ucltalt,
Ilaupt, aabent
Vi hert tit nok: et
bar
Det
Ord?
gyldne
oiSchleswig-H
Navnet
at
Brug
~"'"'""""'"'"'"""""'"' Af """'""""'"'""""ww''!" bende
an~ stein fra Romertiden (eller Istiden) at folkeligt Frlhedsl08e n, hvorved de
§
d·
Stammebr0
ke
estgerroans
gelsa.xjsk-v
det
er
naturllgvls
Men
meningsles.
er
€
Dr. phil.
~
Bllln·
og
Bovgere
,
~ en R0st 1 0rkenen. Dogmet staar fast re, Adel, Gejatllghed
g
, som Schwei·
~ og Iader sig ikke mere rokke. Det er du, i huldt Broderska.b
C
U
~
som Donogoo..Ton- zerne paa RUlli, beltemodig t og trofast
;; .. ,. ................... " ..... u,. ......... uuwntn••umuu•.uu.t.Uu:tu~ blevet Ugesaa reelt
slutter Kreds for at hl.ndre frrekke danEKTOR All Henriques har I ,.Na• ka.
ske Voldsmrend 1 at spraenge Schles~
ogsaa
har
Navn
emes
A11gel-Sax
overen
tionaltldend e" re:tereret
n.s urga.mle Enbed. _ Og
wlg-Holstel.
stensk
daadig vitti Komedle a:f Jules Rc· maattet holde for som slesVig-hol
saa. dette Kompagnl, der
var
hvem
Rejsninaf
Udbruddet
Ved
Partnesen.
g
Det var Adelen, .iet
Lfllftet?
modtog
1
RasAngelboen
fabrikerede
1848
I
gen
Korthed felgende:
11'L<tin. PQ!nten er
den Adel, som
nem11g
Professor Le Troudhadec bar l sin Geo- m11s Behrend for sine snrevrere Lands- paaser godt nok;
ind fra Holtr~engt
var
nd
S0nderjylla
1
gratt skildret en aydamerika nsk By Do· mtend f0lgende hjemmestri kkede Fanehavde til·
Ret
s
Spydstagen
med
og
sten
Angel·
brav
som
jeg
at
lover,
,,Jeg
nogoo-Tonk a. Onde Tunger vU vide, at cd:
Det var
Landet.
1
Ml!lgten
sig
revet
Det
.
Fredreland"
mit
forsvare
vii
Saxer
faar
Ned
sin
I
den slet ikke ekslsterer.
de fleste
Gejstlige;
nogle
ogsaa
maaske
Rasaf
paa
fundet
var $8.lldellg godt
var jo medindtatt ede i
han Unds~etning at en ekslstenslflls Ma· mus.'Han var jo Angelbo og ta.lte Tysk heje Gejstllge
Borgere og S.nder ler Lamendin, som paata.ger slg det Job 1 den saxiske Dialekt; altsaa havde han Adelen. Men
ae·res FravrereZse. De blev
ved
glimrede
det
t,
Nat\onaUte
sk"
.,angel-saxi
~egte
.,opda.ge"
og
Sydamerik~
at rej&e til
spurgt. De senderjydden ikke akslsterend e By. Svindelen var saa klart, som at to og to er fire. Jeg simpelthen lkke
evede slg paa ske Borgerraad havde sammen med
ogsaa
han
om
ikke,
ved
srettes 1 Gang; d er 1aves vmld1g Rekl aat sige ,.ltbw do you do" og at synge Gejstlighed en for 39 Aa.r siden udta.lt
save the Queen!" Det havde ial- et stl.k modsat L0sen ,,for evlg udelt",
,.God
afrejser
OJDBider
tegnes.
Aktler
me, og
1 Rlbe, vidnede for
Lamendl.n med sin Ekspedltion , noget fald passet godt til dcnne slesvlg-hol- ldet de, llgeledes
at ,,.sender· og
Pommem,
at
Erik
Kong
nalltet.
onka-Natlo
~engstellg for Udtaldet. Men ved Land· stenske Donogoo-T
og 6t Sprog
Land
et
er
d
Nerrejyllan
opt
Nationalite
ns~
vest-germa.
En
han
overraskes
stlgnlngen 1 Rio Janeiro
Men dette
danslt".
nem1ig
Lov,
ved en mtegtig Plakat: .,Hver L0rdag fandtes ogsaa til passende politlsk Brug og 6n
af tyske Lmrde ferst I det 19. Aarhun. Vldnesbyrd, som bragte Kejser Sigi&Afgang til Donogoo-T onka over Ul- d red e. 0 g den h ar s ld en parad eret som mund til 1 Voldgiftsdo mmen 1424: at tllnd til Danmark, berebay og Goyaz. Rejseburea u Meyer- ustandsellg t Gramofon.n ummer. Vest- kende Senderjylla
en magtesles ,Lap
for
regnet
blev
det
VestgerKobn". - Svl.ndelen har oversvindle t germaner i Slesvig-Holsten!
om de slesvlgske
slge
kan
Man
Papir".
Skagen!
indtll
Jylland
hele
aig selv! Smarte Spekulante r er kom- maner l
og holstenake Junkere, hvad man vii;
llge
0er
danske
de
paa
er
Vestgerman
met Lamendln 1 Forkebet og er draget
til 0resund! Med Felgeslutni ng: Dan- raa Knytnrevem agt tort~egtede de, med
ud for at soge }Eventyrby en. Da den skeme er lndtrrengte Erobrere! Nu, at Livegenska b segte de at tr~elkl! S0ndernaturligvls ikke findes paa det anglvne hele dette Produkt h0rte hjemme i Do· jyilands frle danske Blllnder. Men HumSted, har de tll.sldst slaaet sJg n,ed paa nogoo-Tonka, har jeg noget uelskv~er- bugsmager e var de 1 alt Fald l.kke.
man 1 Rlbe havde fortalt dem, at
en Plads, der tilfreldig viser stg heldlg dig afsleret 1 min Haandbog .,Our Fore- HVis
deres ,Up ewig ungedeelt" 300 Aar
blevet
ogsaa.
er
det
og
1933,
fathers"
tor Guldgravnl ng. Og da Lamendin anlndremmet af een sandhedskr erllg tysk aenere skulde udstafferes til et ,folke·
kommer, llgger der en pen Nybygger- Vldenska.bsmand, Prof. SchecZ.
Men llgt Frlhedslese n", da vUde de have
by, hvorover han g0r stg til Dl.kta.tor. denne Indremmel se glemmes snart. Og modta.get en saadan V!ts med skraldenDa jeg lmste denne Skildrlng, slog saa vii vi 1gen here Lirekassen spille de Latter. Denne Forbedring at det
Magtmonop ol laa gemt til
det ned I mig som en Nysen: det ken- Donogoo-Tonkas ,,vestgerma nske" Le- holstenske
tenske Professore r og Ad·
slesvig-hols
ighed.
Kedsommel
der Vi dog altsammen herhjemme fra. demotiv lndtil
Skarreklev er Per- vokater i Frihedstide ns Fr83etlom. Pro·
og
en
Wassersleb
Det er jo det stadlge Ledemotlv ved
ler l den tyske ,Paavisnin g" af det for- klameringe n at "Up ewlg ungedeelt"
Slesvig-Jiol stelnismens Histone r
historlske Danma.rks ,vestgerma nske" som et .,folkeligt Fr!heiilslesen" er en
Fa!dreland et »Bchlesvfg-HoZstein, Natlonallte t. Prof. Seelman paavlste I politisk Svlndel, der 60ger sl.n Lige 1
a.t
hvor er det ikke sunget ind I vove 0ren ,Niederdeu tsche JahrbUcher " 1886, at Verdenshls torien. Et Non plus ultra
nJit4..
Donogoo-To
Sta.mme
nske"
.,vestgerma
den
var
det
- og naturltgvls endnu mere 1 SlesNu blmses der 1 Luren atter Storm
saagennem SMgen Varnerne, der var Mester for de
vfg-Holsten emes kaldt danske Navne paa -lev, t. Eks. mod vor datl$ke F0rstef.0ds elsret i Sen.,Schleswig-Holstein meerum8Chlungen r" Haderslev, Utterslev osv. For nu at udderjylland. Jeg skal 1kke her a.tter op·
En helllg, en dyrebar Urtids-Klan g tor strrekke sine Varner til Jammerbug ten,
trevle Argumente me, har gjort det tit
dem, den er lndrettet paa! I vore Dage forbedredo han Navnet Skarreklit til
skllte det- o, Jammer! nok. Altsammen Donogoo-Tonka, Kejudkommer der en V~el<Ug .,Geschlchte Skarreklev og
- saaledes: Skarrek-le v!! (Der kan serens nye Klreder.
Schleswtg-Holstel.na". Den g0r det nu ikke have boet altfor mange Varner
D~ danske Hlstorlkere l! Forsvar mod
grundigt, maa man alge. I to tykke Le~ I Skarrek-le v, da det, som man ved,
Blrendvrerk har gennem hundrede
dette
verfnger u den, e&avidt jeg ved, ikke er en !ritataaend e Stump Klint ude i
m~erkeligt svagt og famlenvreret
Aar
naaet videre end til Isttden. Det vii vel Jammerbug tens Vande). Endnu gede, jeg fristes til at sige: ta1ent10st.
sige: en Snes Tuslnd Aar f£Jr Kristus. nlalere er dog Seelmanns Opdagelser
til Wassersleb en. Saa.ledes
Der er egentllg kun een, der siger
Hensyn
med
Nu ber jeg: .,Schleswig -Holstein" 1
kaldes nutlldags en Villaby nordfor Sandheden skarpt og ak:mrende. Det er
lstiden! Skal Vi tmnke os nogle Ur• Flensborg llge ved den danske Grrense.
mig selv. Men derfor skal den alligevelj
Arlere med Cromagnon ·Kran.ler ltfllrte Her har altsaa eft.er Seelmanns Menin~
sagt, saa det kan h0res. Det rr
blive
Bj0mehude r og Rensdyrskl nd, danae boet en vamisk H0vding Washarl l Urstaa 1 Pagt med den soleklare
&t
godt
Kristus,
fer
sige c. 1780
rundt og synge .,Schleswlg ·Holstein Uden, lad os
sagtens f0rt et meget fort10jeligt Sandhed. Paa det Punkt er Sejren
vel
og
meerumsch lungen!" og .,Up ewlg Un.,Lepen". Og det passer virkelig altsam- slkker. Mod Donogoo-T onka skal vi
gedeelt!"?
men temmelig godt, blot med nogle nok klare os. GUDMUND SOHOTT'Fl.
. Paa Stedet, -som de
Overfor denne Urticls-Idyl falder det smaa }Endringer
Erobrere har givet
danske
indtrrengte
at
herer,
vi
naar
Brystet,
jo lldt for
boede faktlsk
Sosti,
Navn
grimme
dct
Navnet Schleswig- Holstein f0rst er opHevdlng, hvis
en
1780
Aar
omkring
ikke
NB
e,
Aarhundred
17.
116.fundet
Navn indeholdt Stavelsen Wascher. Blot
fer, men efter Kristus.
var det ikke fer, men efter Krlstus, og
Lanskal
Navn
et
Nu Vii man sige:
den vamlske
det jo have. Det kan vel ogsaa ske for hln Hevdlng tjente 1kke
var nemdet
danske,
den
men
Stat,
os Danske, at vi taler om et Danmark
Waschersden romerske Oldtld, skent Navnet llg kg!. dansk Justltsraad
sin Villa der paa Steviselig lkke kendes fer sldst i 9de lebe. Han havde
rne, naar
Flensborge
hvorfor
det,
dog
er
Men Danmark
skulde ud til Sostl, kom i Vane med

Tyske Programord · ~p~gefultlt
Lys
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Professor Scheels Fremstftd
mod Danskheden
A/ G U D M UN D S C H UT T E
YLIG har Profess or Scheel paa- i deres lEngste lighed skyei', som
ny talt ved et grrensch istorisk Kat ten skyer Scnncp. *)
Naar Prof. Scheel saa slrerkt frcmStrevne i Flensbo rg sammcn med
else
Arthur Rosenberg og andre F¢rere. hrever Saxerne s gamle Forbind
en
er
det
Prof. Scheel er en mrerkel ig Mand m ed Norden, mener jeg,
mine
- en krempeh pj Vikinge skikkels e. Tanke, han har spgl Stptte for i
.,Our
ogen
Haandb
i
inger
Paavisn
de
smitten
mcd et sprutten dc og
frit
Lune, opfyldt af flamme ndc Tilbe- Forefath ers". Lige saa fordoms
h;m
idet
Vrerk,
sammc
han
delse af den nQrdiske Vikinge aand. f¢lger
at
For kort Tid siden holdt han et Fo- opgiver den grengsc lyske Lrerc,
des
redrag i Berlin, hvor han forherligede S0nderj ylland oprinde lig indehav
litet.
Daneko ngen Godfred som den, der af den ,vestger rnanske " Nationa
sagde
det.'·
troet
tidligere
har
,.Jeg
Daner,
nrerede Planen om at samle
et
axer og Friser til et Stor-Go ttjod , han i Flensbo rg 1936, ,men del cr
linger.
Forestil
ke
filologis
der kunde trodse den romersk e Misbrug af
for
Aand. Han sagde ganske vist, da han Gudmu nd Schi.itte, som jeg anser
tjcne
talte til Tyskere , ikke Gottjod, men en alvorlig Forsker , der kan
Ret.
brugte dct latinsk- tyske Synonym ogsaa \'Or tyske Forskni ng, bar
overvi
at
imod,
sig
vrerger
han
naar
German ien; men han hor sagt mig.
v<>slat han fuldtud billige1 min Gerfrem -1 Cor den danske Tese srotler den
dragnin lt af det regte nordiske Ud-1
etankcr"
*) Jfr. ~in Artikel .,Vi.king
tryk Gottjod • som de Lrerde ellers (,Jydskc
T1dendc" 11. Apnl ).

N

I

stykkea gtigt Stof fra den romersk e
Synskre ds' Yderzon e. Han kcnder
overhov edet intet som heist til de.
danske !2)er, ikke en eneste Folkestamme mellem Jylland og Svenske rne ved Upsala. En saadan Manrls
Udsagn kan ikke bruges som Grundlag til at dekrete re, om denne eller
hin Stamme h9$rer med eller er udeluk:ket. Der er intet som helst, der
forbyde r os at antage, at Danern e
allerede paa Tacitus ' Tid var MedIemmer af Nerthus gruppen .
S:mere, i Folkeva ndrings tiden, var
de del i alt Fald utvivlso mt. Det angIiske Heltekv ad ,Beowu lf" kalder
dem Ingwine , hvilket er det samme
som det gamle Ingweon er. Og i Danmark ligesom i det pivrige Norden
dyrkes NiCETth eller Njord, som er
den mandlig e Tvilling til Urgudin den
Nerthus .
Endvide re viser de angliske Heltelion.
,,Beowu lf" og ,Widsit h", at
kvad
var
Sa-gen er den: Mester Tacitus
k blev forheTli get af
Nabofol
intet
ikke en med alle sproglig e og histog
tiske Hjrelpem idler udstyre t Etno- Anglern e med saa mange k rerlige 0
Dasom
graf, hvis Navneli ster ha:.- ubrydel ig Stnigren de Hreders navnu

germanske. Thi der b ar aldrig eksi- tere, som f. Eks. Tacitus. Af disse
d
steret nogen \'estgerm ansk S amhprs- Kilder fremgik det uden Mulighe
LandsTids
hin
at
lse,
Modsige
for
~
Cl
Fplelse."
lkke desto mindre t orkaster Prof. folk i Slesvig tilh~rte den paa HavDet
Sc!le;r;;lgj;;rt"' detdan ske Krav paa kysten boende I ngweongruppe.
Samme nFprste'i¢dselsret i S~ndcrjytland. Han stod saaledes i snrevres te
·~
gentagn c Forcdra g i hmng med de Syd og Vest for Elben
g¢r det i stadig--Hertugdommerne, uden at udsen':ie boende Stamme r."
Hermed vii han sige, at Anglerne
autcntiskc Referat er ar sine Ord og
uden at give sig Tid til at svare paa og deres Naboer tilh0rte en Gruppc,
dm Modkrit ik, jeg har fremsat i som tyske Forsker e yoder at kalde
.,Nationaltidendc" 16. Januar og an- Ingweon erne, men som mere paalidene",
dct Steds. I Sledct for at svar<: kom- lig kan kaldes ,Nerthusdyrker
Taciif~lge
der
r,
Stamme
de
s.
v.
d.
nmtr han med stadig nye Argume
tet. Vi bliver nu alligcve l n¢dl til at tus dyrkede Gudinde n Nerthus .
Blandt disse Stamme t· nrevner
pr!lve, om vi ikke kan faa ham til at
sltndse og optage en ordentli g Drpf- Tacitus ikke Danerne , og del er denne negative Omstren dighed, der skal
tefse.
Af det sidstc Flensbo rg-Fore drag vrere Pointen i Prof. Schee ts Arguegct
forcligger der i Mangel af et auten- ment. Det ser tilsynel adende m
Virkelig
i
men
ud;
rigtigt
og
Imrd
lse
tisk Referat i alt Fald en Gengive
struk:Luftk.on
rene
den
i dct officiell e Organ ,.VOlkischer heden er det

'?

---

som maa formode s at
ig.
Vll!re paalidel
Jcg nrovned c f~r. at Prof. Scheel
har opgivet d:m grengse Vranglrerc
om en ,vestger mansk" IS'ationalitet,
der skuldc h<fve indehaf t Oltltidens
Jylland. Men dct spiller ingen st~rre
Rolle, for han har straks noge>t andet
al srette i Stedct for.
..Sor.1 dokume ntrere Kildcr kan vi
kun bruge de oldromc rske Forfat-

B~obachter",

Gyldigh ed, saa hvis f. Eks. Danerne
mangler i Listen, er det dermed atgjort, at de er udelukk et fra Gruppen Nerthus dyrkere alias Ingweon er.
Nej, Tacitus var en Mand, der opererede med et tilfa:-ldigt og brud-

nerne.

P rof. Scheets Paapegn ing af den
ingweonske Gruppes Kulturs amfund
sigcr os altsaa intet som heist om
~ndcrjyllands Forhold til Danskhedcn.

Her maa jeg nu springe til bage til
Prot. Scheels Elmsbo rn-Fore drag,
der indehol der et andet principi elt
\'igtigt Punkt. Han omtaler deri de
reldste typisk danske Bosrette lser i
S~nderjylland. en Rrekke Bygder
med Navne paa - lev (f. Eks. HadersJev ) . Der er ca. 25 af dem; ~et kalder han en .,ringe Islret.., en ,svag
Import" . Hera! maa enhver jo drage
den Slutning , at S~nderjyllands
Danskh ed er udt~mt med de 25 Levbygder. Og saadan har utvivlso mt
enhver af hans tyske Tilh9$rere opfattet det. Men nej, det er ikke Meningen, skriver Pt·of. Scheel til :mig.
- Ja, men h'4ad er da Me ningen?
Hele Argume ntet svinder hen i Taage. Og Prof. Scheel har heller intct
Svar paa min Paavisn ing (16. Jan.),
at det vestjyds ke Landska b Hard~ysse! (Ringk~bing Amt) kun ejer
ec>n eneste Levbyg d. Nu er Hardsys set jo kerneda nsk; og da det dobbelt
saa store Spinder jylland ha:r 25 Levbygder, komme r vi, naar vi dividere r
med to, til det Resulta t, at det nrermest er tolv Gange saa dansk som
Hardsys sel. Ja, saadann e Slutning cr
kan man naa til med den Scheel's ke
Matema tik. Jeg siger selvfJflg elig
ikke, at den grelder; men jeg tror,
jeg har godtgjo rt, hvor u brugelig

Prof . Scheels Argume n•
Levbyg derne er.
Prof. Scheel siger vide·
borg-Fo redrage t: , I fsSr- c
risk Tid kan der nok vre1
rent germans ke Stednav n
drig om danske, da en da
nalitet endnu ikke h avde c
Heri er vi saa hjerteli g
nu komme r Fortsret telset
Humlen . Ud fra de natioJ
l9Sse Urstedn avne skrider
gen videre. Det national
Elemen t melder sig. Og :
det om at vise, i hvad R
gaar. Var nu S¢nderj ylla
en anglisk Folkebl anding,
Scheel vil g~re det ·til,
uvregerl ig vente, at det vi
med Navne at de kendt•
Typer, a la Washing ton, '
Upton, Hedingh am, B<
Goudhu rst, Ixworth, C
o. s. v. Og der maatte 1
Navne med typisk engel!
vikling, Overgan gen fra k
lyd (som i Kirke - eng. ,
Former, hvoraf vi kend
Eksemp ler i Sa.'Cernes gam
Eks. Cyrengrehusren, nu
straks SsSnden for EjdQ
Kielle, nu Celie i Hanno
ik.ke eet saadant Navn anJ

Her maa jeg nu springe tilb age til Prof. Scheels Argumenteren med
Prof. Scheels Eimshorn-Foredrag, Levbygderne er.
Prof. Scheel siger videre i Flensstykkeagtigt Stof fra den romerske der indeh older et andet p rincip ielt
tere, som f. Eks. Tacitus. Af disse
Synskreds' Yderzone. Han kender yigtigt Punkt. Han omtaler deri de borg-Foredraget: ,I f~r- og oldhistoKUder fremgik det uden Mulighed
overhovedet intet som helst til de reldste typisk danske Bosrettelser i risk Tid kan der nok vrere Tale om
for Modsigelse, at hin Tids Landsdanske !l)er, ikke en eneste Folke- Sj'Snderjylland, en Rrekke Bygder rent germanske Stednavne, men alfolk i Slesvig tilh~rte den paa Havstamme mellem Jylland og Svensker- med Navne paa -lev (f. Eks. H aders- drig om danske, da en dansk Natiokysten boende IngweongTuppe. Det
ne ved Upsala. En saadan Mands lev). Der er ca. 25 af dem; ~et kal- nalitet endnu ikke havde dannet sig."
stod saaledes i snrevreste SammenHeri er vi saa hjertelig enige. Met.
Udsagn kan ikke bruges som Grund- der han en ,ringe Islret", en ,svag
hreng med de Syd og Vest for Eiben
lag til at dekretere, om denne eller Import". Heraf maa enhver jo drage nu kommer Fortsrettelsen, som er
boende Stammer."
Humlen. Ud fra de nationalt farvehin Stamme hplrer roed eller er ude- den Slutning, at
Hermed vil han sige, at Anglerne
1¢se Urstednavne skrider UdviklinLev25
de
med
udtplmt
er
Danskhed
lukket. Der er intet som helst, der
og deres Naboer tilh¢rte en Gruppe,
gen videre. Det nationalt sondrede
tvivlsomt
u
forbyder os at antage, at Danerne bygder. Og saadan har
som tyske Forskere ynder at kalde
allerede paa Tacitus' Tid var Med- enhver af hans tyske Tilhplrere op- Element melder sig. Og saa grelder
Ingweonerne, men som mere paalidefattet det. Men nej, det er ikke Me- det om at vise, i hvad Retning det
lemmer af Nerthusgruppen.
. lig kar1 kaldes ,Ncrthusdyrkerne",
S?nere, i Folkevandringstiden, var ningcn, skriver p 1·of. Scheel til mig. gaar. Var nu S¢nderjylland saadan
d. v. s. de Stammer, der if¢1ge Tacide det i alt Fald utvivlsomt. Det ang- _ Ja, men h " ad er da Meningen? en anglisk Folkeblanding, som Prof.
tus dyrkede Gudinden Nerthus.
liske Heltekvad ,Beowulf" kalder Hele Argumentet svinder hen i Taa- Scheel vil g~re det til, maatte vi
Blandt disse Stammer nrevner
uvregerlig vente, at det vilde yrimle
dem Ingwine, hvilket er det samme ge. Og Prof. Scheel bar heller in
Tacitus ikke Danerne, og det cr densom det gamle Ingweoner. Og i Dan- Svar paa min Paavisning (16. Jan.). med Navne af de kendte engelske
ne negative Omstrendighcd, der skal
mark ligesom i det p.lvrige Norden at del. vestjydske Landskab Hard- Typer, a la Washington, Wellington,
vrere Pointen i Prof. Scheels Argudyrkes Nirerth eller Njord, som er ~yssel (Ringkjilbing Amt) kun ejer Upton, Hedingham, Bolingbroke,
ment. Uet ser tilsyneladende meget
den mandlige Tvilling til Urgudinden ecn eneste Levbygd. Nu er Hardsys- Goudhurst, Ixworth, Chesterfield
lrerd og rigtigt ud; men i Virkeligsci jo kernedansk; og da det dobbelt o. s. v. Og der maatte forekomme
- heden er det den rene Luftk.Qnstruk- Nerthus.
Endvidere viser de angliske Helte- saa store Sj'Snderjylland har 25 Lev- Navne med typisk engelsk Lydudlion.
vi naar vi dividerer vikling, Overgangen fra k til Hvislekvad ,,Beowulf" og ,Widsith", at
vg d er, k ornmer •
Sagen er den: Mester Tacitus var
b~ed
to, til det Resultat, at det mer- lyd (som i Kirke -eng. church) intet Nabofo1k blev forh.erliget af
~ ikke en med alle sproglige og histoAnglerne med saa mange krerlige og mest er tolv Gange saa dansk som Former, hvoraf vi kender taJrige
e ri5ke Hjrelpemidler udstyret Elnosmigrende Hredersnavn~.: som Da- Hardsyssel. Ja. saadanne Slutninger Eksempler i Saxernes gamle Land, f.
., graf, hvis Navnelister ha': ubrydelig
Cyrengrehusren, nu Zenhusen
kan man naa til med den Scheerske
,s Gyldighed, saa hvis f. Eks. Danerne nerne.
Prof. Scheels Paapegning af den Matematik. Jeg siger selvffS]gelig $traks S~nden for Ejderen, eller
e mangler i Listen, er det dermed afingweonske Gruppes Kultursamfund ikke, at den grelder; men ~eg tror, IOelle, nu Celle i Hannover. Men
!t gjort, at de er udelukkct fra Grupsiger os altsaa intet som helst om jeg har godtgjort, hvor ubrugelig ik}te eet saadant Navn anfplrer Prof.
pen Nerthusdyrkcrc alias Ingweoner.
Sj'Snderjyllands Forhold til DanskNej, Tacitus var en Mand, der opel- rerede med et tilfa>ldigt og brud- heden.

Scheel, og han er lovlig undskyldtfor de findes nem1ig ikke. Alt, hvad
der findes, er Navne af de vel kendte
nordiske Typer, - by, - bpZ, - toft, -vad,
-skov o. s. v., som enbver, der kender det mindste til S~nderjyllands
Geografi, er fuldt fortro1ig med. Men
hvad skal vi saa med Polemikken
mod Eskildsens ,Grrenselrere", som
ogsaa kommer til Orde i Prof. Scheels
sidste Foredrag? Eskildsen har jo
ikke sagt andet om Stednavnene,
end hvad der er den simple, soleklare
Sandhed.
Paa et enkelt Pw1kt splger Prof.
Scheel at, im¢degaa Eskildsen.
,Fuldstrendig vildledende var dct,
naar Eskildsen kaldte de paa -tTtLp
endende Stednavne for typisk danske eller satte dem i Forbindelsc mcd
Norden. Thi medens man finder
Trup-Byer ogsaa i Westialen, er Omdannelsen af ,torp" til ,trup" ukendt
Korden for den kimbriske Halv;."
Dette er et af de mest slaaende
Eksempler paa forkert Filologi. Navne paa -trup, f. Eks. Eystrup, findP.s
i Westfalen og en Del af Hannoverdet er sandt nok. Men det afg~rende
er, at der ikke findes nogen geografisk Forbindelse mellem de westfal~k-h'lnnoverske Eksempler og rle
SSi)nderJydske;

Holsten savnes de ganske, h vorimod
Udbredelsesomraadet for F ormen
-trup, -Tup strrekker sig fuldkommen
uafbrudt fra Splnderjylland gennem
hele Danmark over til Ska ane. I
Dansketiden skrev man i Skaane
ligesom i det ~vrige Danmark Pederstrup, bvor Svenskerne n u har
indf~rt den reldre Form Pederstorp,
og Navne paa -Tup, f. Eks. Sallerup,
er endnu hyppige i Skaane og strrekker sig helt op til Ha11and; den hallandske By, der i reldre Tid var Anholtboernes Kirkeby, hedder f . Eks.
Morup. Prof. Scheels Indvending
mod Eskildsen er altsaa f uldkommen
falsk og viser k un, at han ikke er
tilstrrekkeligt hjemme i S tednavnenes Kendsgerninger.
De Argumenter, der i ,Volkischer
Prof.
Beobachter" refereres af
Scheels Foredrag, er kort sagt gale
fra Ende til anden. De er en Fortsrettelse af den belt igennem forfejlede Fremstilling, der bar vreret paa
Mode blandt Tyskerne siden Jacob
Grimms Tid. Han vilde jo finde urtyske Rudimenter i Jylland belt op
til Skagen, og paa Grundlag af sine
indbildte ,.Paavisninger" skrev han
1840 til Rafn: ,.Hvad var da saa frygtcligt i den Tanke, at hele Halvj.'len
atter i Fremtiden maatte slutte sig

nrermere til Tyskland end
skandinaviske !l)er? .... Den
fordummede og, som Holberg
os, paa Sjrelland noget rin
Jyde vilde maaske udfolde sig
levende, hvis han engang blev
i en anden Retning. For de
(saa forvovent det end er at
sig over for et fj'Slelsesfuldt og op
Folk) ser jeg kun Frelsen i
erhvervelsen af Skaane (!!) el
en n~jere Tilslutning til
Den, der sktev dette, var ikke
sprerret SO!Yl utilregnelig; han var
ledende Retshistoriker, Medlem
Tysklands grundlovgivende
i Frankfurt 1848.
F uldt saa suverrent omsretter
vel nu til Dags ikke mere
i ,praktisk" Politik. Men de
giske Argumenter, der fremsrettes
Prof. Scheel, er saamamd ikke
bedre end Jacob Grimms.
Vi Danske maa med stplrste
tilbagevise Angrebet paa vor na
nale Fjilrstef~dselsret i S~nderjylla
naar vore Modstandere mener
tilladeligt at m¢de op med saa
k~bte Argumenter som dem, jeg he
har sat i skarpt Lys.
Eskjrer, April 1937.
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vll nregte, at Hard$yssel og Bornholm
er gode da.nske Landskaber?
Afgel'ende or her Spergsmaalet om,
hvad der felger ejtcr Levnavnene. Er
Ia
de.t Navne med engelsk Klang
Washington, Wellington. Upton, Bolingbroke, Huntingdon, Buckingham, Oxford, Cambridge, Pankhurst, Ixworth?
Eller er det Navne paa -by, -bel, -tved,
-skot•, -l~tnd, -ballc o. s. v.? Det er
overflodigt her at give Svaret. Enhver, der har blot det flygtigste Kendska.b til Sondcrjyllands Stednavneforraad, veed ojeblikkelig, hvor meget
Prof. Scheels Paastande er vmrd.
E!ler de Prever, der er givne i Re!eraternc, er Prof. Scheels Redegerelse
forfejlct fra Ende til anden.
Eskjrer, 17. April l937.

~
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LESVIG- HOLSTENER- FORBUN·
DET har udsendt et Skritt, forfa.ttet a! Prof. Scheel, ,Schleswig diintsches Land?". som refererea I
,.Nordschleswlgsche Zeitung" 18. ds.
:Oct synes at vrere det sa.mme som det
Foredrag, han nys holdt i Flensborg,
refereret l ,Volkischer Beoba.chter".
Prof. Scheel har et stort' Fortrin !or
sloe Medkrempere; han delger ikke
Aasyn og Navn som' Anonymhalren.
Han kan ogsaa vise slg uhlldet, som
da han ka.sserede den opdigtede Na.t!onalltet ., Vestgerma.nerne".
Men hans nye Skrift syne, at bll.ve
en Skuffelse.
Allerede dets Titel er falsk. Dansk
Vldenskab hevder lkke mere, at Slesvig er dansk fra Tidernes Morgen; den
slger blot: dansk !ra den sammenhlllngende Histories Gry.
I Stedet for de kasserede ..Vestger-

maner" meder Prof. Scheel nu op med
en hos Tacitus omtalt Gruppe, lngvlllonerne, der skal omfatte Urslesvigerne
med Udelukkelse at Danerne. Det er
fuldstendlg vUkaa.rllgt. Tacitus .,ude·
lukker" lkke Danerne, at den gode
Grund, at han slet lntet kender til
Starnmerne mellem Jylland og Sveoskerne ved Upsala. Senere, 1 Beowulf!", kaldes Danerne for ,.Ingwlne",
d. v. s. Ingveoner; ja, der nevnes overhovedet lkke andre Ingvreoner end de.
Prot. Scheel taler vidt og bredt om
Urtldens Stednavne, f. Eks. Typen -f.?, g,
som l Jejslng, der f!ndes fra Skandlnavlen tll Alperne. Men lldt etter maa
Vi here, at Forekomsten at saadanne
Typer i Haderslev Amt vidner om Talaf de ferdanske Indbyggere.
er jo dog en llgetrem letterdig
Naar vedkommende Typer kan forekomme 1 hele
Norden, saa kan de virkelig ikke bruges som Argumenter mod nordisk Na.tlonalltet 1 Slesvlg.
Verre er dog, hvad han siger om den
typisk danske UdvikUng at -tm-p til
-trup. Han ger stort Vmsen at, at den
genftndes 1 Westfalen-Hannover. Men
han fortler, at der lngen geogratlsk
Forblndelse er mellem de to Udbredelsesomraader, saa at der her aabenbart
er Tale om spontan Optrreden at ensartede Udviklinger.
Han gennemgaa.r Udbredelsen at de
typlsk danske Navne paa -lev, der er
Udtryk for Folkevandrlngstldens danske Ekspanslon: 91 paa svensk Omraade, 134 paa. de danske 0er, 107 I
Nerrejylland, men kun 25 1 Senderjylland, og l Angel kun et eneste Eksempel. Alt dette er fuldkommen irrelevant. Hardsyssel, der er balvt saa stort
som Senderjylland, bar kun et Eksemnel. Bornholm h.ar slet tntet, - og hvem

Gudmund Schittte.
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TELF. CENTRAL 11,885

Bladet:

NatiQnaltidende
18 APR IQ? •
skriver den

Fredskonfetepce~g
SydSI~vig 19lt'

•

Et lndlreg Ira
Professor J. Collin
RA Overklrurg, Pro!., Dr. med.
Jonas Collin bar Vi modtaget
f0Jgende:

F

vf

1136,, !o'f03. 111

,

I sine levrlgt saa !ortreatfeUge Kro
nl.ker om Claus EskUdsen'a .. Dan!lll.
Greanseleare" {Nationaltiden46 13.-14
AprU 1937) kaster Red. FT€1-M "· Je.,ael~ slg med Voldsomhed over E.s Yt
ring, at efler Krlgen kunde Danmark
have faaet hele SenderjyUand tubage
og Hr. v. J. bruger herom Udtryk, der
st.lge fra. .,Fejltagelse" over ,urlmellgste Legendeda.nnelser" tn ,.taabellgt'
og ,.Va.as".
JE'g vil bestemt protestere berimod:
na&r en Paasta.nd uimodsagt. gjentag('~
t!J.citreakkellgt ofte, fremtrreder den eP
t~rhaanden som ulmodsigellg: og hvlr;
det !!lesvlgske Sp0rgsmaal atter Pn
Gang rulles op; er det.s Historle muiJg·
vis lkke helt"ll,gegyldig.
Red. Franz v. Jessen kan sige .,saa
vldt jeg ved", ,.saa vJdt de mig til
gjeangelige Acter og Protocoller oply·
ser", men han kan som den kyndlgt
Hlstort.ker, han er, ikke beneagte, 11.!
noget har fundet Sted, uden at det ...
kom.met tfl hans Kiundakab.
Mod Hr. v. Je.ssen.s BeneagteJ.cJe heav·
der je_g,_ ai Danmatk~ hl1s del..haJu!c
villet, kunde ~ faaet hele Slesvig
tllbag~. ja, at de~r adskilllge bety
dende Mamd ved Fredskon!erencen.
som ooskede, at det skulde ske uden
Afstemn1Dg, h!!_lket ogsaa var et ud
bredt 0nske 1 Sydsleevlg.
Jeg rnenerin.tg l.kke berettlget tU nt
!rem1regge de Udtalelser herom, som
gaves mig 1 1919; men jeg stfller mit
Udsagn op mod Reda.cteur Franz v.
Jessen.s, og 1 videnska.pell>gt Arbejde
vejer det positlve Fund tungere end del

Jomu Collin.

Den Omstamdighed, at ,betyden-

Mrend ved Fredskonferencen" under Prof. Collin's Ophold i Paris
919 til ham personlig, under mere
mJndre !ortrolige Former, har
t eom deres 0n.ske, at ,hele
, uden Folkeafstemning, blev
tilbageglvet Danmark, amdrer intetved mine Udta.lelser 1 OmSeminarielrerer Claull
Eskildsen's Dan8k Gramselrere.
Thi hv.is Prof. Collin's HjemmP!slkke havde Srede og Stemme
Fredskonferencens 1 det
AnUggende kompetente
Orll!arter, bar dere.s Synspunkt kun
lng som lndividuelle Meningstmre:ndP.Iirlvelser af den Art, som kom
fra mange Sider om d en
al natlonalpolltlska
der paa hint Tidspunkt
~.-~fi .......A,. Slndene.
Prof. Collin's

Hjemmelsmamd Seade og Stemme
indenfor Fredskonferencens i det
slesvigske Anliggende kompetente
Organer, maatte det vrere her og
netop her, de skulde have gjort deres Synspunkt g~eldende, hvis de
fastholdt det og Iagde Vregt paa dets
Gennemf0relse. Men dette er jo v:itterlig ikke sket. Det staar uimodsigelig fast, som 1 min Kronik her i
Bladet d. 14. ds. udtalt, at
Ikke paa noget Tidspunkt af de sejrende Stormagters Dr0ftelser af vort
Greansea.nliggende paa Freaskonterencen ' Pari$ bar der fra nogen Side vearet Tale om nogen som heist anden
L0snlng Jend den, eom kunde hidferes
paa Grundlag a! en Folkea!stem.ning -

altsaa, ' OverensatemmeZ.,e mea Pragfred.eM femte ArtikeJ, en a! den sles-

vigske Befolkning selv truffen Afg0relse.

1

ST. RE&NE&ADE 2. K8BENHAVIt It
TELF. CENTRAL 11,885

Bladet:

Nationaluo ... .uue
skriver den

18 AAl 193}

Det er Dag,
det skal g~res ! J
1T ANLliDNING at Den S0nde.,jydske

~ Da.gs LandsindsamiJng l Dag udl
taler l"olketingsmand J. OJwf.<Jtma.S MezJ
lcr:
Det •er i Dag, Arbejdet skal geres lkke fordi der IItke er um.a.adeUgt meget Arbejde til os 1 Morgen og 1 den
kommende Tid, men Arbejdet aka! gores i Dag med at lwbe Dybbelm.~rket,
saaledes at Vi i Dag kan komme op paa.
ny Rekord.
Det er en l.Eresforpllgtelse for det
danske Folk at drage Oiru!org for, at
der er rigel!ge Midler til Raadighed for
Arbejdet Nord og Syd for Gram!len. Ingen kan ~re i Tvivl om, at der arbejdes strerkere og stmrkere f ra TyskhedenJJ Side, - Jad Og1Saa det danske Folk
vise, hvad det duer tu, hvad det kan og
vil, lad oa 1 Dag, hver I sin Krecls, gere
det praktisllie Arbejde, der krmves at
oe. De kom.m.unale Valg 1 No~tesvig
ga.v et forjrettelsesfuldt Udtryk for,
h vorledes Stilllngen er. Det gaa.r atter
frema.d, sa alede.s som det ekal Nord for
Gr~en.

OJ. de, der blev tllbage Syd for den
nye Gramse7' skal vide, at de lkke blev
glem.t, saa.ledes som vi lovede dem det,
og det vfser hele det dan.ske Folk dem 1
J. Chri.st111a4 Mener.
Dag.

I

Tyskerne i Nord-Siesvig
lider valgnederlag.
Ved kommunevalgene tapte de man:'ater
aile kiepstCEdene•
og T~der er tyskh eNA.r en ung dans k pike 1 ~n c.Aabenraa
· ~~~ttepunkten. Inngste
v1ktl
derjy lland forel sker sig i en tysk- tens
tna, hadd e tyske rne
1
t
ten
valge
til
lighe
ktrer
slnne t unge rsven d og
y r e med 8 av
blir gjens idig, stille s man overf or flerta.Il r . b y s tfire A.r slden blev
a
mand
15
et av de mang e na.c;jonale pro8 redus ert 't 1, og ved valge t nu
blem er i grens eegne . Inter essen dEe ty~erne ytter llger e avgl et
stimu leres av mege t mere enn stor- mAtt
at, sA. de nu bare har 6 av
mand
politi kk. Her karl . gj~res psykolo.
de 15. Det var her den dans ke borgisiCe studl er med lang t mere dife liste, som erobr et det tyske
gerllg
feren tiasjo n enn andr e st.eder. Dette mand at, mens det 1 de andr e byer
dansk -tysk e ektes kap er kun et en- var socla ldem okrat ene, som fikk
kelt eksempel. Erfar lngen 1 S!!!n- frem gang en . Den voldsomme inter derjy lland er for~vrlg den samm e esse omkr ing valge t kan for9Jvrlg
som !or svens k.finske ektes kape r 1 clirekte leses ut av en valgd eltag elFinla nd, at kvlnn en prege r hJem - se pA. 1kke mtnd re erm 93.3 proce nt,
met. Det er helt overvelende nun og dessu ten av det gans ke enestA.som beste mme r barn8.5 nasjo nalite t, ende, at det var slutt et Usteforog de klare ste bev1ser herfo r flnne s bund melle m de dans ke borge rlige
'li de tilfel le, hvor en rrumn er gift og socla ldedm okrat ene. Tf6nder burto gang er, neml ig med henh oJds- de allere de efter slste valg ha fA.tt
vls da.nsk og tysk kone. Som regel dans k borge rmes ter (som ogsA. er
er han do. far til en fiokk dans ke komm unen s ordff jrer), men av forog en nokk tyske barn. Rent IJISY- skjell lge grun ner flkk T~nder fli'$rst
II:plogt.sk er det ogsA en spen nend e I).U en dansk e 1 splss en for sin
opdagelsesrelse A. finne A.rsakene korru nuna le adml nlstra sjon. Tyner,
tU, at denn e og htn skitt er nasjo - skern e gikk !rem med 69 sterru
I motiv ene fume s alle men det dans ke llstef orbun d gikk
nalite t.
re enn 428,
avslcygntnger fra overs pent 1de- frem med lkke mlnd
der nu S
er
llene
meta
stem
mon
nwn
Etter
leste
simp
al1tet ttl den
nt tyakp»oce
41
ent
omtr
T~nder
hung er.
de.
av
e
slnne
taten
MA.lestokken for resul
Samm en med den tyske borge raile disse mang e kre!t er, som uter forsv ant de tyske
foldes 1 et grens eland , ligger lmld- mest er 1 T~nd e 1 Aabenra.a og
mestr
orger
viceb
ke
da.ns
l~rtid 1 valge ne, og i den
Haderslev.
del av ~nderjylland har der netto p
For de tyske Nordslesv1gere
nu vrere t komm unev alg med tllrlag 1 alle
me- bragt e valge t sA.ledes nede
h~ttende na.sjo nal.p olltis k stem
byer, og i flere landk omm uner gikk
telllng.
det ikke bedre. I NordbOJ;:g miste t
Det har aUtld vrere t mA.let for de et mand at med nrest en halve rt
dans k styre 1 S9Jnderjylland, at da.n- stem meta ll. Bare 1 noge n landk omske- og tysks inned e skuld e sama r- mune r hadd e de fremgilng. Tem aet
arbel de om alt av prakt isk virk. tor de tyske komm entar er kund e
somh et. Mind retall et rnA lkke 1so- bare bll et: De tapte posisjoner.
leres 1 en gold tilvrerelse uten kon. Skyld en blev lagt pli et csyst ematakt med det .taglige llv, som om- tlsk dans k-ma rxlst lsk sams pllb,
glr det pA alle omrA.der. Dans ker men k.jensgjerningene kund e lkke
og tyske re skal arbei de sa.mmen skjul es, og den tldlig ere cLan desutom ledeL9en av mele rier og slak. Ftihr en, gArdeier Jep N 1sse n
skal
mA.te
e
faslt:
sam.m
drOi f!<1lgende
terte r o. s. v. PA.
- Det er fastslA.tt ogsA her,
dans ker og tyske're sama rbeld e 1
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rer btSr lkke vrere en politi sk kamp - tog.
Valg dagen blev sAledes lkke, for
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man<tater, men nu skuld e revan - betyd ning for alle borgere. Danchen komme, forky nte deres ag1- mark holde r fast ved s1n Uberale
tator er. soro. ~~.Ri- den kurs overf or det tyske mlnd retall ,
tyske valgt one kan nevn es, at kan- fordl den er foran kret 1 overbev!S' JSam~n=a:: <ren
c:H41e!LOM
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og de klareste bevlser herfor 1'lnnes ende, at det var siuttet list~f~~
'1 de tilfelle, hvor en mann er gltt bund mellem de danske borgerlige
to ganger, nemlig med henholds- og soc1aldedmokratene. Tj?Jnder burv1s da.nsk og tysk kone. Som regel de allerede efter siste valg ha fltt
dansk borgermester <som ogsA er
er han da far til en flok:k danske
kommunens ordfl'!rer), men av forog en fiokk tyske barn. Rent psyskjellige grunner fikk Tj21nder fjl!rst
kol~k er det ogsA en spennende
nu en danske 1 splssen for sin
opdagelsesrelse a. finne A.rsakene kommunale admlnlstrasjon. Tyttl, at denne og hln skitter nasjo- skerne gikk frem med 69 stemmer,
I mot1vene flnnes aile men det danske listeforbund gikk
nalltet.
avstygnJnger fra overspent ide- frem med lkke mlndre enn 428,
alitet tll den stmpleste mammon- Etter stemmetallene er der nu 1
hunger.
TI'Jnder omtrent 41 p;ocent tystMllestokken for resultatene av slnnede.
aile dlsse mange krefter, som utSammen med den tyske borger foldes 1 et grensela.nd, Ugger im1d- mester 1 TI'Jnder forsvant de tyske
l~rtld 1 valgene, og 1 den danske viceborgermestre 1 Aabenraa og
del av Slllnderjylland har der nettop Haderslev.
nu vreret kommunevalg med tilFor de tyske Nordslesvlgere
hlllr~nde nasjonal.polltlsk stemme- bragte valget sA.ledes nederlag 1 aile
telllng.
byer, og 1 flere landkommuner gikk
Det har alltld vreret mA.let for det tkke bedre. I Nordbo.tg mistet
dansk styre i Sfllnderjylland, at dan- de et mandat med nresten halvert
ske- og tysksinnede skulde sarnar- stemmetall. Bare 1 nogen iandkomarbelde om alt av praktisk virk. muner hadde de fremgang. Temaet
Mlndretallet rnA ikke 1so- for de tyske kommentarer kunde
~mhet.
leres 1 en gold tUvrerelse uten kon. bare bli et: De tapte posisjoner.
p{l et csystematakt med det faglige liv, som om- Skylden blev lagt
samspilb,
dansk-marxlstisk
ti!k
glr det pA aile omrA.der. Dansker
ikke
kunde
kjensgjernlngene
men
og tyskere skal arbelde sammen
skjules, og den tldligere cLandesom ledelsen av rneierler og slak.
Fiihren, gA.rdeier Jep N 1sse n utterler o. s. v. P11. samme mAte skal droi f~Z~lgende fasit:
dansker og tyskei'e samarbelde 1
- Det er fastslA.tt ogsA her,
kommunestyrene, hvor den snev- hvad allerede var bekjent pA skoreste hjemsta.vns-lnberesse binder len...omrA.de, at vA.r front er tryk4-lle sammen. Disse kommunesty- ket Inn og beflnner sig pA. tUbakerer bfllr ikke vrere en polltislt kamp- tog.
plass, men de- er bUtt det 1 stor
Valgdagen blev sdledes lkke, for
"1, • c- .1 '111 f
utstrekning.
a. bruke et uttrykk fra den tyske
~ Forrtge gang .var det va.lg vA.ren agltasjon, nogen betalJngsdag over1933 samti<llg med, at nasjona.lso. for Danmark og dansk styre 1 Nordctal~n syd for grensen fikk sltt slesvig. Det gikk omvendt, og dette
ffllrste rik."'dagsflertall. I to av de kan bare fremme en st~ og solid
fire byko.mmuner 1 Nordslesv1g, utvlkling 1 Nordslesv1g. T1ngene er
Haderslev, Aabenra.a, Slllnderborg og satt pA. plass, og sA. fortsetter arTffnder, mlstet de tysksinnede sine beidet med llllsnlngen a v de kommandater, men nu skulde revan- munale opgaver, som har like stor
chen komme, forkynte deres agi- betydn1ng for alle borgere. Dantatorer. Som ~~ den mark holder fast ved sin liberate
tyske valgtone kan nevnes, at kan- kurs overfor det tyske m1ndretall,
§futmtaSSen :::Pt\ cren fordl den er forankret 1 overbevisdt4ikn
tyske Uste 1 Aaben~ raste 1mot ningen om at her 1 Norden er dede danske, soiii'""'fi:a. de fllvr1ge deler mokratisk styre og personlig frlhet
&T landet er nxt;tet tu S,nderJii- det beste for mennesker og samland. Innenfor et lands grenser fund. Fra tysksinnet side l Nordroreglf jo nu engang flytnJnger av slesv1g har der 1 de senere A.r vreem.bedsmenn og andre fra by ttl ret demonstrasjoner, som lkke var
b)'. Dlsse danskes tllflytnJng ka.lte i samklang med nordisk frlhetsvreret fristende A.
han •de fremmedes pla.nmesstge A.nd, og det har
den hjemltge svare med anvendelse av den makt
oversv~mmelse av
som staten sitter !nne med 1 slste
jordbunn~. Sp1sskand1daten pA. den
innsats. Valgene nu viser lmldlertid,
tyske l1ste 1 T;S'nder lkke bare pro.
at dansk vllje pA. folkestyrets gr unn
testei'te mot cde' totketremmede elehar vreret det mest virk].11ngsfulle
nlenter- n'O'rafrai', men opfordret svar.
Og det er karakterlstlsk,
ogsA aile tyskslnnede tU a. crekke
hvorledes bystyrets komlteer blev
hln&nnen hAnden over- alle par- sammensatt efter valget 1 Haderstier og sll vlbnene ut av hendene lev, hv6r tysli:erne forutsa dansk
·
pA bflldlene;.
h~nlatter, hvls det blev tysk n-eAv 1nere roUge uttalelser, som derlag. I det nye bystyre var stll~
vlser den meget store betydning llngen sA.ledes, at det stod pA. loddty.skerne tilla valget, ka.n nevnes: treknlng, om den tyske gruppe
«Siden den 10. februaJ;." 1920 (da. skulde representeres 1 de taste koNordslesvig stemte s1g til Dan.mark> miteer. Fra dansk side rant man,
er der ikke holdt et sA vlktlg valg at tyskerne burde ta akt1v del l det
I T~nder by som <let fore.stAende:.. fagllge kommunale arbelde.
Der
(Oprop til Tfllnders tyske velgere>. blev f~Z~lglig ingen loddtrekning.
cVl skal svare den aggressive dansk- Danskene slkret valget av de tyhet og ma.rxlstene•. <Det tyske ske komite-medlemmer.
Denne komlte-besettelse
dagblad 1 Nordslesvig). cValgdagen
rnA. bringe et tysk resultat, for det der helhetslnntrykket av vArens
er na.sjonalsoclalismens bud, at den kommunale valgkamp 1 Nordslesaldrl mA hvile pA sine La.urbrer, men vig. Danmark fortsetter sin liberale
alltld strebe vldere fremacb. (Den politlkk overfor det tyske mlndretall, mens valgtall og manda.tfortyske llste 1 Aabenraa).
Da sA ~lgdagen endeUg kom, skyvninger dokumenterer dens rikbragte den skutfelse pA skuffelse tlghet. Txsternes ta~ 1 aile fire bytor de tysksinnede ~nderjyder. I er blllr overbevlse dem om at der
Haderslev, hvor det f~r var 4 tyske bare flnnes _a~ ~e ve!_rx:em~.
Belg~ Knudsen.
mandat€r, tapte tyskeme et, sA de
nu bare har tre bystyremedlernmer

dJ,

M

""" 19.
· I Aa.benra.a gikk det pa, samme
mA.te. Den tyske liste tapte et
m'andat ved valget 1 1933, og nu
tapte den atter et ma.ndat, sA
tyskerne er 4 av 17. OgsA I Sjlln.
derborg mAtte tyskerne avgi en
plass, sA stllllngen blev 4 av 21.
Endelig er tilbake den fjerde
bykommune, den sydligste, Tfllnder,
oc sydfra blev opmerksomheten
IWk\ · henledet pA denne by, fordl
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i Nord-Slesvig
Amtsa,sessor

J.

Smith analyserer her Tallene fra de

sidste Kommunalvalg i S~nderjylland _- og viser,
hvad de fort.eller om Stillingen Dansk - Tysk.

T

IL de nu afholdte komtnunale 1 dette Omraade har under 80 pCt.
Vlllg i Nordslesvig knyttedes en At K~!~bst~~ederne har T9$nder en
stbr national Interesl!e: Vilde Tysker - 'Valgdeltagelse paa 93 pCt., at Flrek-

ne have lige saa stlr!rk Fremgangved
disse- Valg som ved Folketingsvaiget
i 1935, eller vllde detiYk'kes dedanske Parlier fra Socialdemokraterne
til de Kon;ativ-;- at holde dem
Stangen og mulfgvis at erobre Mandater fra dem?

kerne H'jer 91S pCt.
I Kampen om den nationale Stilling har aile danske Partier i h¢jere
Grad end hidtil gjort Brug af Listeforbund. I mange Tilfrelde omfatter
Li'steforbundet aile danske Lister; i

andre Tilfrelde er det kun de borgerSom bekendt maatte Tyskerne lige Partier, som er gaaet sammen i
srerlig i Byerne afgive Mandater, i de Listeforbund, eller ogsaa har de opfleste Tilfrelde til Socialdemokra- stillet en Frellesliste. I T¢nder bar
terne, kun i T¢nder var det de bor- de Borgerlige opstillet en Frellesliste
gerlige Partier, som l~b af med Ge- under Hensyn til de enkelte Partiers
vinsten. I Landsognene gik oet nogle Styrke og har dernrest afsluttet LiSteder frem, andre Steder tilbage; steforbund med Socialdemolrraterne,
er endei1g 0pg9frelse vii dog sikkert saaledes at enhver Vrelger kunde
vise, at Vindingen var st9$rre end stemme dansk uden at fornregte sit
•
abene. Det er dog ikke altid gS!Irligt Parti.
l).t ot:gS!Ire Resultatet_na:ionalpolitiskf
navnlig naar enten ved dette Valj
EN nationalc Interesse i
eller ved -Valget 1 . 1933 - Listerne er
nes Udfald er srerlig knyttet .til
opstillet efter lokale eller erhvetvspolitiske Synspunkter, eller hvis der Sognene i Grrenseomraadet og til
Kfibstrederne og Flaekkerne.
har vreret Fredsvalg.
Ved .lEndringer i den kommunalc
Af de 25 Landsogne i Gra:mseomValglov rned Hensyn til Skatteydel- raadet har jeg Valgtailene fra de 21.
sen (Restancer) og Boprelsbetingel- I disse er der afgivet 11,911 danske
sen blev Antallct af Valgberettigede og 332.4 tyske Stemmer; rlet vii sige,
vresentligt for~get. I de fleste Tilfrel- at der i hele Omraadct er afgivet 28
de er det vel nok sa?rlig kommet dct pCt. tyske Stemmer. Tyskerne har
socialdemokratiske Parti til gode, Flertal i de to srnaa Sogne Ubjerg
men paa Landet vil ogsaa de andre og H~jer Landsogn, henholdsvis 62
Partier henholdsvis Interessentgrup- og 55 pCt.; derefter f~lger Uge med
per have profiteret deraf, da de 47 pCt. og Burkal med 42 pCt.; sva¢konomiske Vanskeligheder her har gest er Tyskerne reprresenteret i Bov
ramt stprre Kredse af Befolkningen. med 17 pCt. - i 1933 havde de kun
Tilvreksten gav dem et
St~rrelsen af Tilvaeksten af Valg- 10 pCt. berettigede svinger mellem 10-100 Mandat, og i Hjortkrer med 15 pCt.
K~bstreder og Flrekker danner en
pCt. Hostrup Sogn bavde i 1933 452
Valgberettigede; i 1937 515; Nr. L~ naturlig Gruppe for sig. Da Krigum 1933 254, 1!}37 550. T¢nder i stiansfelt ikke opstiller Lister efter
1933 2782, i 1937 3285; H¢jer i 1933 na·t ionale Synspt~nkter~ har jeg sat
566, i 1937 660.
Graastcn ind i Stedet for. I denne

*

D

I Kampen om denne Tilv~kst Gruppe cr der afgivet 18,6~6 danske
maatte Stemmeantallet pr. Mandat og 6157 tyske Stemmer, det er 25
~ges for at holde Stillingen, og alle pCt. i Gennemsnit. K¢bstrederne
V~elgere rnaatte purres ud for at af- Haderslev, Aabenraa, S9$nderborg og
give deres Stemme. For saa vidt der TS!Inder har henholdsvis 19, 27, 19 og
foreligger Meddelelser om Valgdel- 41 pCt. tyske Stemmer; Flrekkerne
tagelsen, udtrykt i Procenter af de H~jer, !4gumkloster, Graasten, AuValgberettigede. ses det ogsaa, at gustenborg og Nordborg henholdsvis
•
Valgdeltagelsen bar vreret saa stor, 60, 35, 18, 18 og 12 pCt.
I Grrenseornraadets Landsogne er
sorn den med Rimelighed kan forventes. I Grrenseomraadet har der 173 danske og 45 tyske MandaUbjerg - et meget lille Sogn - en ter, det er 26 pCt. tyske; det svarer
Valgdeltagelse paa 96 pCt., et stort helt godt til Stemmeafgivningen. I
sorn Tinglev 89 pCt.; intet Sogn • K¢bst~der og Fhekker er der 90

danske og 31 tyske Mandater, det
ligeledes ca. 26 pCt.
I alle tire K¢bstreder har
ne maattet afgive et Mandat til
for, at de saite Stemrneantal1et
Vejret, men de danske Partier
¢get deres Stemmetal i h~jere
Det tyske Stemmet.al udgjorde:
Haderslev
Aabenraa
~nderborg

T9Jnder

1933
1275
1137
916
1171

pCt.
19
31
23
46

1937
1534
1310
1086
1253

pCt.

f~

*
LT i alt ha~m~n vist Lov til at

A

sig!> at den Fremga~ysk
heden i Nordslesvig har haft i de
senere Aar, dels paa Grund af den
Indsats, Nazlsmen har gjort ideologisk og agitatorisk, dels paa Grund
af Landbrugets j~Skonomlsk vanskelige Stilling, nu er bragt til Standsning, idet den nationale Ansvaxst¢lelse i Grll!nseegnene nu er strer,kere
hos aile danske Partier end tidligere,
og idet der gennem De Unges Grrensevrern og de danske Samfund er sat
en Modaktion ind for at afvrerge tyske Angreb og Overgreb og for at
st~tte a1 dansk Arbejde paa det k ulturelle og nationale Omraade.
J.

I

r
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lfele Rolkets
_,....~~--Sag
I

ANLEDNINO &t Den

~
~Km.derh:dske

mnj>llbde~o~l· ~~~g~
begge Sider a.f Grrensen. Der kan regnes med, at der fra tysk Side aa.rligt
ofres 1 Million rugsmark ttl det tyske
Gnensearbejde.
Vi ka.n. ikke v~me Grll)JlS(ln med
mUitmre og ma.gtpolltlske Vaaben, der
ka.n. sta.a :M.aal med 'l'ysklands. Sa.a
m.eget mere rna& vl ane 1~gge Evner
og Knefter 1 for at ege Gr~nsens lndre
Styrke: en levende og llVSkra.ftlg, en
villende og

forsva.rsberedt Dallskherl

paa begge Sider 8! Gr~eMen.
Der er Opgaver i Msengde 1 Grrell8earbejdel, der kalder paa at hlive lost.
Der vokser nye frem hver D&g, hvor
Modsta.nderell8 Angreb s~tter tnd; _:.hi
der er Jllvor bag Tyskertt~•., Krw om
Lad Dybboldagen d8 vtse et enlgt
da.nsk Folk. der er re<ie til at gtve vorl
Forsvarsarbejde ved Graml!en dE'n
samme 0konomiske og ldeelle UndE'r-

st0ttelse, som Tyskeme pa&kalder fra
det tyske Folk.
Aabenraa., April 1937.
N icls H am.se'l'l,

Redakter.

'
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Frim~rke.samlere, der erhverver Dyb~Imeerket, , under·
at~tter tyskfjendtlig Virksomhed! "

Frimmrket Udtryk for ..ekspansiv Propaganda mod en
Nabostat"
N ationaltidenJe prifMt

F

k~cher Beobachter 1 Spidsen paa.staa.r,
Berlin , LjH-da.r .
at Danmark giver Verden det sjreldent
j'c)RENDE tylike Blade a nal aar i Af- sete Eksempel, at en lnterna.tlonai Sam-

frerdselslnstltutlon geres til Tjener tor
en ekspansiv Propaganda mod en Na.overfor Danm.a rk. Der byggea i A rtik· bost&t.
.,Med Forundrlng konstaterer vi
Ierne i-vrigt paa uboldbare Argumen•
denne 1 hvert Fald uvenlige danske
ter. De tyake Anareb oc Anker mod
Holdnlng overtor Tyskland," stger
Oanmark bviler paa Miafora ta.aelaer Olf B., og om ckJ ty6M Fri'tTUm"kejorhan&.
ten

8ft

mild eat t alt uve nlir T one

V. ,

Ze1·e og Bam:lere, aom erh.verver de om·
talte Frimatrker, udtaJer Bladet, Gt de
tmderstetter en tyakjj€m4tlig Virkaom~
hed, 30m er rettct mod det tyske RigfMt

Eejl..-tir Udlaepinll af hi ttoriake or
nationale KeDcbgerniDifer.

Udenrigamlnlsterieta_gr~-B~lm~ Enhed!

B<n:te,!!Zeitung_p~ta.ar LAftep,_at aen
dansk e P ropaganda 1 Sleavlg gaar ud
paa at'"'eropr~ rent tysk Omraade la.ngt '
ttlOJ} Syd. Aabenraa-Bladet Hejm,dal
omtale.! som et - ,ejderdanak Hetz.
blatt<', og det er efter Bi:iraen.zeituttga
Menlng en Ska.nda.le, at det IIIStr!gske
egeringaorgan Wiener-Zeitung har al-

trykt en Artlkel 1 HtJjmdal om NationalaoCialiam.en l Nordslesvig.

, De faelles tyske Forpligtelser" ·
En lige aaa stor Skandale er det,

alger Bla.det, at den ofticielle WlenerZeltung har gengivet de ,.gode tyske
Apenrade,
Stednavne" H adersleben,
Sonderburg og Tondern I den ..da.n1serede" Form Haderslev, Aabenraa, Sooder borg og T0nder.
,Hermed fremmeor et tyak Blad i
Patrie Tyek.beclena Udryddela.. i Sles-

vir", tilf-jer Bi:ire~n~eitung indign.e.
r et.

Der mindea d ernaeat om jiletrig.

eke Soldaterrrave

.,fra

8ft

f

Sjilndel"jylla~d

T id, da Slesvir-Holaten blev

bierret for den tyake Na tion". Bor.
••naeitun• opfordl"er P atrigerne

til

at ihukomme de faellee tyeke ForpJig.
teleer o• til at opg[ve enbver F or•
bindelee med Tyak.bede na F j eDder.

Offici~~ Advarael mod
Dybb~Im~rket
officlea Pre.sseudadvarea det tyske Publlkum mOd
give Penge Ud for ,,daMke polit~J'e
. Dt>f e r Tale om Dybb01
Melle-Fri,mrerkerne, som srelges til Fordel for H. P. Hanssen-Mindetondet. Den
tyake Presse med Regeringsbladet V i:ilI en ejensynllg

1

K -4.
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Jordkampen i SJ)nderjylland
ili1 hlive sl{rerpet
St~llingen er alvorlig, ogden krrever en kraf.
tig lndsats fra ~ansk Side

·

nmsten aile Spprgsmaal slaar slg tU Ro
med, at det gaar jo nok. Vi bar glemt
for meget, ogsaa Morarn-, og det maa
et Folk ikke gpre.

Billeder i Btadet, der er optaget at
Berlingske Tidendes egne Fotografer
eller Billed-Bureauforbindelser, k an
Da Landcvrernet stlftedes for 10 Aar om Stillingen, som den er nu. Den er kjiJbes hos Nordisk Pressefoto, A /S, Pilesidcn, var ,To L¢ver'' Medindbyaer til alvorllg nok, og den !<:rawer en kraftfg straxte 34. Tele:ton Central 13,617.
et at de fprste Mjiider om Sagen, der Indsats fra vor Side. I den kommende

•

blev holdt l Studenter:!oreningen i Fe- Tid vil vi faa mere tysk Udstyknjng
bruar 1937. I Aftes mindedes ,.To Lp- endnu, og vi vil ikke kunnc undgaa en
skmrpet Kamp om Jorden og om Ejenver" 10 Aars Jubilmet ved et Mpde i dommene.
Teknologisk Instituts Festsal,
tt ,., 16 1'1
hvor St.gende Interesse hos Ungdonunen
Landeva:rncts
Form and,
Gaardejer

Wm. Rasmussen overtog Hvervet som
de Opgaver, som vi skal l¢se, og som
Ordstyrcr.
kun- kaii lpses, naar vi arbejder I FmlJordkampens Historic
lesskab (langt og stmrkt Bifald).
Iian11 Andersen gav f!1rst en Ski!dring
Efter at Operasanger Marius Jacobat Forhfstoricn til Jordkampen, og ban sen unqer stmrkt Bi!ald havde sunget
nmvnede her, at hele Problemet om en Rrekke natlonaJe Sange, sluttede
Vrernet at den s¢nderjydske l''mdrejord Skolebestyrer Eri/c Schmidt med 1 en
aldrig havde vmret forstaaet saa godt, kort, men srerdeles Uvtuld og slaaende
som Ungdommen 1 S!<1nderjylland for- Tale, at revse Nationen tor, at den i
stod den i Tidcn fra Aarhundredskiftet
til Verdenskrigen.

Etter at have givet en mege1 interessant og levende Frcmstilling at Landevmrnets Opgaver r Institutionens aller(prste Tid, i hvilken Forbindelse han
lod Skmbner og Menne.sker passere forbi
Tilhprerne, sluttede han med nogle Ord
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Nationaltidende
skl'iver den

Dan8ke

22 MAR 1937

MaJ)dag den 22. Mart

1937

Tilfr~d}Atrllende
danske Valg

D
c•·

de

nedenfor

SociaJcle.

Tysk--

mokrattn'

.Mndede

80
88
84

28
19
19

25
21
37

34
34
27

Iiculer.s~ev:

1922 .,.... 47
, 1929 ... . . 48
I 1937 ~··· 46
Aabenroo:

1922 •••• 4.1
1929 .... 45
1937 .... 36

E NNE 'Maaneds Kornmuncvalg
i Nordslesvig er de f0rste, som
Bonderborg:
a.fholdt siden Nationalsoclnlis1922
39
85
26
mens Magtovertagelse i Tyskland.
1929 . ... 38
36
26
Undor Ind.flydelse a.f de vreldige Be1937 .... 33
44
18
givender Syd for Gramsen er ogsaa
i Landct mellem Kongeaaen og Sltel- Tonder:
brekken nye Trrek bleven f0jet til det
1922
38
15
52
overlcvct·ede politiske Fysiognomi.
1929 .... 34
20
46
Delte gmlder ferst og fremmest
1937 .... 38
21
41
H jcmmotyskcrne og 8ocialdc71tokraDet frem.gaar a.f disse Tal, at i
tE"rne.
Nordslesvigs.k Valgstatistik r eg- Kabstrederne bar de tysksindede
ner med tre Vrelgergrupper: Dan- Vmlgeres Andel i Stemmerne vreret
ske, Tyske (d. v. a. tysksindedc) og i Tilbagegang, medens SocialdemoSocialdcmokrater. Naar dennc sid- kraternes Andel har vreret i stadig
st.e Gruppe maa holdes srorsltilt, er Vrekst, paa de dansk-borgerlige
det, fordi den i hvert Fald bidtil har Stem.mers Bekostrung.
Ude i Landkonununerne har Kamsamlet saavel dansksindede som
pen
om Mandaterne ofte vreret
tysksindede Socialister og saaiMes
baard.
Her er de tysksindede Stemikke drekkes af en nationalpolitisk
mers
relative
Tilbagegang ikke saa
Betegnelse; fra hjemmetysk Side er
iojnefaldende
som i K0bstrederne;
det ofte bleven hrevdety at en vre1.11en
det
er
en
glredelig Kendsgrersenlig Del af det ma.rxistiske Vrelning,
at
det
tyske
Fremst0d, der paa
gerkorps er tysksindet.
Baggrund a.f det nordslesvigske
Nationalsocialismens Gennembrud
Landbrugs vanskellge Kaar er bleog Fremtramgen i Nordslesvig har
ven forsegt - saaledes navnlig paa
nu haft til F0lge, at Vrelgere af tysk
Als - intet Sted er lykkedes. I hele
Sindelag i stedse hejere Grad saae
Nordslesvig gar nu foruden Flmksig tvungne til at identificere deres
ken Hejer kun den lille Landsby
Ty~khed med Nazismen og antage
Ubjerg et Kommuneraad med tysk
denne nye .,Verdensa.nskuelse".
Flertal.
Det bar voldt mange Va.nskeligAlt i alt er da Nordslesvigs komheder at faa. dette Krav gennemf0rt
munale Valg i Marts 1937 forl0bet
i Slcsvlgs tysksindede Befolkning,
ti lfredsstillende.
som i det sidste Hundredaar Gang
paa Gang ha.r maattet dreje efter
den Vind, som blreste fra Syd.
ThJ for at blive regnede som a:gte
Tyskere har siden Tiden o. 1840 de
tysksindede Slesvigere skullet svmrge snart til Slesvigholsteinismen under augustenborgsk Fm-erskab, snart
til Prejssen under Bismarck, snart
til Wilhelm IT.s Tyskland, snar~ til
Ebert's og Stresemann's eller Hindenburg's og BrUning's socialdemokratisk-kat.holsk-liherale .Rige. Det
;idste Trin i denne Udvikling blev
saa naaet i de f0rste Maaneder at
1933, da Adolf Hitler hejser Hagekorsfanen over Tyskland og proklamerer, for snart efter tillige at reallsere Na.tionalsocialismen med dens
totalitrere Krav paa Legeme og Sjrel,
med dens Banlysnmg af M.arxismen
i alle Afskygninger, med Antisernitisme, balvhedensk Troeslrere, social
Radikalisme og en til H0jsprending
opstemt Nationalisme.
Det var stram Kost for nordslesvigske Bonder og Arbejdere af tysk

{i
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det ofte bleven hrevaet,.. to~> "'" • senlig Del af det xna.rxistiske Vrel- ning, at det tyske Fremst0d, der paa
Baggrund af det nordslesvigske
gerkorps er tysksindet.
Landbrugs vanskelige Kaar er ble-Nationalsocialismens Gennembrud
ven fors0gt - saaledes navnlig paa
og Fremtrrengen i Nordslesvig har
Als - intet Sted er lykkedes. I hele
nu haft til F0lge, at Vrelgere af tysk
Nord.sle~v~ har nu fqrug_en Flrek·
Sindel.a.g i stedse oojere Grad saae
ken Hejer kun den lille Landsby
sig tvungne til at identificere deres
Ubjerg et Kommuneraad med tysk
Tyskhed med Nazismen og antage
Flertal.
denne nye ,.Verdensanskuelse".
Alt i alt er da Nordslesvigs komDet har voldt mange Vanskeligmunale Valg i Marts 1937 forlebet
heder at faa dette Krav gennemf0rt
i Slesvigs tysksindede Befolkning, tilfredsstillende.
som i det sidste Hundredaar Gang
paa Gang bar maattet dreje efter
den Vind, som blreste fra Syd.
Thl for at blive regnede som regte
Tyskere har siden Tiden o. 1840 de
tysksindede Slesvigere skullet svrerge snart til Slesvigholsteinismen under augustenborgsk F0rerskab, snart
til Pr0jssen under Bismarck, sna,rt
til Wilhelm n.s Tyskland, snart til
Ebert's og Stresemann's eller Hindenburg's og Briining's socialdemo~ratisk-katholsk-liherale Jtige. Det
sidste Trin i denne Udvikling blev
saa naaet i de f0I'Ste Maaneder af
1933, da Adolf Hitler hejser Hagekorsfanen over Tyskland og proklamerer, for snarl efter tillige at re-alisere Nationa.lsocialismen med dens
totalitrere Krav paa. Legeme og Sjrel,
med dens Banlysning af Mandsmen
i aile Afskygninger, med Antisemitisme, halvhedensk Troeslrere, social
Ra.dikalisme og en til H0jsprending
opstemt Nationalisme.
Det var stram Kost for nordsles·
vigske B0nder og Arbejdere af tysk
Sindelag, og det er heller ikke lykkedes dem aile at faa den ned. Der
har ved de sidste Kommunevalg fla-re Steder vreret opstillet indbyrdes
fjendtlige tyske Lister, saaledes i
Aabenraa, hvor denne Splittelse blev
Aarsag til, at de tysksindede tabte
et Ma.ndat, Wvrigt netop det, som
skulde vrere tilfa.ldet en af de krasseste Nazist&, Dr. rer. pol. Lorentz
Christensen (en a.lsisk Bondescm
med dansk Modersmaal, som i rivende Fart har gennemgaaet Udviklingen fra Stresemann's til de sidste
Dages Forkyndelse) . Omvendt var
paa den tyske, rerkenazistiske Liste
i T0nder F0rstepladsen tildelt en
Arbejdsmatnd ved Navn Keippert,
som indtil for faa Aar siden spillede
en Rolle i det stedlige Socialdeano·
kr&ti. Lignende Tilfreld,e er fore-kommet andre Steder.
Saaledes har Virkningerne af den
tyske Nationalsocialisme gjort sig
greldende dybt ind i Nordslesvigs
tysksindede Vrelgerkorps. Men ogsaa paa dansk Side kan de spores.
For f0rSte Gang efter 1920 gik nu
ved sidste Kommuna.lvalg i Teuder
- den nationalpolitisk vanskeligste
K0bstad - den danske Frellesliste
(Konservative, Venstre og Radika.le)
i Listeforbund med Socialdemokraterne; Resultatet blev, at den tysknazistiske Liste tabte et Mandat til
F~lleslisten. I 1922 bavde i Tender
Byraad de tysksindede 8 af 15 Mandater; i 1937 har de 6 mod 6 danskborgerlige Gg 3 Socialdemokrater.
Disse 9 danske Stemmer valgte
straks (den k~servative) Lands·
retssagf0rer Holger Jepsen til Borg·
mester - den f0rste danske Borgmaster i T0nder siden dansk og tysk
Sindelag har krempet i Slesvig.
V~ de kommunale V!!S 1922,
1929 og 1937 t ae fire nordalesvigske K0bstreder tillaldt a;f _Mmtllge
atgivne St;.emmel' -fe~~e Andel
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10 Ore pi:: Indbygger
til Grce~sesagen!

I

TYSKLAND holder man en maa..
tU Fordet for

n~dlig OOerdag

TyJk4~ 1 G~rne.ue.

Herhj~-

ma er der ~ge Mellemrum tmellem,
at der kaldes paa. Betolkningena, Of,.
fervilje tU Fordel for den kulturelle
Kamp 1 vort Gralllsela.nd. En at de
meat betydnil1gs.futde LejUgbeder er
Detl 80nderjyd.~t"ke Dag, paa. hvUken
Gra:n.sejorenmoen sa.mler Penge W eit
Arbejde. Utr~ettellge tyske Fremated
1 Forblndelse med den tor os ugunstige
Markkurs beVirker, at Gnensetorentngen Aar tor .Aar taa.r :tlere Opgaver
og behover flere Penge for at le.~Je ~
dem.

I

I

Grmnsetorenmgeru~ foroleblge ::Ma&l
er hvert .Aar at ska.tte 10 0r& pr.
Indbygger ttl det ll0tlderjydAke Arbejde. ForenJngen modtager atadlg Bldra.g ttl stn Kasse, men med Den scnderjydske Dag staar og !alder dens
IDvne til at gere en Indaats ved Gl'llensen. I FjOT gav Dagen 13:S,OOO Kr., t
' Aar skulde man gerne hojere op, hvts
Dagens Resultat sa.mmenlagt med
Forenlngens evrige Indtsegter aka'
gtve Haab OIJll, at det Ma.al, ma.n har
sat stg, kan naa.s.

10 0re er lkke meget. Enhver maa,
have Raad til at k&be det lllle Mlerke,
som /Jallges Landet over Fredag den
16. Apr!J. Det er syttendo Gang, der
sa.mles lnd P84 Den eooderjydske Da.g
- egentllg den 18. April, men 1 Aa.r
er den 18. en S0ndag - og Dagen har
lndtll nu lndbra.gt 1% Mill. Kr.
Landet er lnddelt 1 3000 Dlstrtkter,
l til hvllke der I Aar sendes 111, Ml.ll.
Mrerker. % M!ll. ska.l soolgcs 1 Stor' kebenhavn, Resten I Provinsen. I Stor·
k~benhavn, som er delt 1 54 Dl.strlkter,
raslea der med 4500 Ind.Samllngsbesser.
Som Opta.kt til Den sonderjydske
Dag bolde.s TlrSdag den 18. April 1
Odd Fellow-Palleet en Fest, som transmJtteres Klokken 20-22. .Alle 1 Sto~
kobenhavn, som medvlrkede ved forrfge Aa.rs Indsa.rnling, er invlteret.
I Odd Fellow-Pal~eet splller Llvga.rdena Orkester, og der holdes Taler at
Reprmsentanter for de store poUtlske
Partler,
Politikenle IIat,., Nie't8et~,
JohlJ. Kyed, Statsrevisor A. M .
og fbv. Prre.sident Bolger A.na(,rBen.
Operasangerlnde Editl• Oldrttp
Ben synger, og Axel JueZ !Ieser
Dlgte. M0det ledes at Lil'lleNierc>retlln·
gens Formand, Rektor
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skriver den

senderjydske l;;andmaend
kraever ejeblikkelige Hjcelpe·
foranstaltninger
Nationaltitlentle privat
Haderslev,

Mandag.

2000 sjiind erjyd sk e Landmsend aa mled e& i Eftermiddaga
Had er sle v for a t prot estere imod Uligh eden i R ege ringena Er·
bvervspolitik og for a t r e tte e n Rsekke K rav til Regering og
Rigsdag om snarlig G ennemfjiSrelae a f Hjselpeforanataltninger
for d et d a n sk e La n dbrug.
slag til Opnaa.elso af en sa.adan :MerM0det, til hvilket Frelleslandbofor· indtregt
for Landbruget:
eningen for Nordslesvig sammen
En S kattened seet tel•e paa 40 Mill.
med L. S. i S0nderjylland havde ind- Kr. ved , a t- Staten o vertog e n Reekke
KreditforeningBdirekt0r caZZ0.
budt, havd~ faaet Tilslutning fra af d o sociale Udgifter, aom Soc ne·
alle Egne af Landsdelen, og Delta- raad e ne in gen lnd fly d else h a r paa, oc de smrlige 80nderjydske Hjrelpetoran·
staltnlnger maa opretholdes 1 videst
gerne fyldte S0nderjyllands st0rste hvorved Ejend omuk a tterne vilde kun- rnuligt omtang, saa
saa mange som
Lokale, Salen paa ,Harmonie.n", ()g ne nedaeettes.
muligt 1 S0nderjy'lland .kat1 blive ved
Endvid ere G e nne mf;relae n a f en derro Hjem.
alle de tilstooende Rum til Tramgsel.
Blandt De1tagerne, der saa godt som Sm;rordninr til B egreen s ning af d e
alle var de danske Landbrugsorga· T ab, La ndbruget lider paa urentahle
nisationers Medlemrner, saas tillige Pro dukl ionsrr e ne. Genoem en saada n
en Rrekke kendte Tyskere, bL a. Sm,Srordning aklllde d er sikres Land·
De.ichgriiber og Je-p Schmidt. De bruget Produk lionsprisen + en p assen•
da.nske Nazister sogte at forstyrre d o Dri ful~derlpn. En saadan S m;rordM0dets Karakter ved at uddele L0- n inr kund o au p pler u m e d en Tilskllds·
lbesedler, hvis Indhold var rettet ordninc, som g,fr d e t mulict for de
mod en enkelt af Talerne, Kreditfor- ;konomisk van skeligt atille d e, f. Ek~.
eningsdirektor Callo~ men saavel de arbejdslpse, •edblivende a t faa
Nazisterne som deres L0besedJ.er Raad til at k ; be Sm;r, o g rennem
dine t o Ord n in cer kunde d er opnaas
druknede i Mrengden.
e
En lang R rekke kendte s0nderjyd- n Me rindteer t p aa d e rester e nde 60
ske L andmrend havde Ordet for at Mill. Kr.
protestere mod de Kaar, der fra Regeringens Side bydes det danslte Krav om ,jeblikkelige ForanLandbrug, bl. a. Formanden for ·
staltnin.ger
Frelleslandboforeningen, Gaardcjer Ved MOO.ets Slutning vedtoges en ResoHans Schmidt, Kollund, der paape- lutlon, hvori de 2000 50nderjydske La.ndgede den skrerende Ulighed mellem nuend opfordrer Regeringe:a og Rigsde.gen tU at genoprette den 0konomiske
Erhvervenes Vilkaar, og L. S.-F0re- LigestUiing Erhvervene imellem, og
ren Peter Niel.3en, Rem0, der opfor· bvorl men krrever, at der allerede i indevrerende Rigsdagssamling gennemfedrede til inden for Andelsorganisa· res Hjrelpeforanstaltninger for La.ndtionerne at S0ge Landbrugets Krav bruget. So1n de Jorste Skridt herlil foreslaar ·man. at Statim midlertidigt, i~
Sterst Opmrerksomhed ookte den
som Direkteretl for S0nd.MjylKreditforening, P. A. Cazz..,,
Gang paa Gang blev han a f·
af stcerke Bifald8tiZ1cendegive1og efter Talen blev han kraftigt
af den store Forsamling.

i,len det• ned.sa•to Skattekomm.i ssion har
tilo1td.ebragt .sit A1·1Je;iW og a1~t:i8t nye
Vojo til en retJcerdig Fordeling a/ Skattebyrd.On, eftc,·gi"t;er d~ paa Landejen.dommOtte 1tvile11cle Bkatter til Staten
og o1;crtage1' Sognekom.'T!tun.ernes Vd·
gi/te1· til Sk?l.e~;cesenet samt do UdgiJ·
te1· til Bociale Form,a.QJ, sotn KO'»lmunerno ingen lttdflydelse har paa, W~t M-t

Forrentningsprocent paa 4 \der-t:ed sparede Bel0b ~m:endes til Nedbet d
100 M'll'
.
scettelse at Hljettdorn,sskatteme tiJ Ko1!lf'
Y er
1 ton.er
mtm~wne. Endvidero foreslaar man GenEfter at have skildret det bestaa.ende MiSforhold imellem Byemes og
Landbrugets Indtjeningsevn.e, udtalte
han som sin Opfattelse, at visse Tegn
kunde tyde paa, at Regeringen nu var
ved at indse N0dvendigheden at en
Sanering af Landbrugets 0konoml, og
denne Forbindelse oplyste han, at en

nem.f0relsen af en smerordning, som gi·
ver Landbruget Produktlonsprlsen in·
klusivo en passcnde Driftsledel'l0n. Til
Drekning at de nrevnte Fora.nsta.ltninger toreslaar man en Afgift paa Valuta-Attesterne og en For0gelse at Skat·
ten paa st0rre Formuer, suppleret med
en Srerbeskatnlng af Formuetilvrekst,
For1wjelse af L<mdbrugets Forrent- opstaaet efter Indf0relsen a.f Valutare·
ningsprocent, der i 0jeblikket· er ca. $, strlktlonerne, samt en Forbrugsbeskatblot een Procent fD"rucUcetter en ning paa Varer, der ikke h0rer til LivsF'orogelse at Nettoudbyttet pr. H ektar !ornodenbederne. Endellg krrever man.
pew. 27 Kr. og ,;ilde belobe 8'1g til et Be- at Landbrugets Eksportmuligbeder udlob p<m 100 Mill. Kr. om. Aaret. Dl- nyttes til det yderste.
rekt0ren fremkom med konkrete ForTil Slut anmoder man ogsaa om. at

•
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2000 S-ntle~jyder krcever
Reger.ingens MedVirken til
Be~ring at Landbrugets Kaar
De n~dvendige Midler foreslaas tilvejebragt
bl. a. ved S~rskat paa F ormuer og Valuta·
F ortjeneste
Fra vor spnder jydske Medarbejder

HADERSLEV, MANDAG
Der var m¢dt ca. 2000 Landmrend fra
alle Egne l Nordslesvig ill det srore""M1Jde, som I Dag afholdtes i , Harmonien"s
store, nye Sal med tilst~ende Lokaler.
I Forsamlingen saas enkelte tysksiudede Landmamd, bL a. W i l hel m Deichgraber og Jep Schmidt.
M~et fik d overorde tuc._!~llt

Nye Tilf;rsler
af Appelsiner
fra ltali
Der indf~res
for l1f2 Mill. Kr.
Valutakontoret udsender i disse
Dage nye Bevillinger til Indf~rsel
af frisk Frugt fra Italien. Det
drejer sig om et Bel~b paa 1 1h
Mill. Kr., og det danske Marked
vil saaledes i den nrermeste Fremtid blive Genstand for en ret stor
Tilf~rsel af Sydfrugt, bl. a. at
Appelsiner.
at vi er uskikkede til at lpse Tidens Qpgaver.
Kreditf¢reningsdirektpr Call9ls Tale
hilstes af et meget st<lerkt Bifald.

St~rre 'J)lslutning til Andelsbevregelsen

Fod ;b, or ttl Slut ved~ges a"!.-(!.d t
M~ets to andre Talere var Frellessom enstemmlrt en Resolution, aom
landboforeningens Formand, Gaardejer
forealaar ~rJ.!_e.!!,!..!! Sta.!ss.2t a.a
Hans Schmidt, KoUund, som Ugeledes
E Jendomme, s~ at Staten overtarer
krrevede en ret!serdig Fordeling at Lan\
Landkommunernes Udglfter tU Sko·
dets lndtsegter, og den kendte L. S.levresen or til sociale Formaal for
Mand, Peter N ietsen, Refs9l, som
de Direkt9lr Call¢, ford! han saa
derlrennem at nedssette EJendoms·
Kreditforeningsdirel!;ter ca.ne.
havde talt Landbrugets Sag. Han anbe\ skatterne. Endvidere forealaas lnd·
falede st¢rre Tllslutning til Andelsself~trt en Sm!fr-Ordnlnr, som garante· den Erhvervspolitik, der drives her
skaberne, hvor man maatte g9Jre sine
~
r er Landbruret Produkilonsprlsen. Landet, kompromltterer Folkestyret ved Interesser greldende, og slog til Lyd for
Til Dseknlnr &f Udgtfterne ved dlsse at g~re et Sp~rgsmaal om Ret eller Uret st~rre Tilslutning ttl Andelsbanken, saa
til et politlsk Magtsp¢rgsmaal.
Landbruget kunde have et Sted at anForslars Qennemf;relse foreslaaw en
Jeg eT bange tor, at RegeTingen i"ke
Afrlft paa Valuta-Attester, en For· magter Opgav en, fo,.di den mangle,. bringe de lndtjent~ Vrerdier.
Endnu havde en Rrekke Talere Ordet.
h; Jelse af Skatten paa store or mel· Hmmninger overtor Vmlgernes 0nske1'.
Nogle danske Natlonalsocialister s$igte
lemstore Formuer or JndtseJter SUP · Den eneste Udvej, je'g kan se, er en Re- at faa Ordet, men det lykkedeJ dem
pleret med en Srerbeskatnlnr af For· gerlng af Arbejdere og Btfnder Ligesom ikke, da Salen skulde r~mmes til Brug
i Sverige og F inland og i Realiteten ogmuetuvrekst efter Valuta-Restrik·
for et andet MsSde.
saa i Norge. Spprgsmaalet er saa, om vi
Til Slut vedtoges den I Indledningen
tlonernes Indf;relse samt en Beskat- er modne til at f9Jre en saadan Politik,
nlnK af Luksusforbrug. EndeUr krse· eller om vi stikker saa dybt i politiske omtalte Resolution, som nu vll bl!ve
stille' Regering og iRgsdag.
ves, at Landbrugets Eksportmullgb e- Fordomme, Stands- og Klasseinteresser,
der bllver udnyttet til den yderste
Grrense.

De urimelige Arbejdsvilkaar
kan ikke vedvare
'
M¢dets Hov~dtaler var Kreditforeningsdirekt9lr Call¢. F9lrste Halvdcl af
hans Tale var den samme, han l L¢rdags boldt l K9Jbenhavn. 1 ¢vrigt ud-

talte han:
- Det er vor Qpgave at holde Lovgivningsmagten til Uden. De urimeligc
Arbejdsvilkaar kan ikke vedvare. Undervisningsministerens Udtalelser 1 }ia·
derslev viser, at der er Forstaaelse indentor Regeringen, men der sker \kke
noget. Vi vi1 prostestere mod denne
Forhalingstaktik, saa det kan hpres i
K ¢benhavn: Hvad Drelen n~er I e!ter,
naar I er klar over, at det ikke kan
blive ved at gaa, som det gaar.
Hvad Partiernes Stilling angik, udtalte Hr. Calls!, at Venstre, naar det
gjaldt Valutapolitikken, var valent oi
t alte om Posekikkerl. Det bavde medt
at lrere endnu, og maatte begrave d4n
gamle liberalistiske Adam.
r.hristmas M9Jller havde ikke favol'li-

Fra vor spnderjydske M edarbejder

Mill. Kr., og det danske Marked
vii saaledes i den nrermeste Fremtid blive Genstand for en ret stor
TilffiSrsel af Sydfrugt, bl. a. af
Appelsiner.

HADERSLEV, MANDAG
Der var mpdt ca. 2000 Landmamd fra
aile Egne i Nordslesvig til def sto're""Mjl'1 Dag afucififtes 1 ,.Harmonien"s
de,
store, nye Sal med tilstjXiende Lokaler.
I Forsamlingen saas enkelte tysksindede Landmamd, bl. a. Wilhelm Deichgriiber og Jep Schmidt.

rom

M,det fik et overor.dq!!J~- r,.!!Jrt
Forl;b, o&' tU Slut ved~&'es ~ (odt
10m elllieDllllict en Resolution, aom
foreslaar E!!!!;&'Jve~f S!!_tss2 t J!!,A
EJendonune, aa~t at ~ten overtarer
Landkommunernes Ud~ifter tu Skolevresen oC' tll soelale Formaal for
derirennem at nedsaette EJendomsskatter ne. En dvidere foreslaas lndf,rt en Sm!fr-Ordnlng, som garante\
rer Landbruret Produktlonsprlsen.
TU Dreknlnr at Udgifterne ved dlsse
Forslars Gennemf,relse foreslaas en
Atrltt paa Valuta-Attester, en Forh; Jelse af Skatten paa store or meiJemstore F ormuer or Indtaerter suppleret med en Srerbeskatnlnr at FormuetUvaekst efter Valuta-Restriktlonernes Indf;relse samt en Besk atnln&' a f Luksusforbrur;. Endellr kr aeves, at Landbrurets Eksportmuligheder bllver odnyttet t il den yderst.

at vi er uskikkede til at Ipse Tldens Opgaver.
Kreditf¢reningsdlrekt¢r Call¢s Tale
hilstes af et meget sta!rkt Bifald.

Sttsrre ruslutning til Andelsbevregelsen

l
I

l

Krec1ltforen1ngsdirekter Calle.

den Erhvervspolitik, der dl'ives her
Landet, kompromitterer Folkestyret ved
at gjiSre et Sp¢rgsmaa1 om Ret eller Uret
til et politisk Magtsp¢rgsmaa1.
Jeg er bange for, at Regeringen ikke
magter Opgaven, Jordi den mangler
Ha1mninger over/or Vmlgernes 0mker.
Den eneste Udvej, jeg kan se, er en Regering af Arbejdere og B¢nder Zigesom
i Sverige og Finland og i Realiteten ogsaa i Norge. Spprgsmaalet er saa, om vi

er modne til at f¢re en saadan Politi]{,
eller om vi stikker saa dybt i politiske
Fordomme, Stands- og Klasseinteresser,

Graense.

De urimelige Arbejdsvilkaar
kan ikke vedvare
Mpdets Hovedtaler var Kreditforenjngsdirekt¢r Call;. F¢rste Halvdel af
hans Tale var den samme, han i L¢rdags holdt 1 Kpbenhavn. I ¢vrigt udtalte han:
- Det er vor Opgave at holde Lovgivningsmagten til Ilden. De urimelige
Arbejdsvilkaar kan ikke vedvare. Undervisningsministerens Udtalelser i Haderslev viser, at der er Forstaaelse indentor Regeringen, men der sker ikke
noget. Vi vil prostestere mod denne
Forhalingstaktik, saa det kan h0res l
K¢benhavn: Hvad Dselen npler I e!ter,
naar I er klar over, at det ikke kan
blive ved at gaa, som det gaar.
H vad Partiernes Stilling angik, udtalte Hr. Ca110, at Venstre, naar deigjaldt Valutapolltikken, var valent oj
talte om Posekikkeri. Det havde medt
at lrere endnu, og maatte begrave d.n
gamle liberalistlske Adam.
Christmas M¢ller havde ikke favotiseret Byerne mere end Stauning. ~r
havde Uge slden Valutarestritttionerne
blev indf¢rt hersket et Slags Frimureri
mcllem Socialdemokratiet og de konservative Arbejdsgivere.

Protest, saa det dirrer i
Minister·Tahuretterue
Direkt!llr Call¢ sluttede med at slge:
- Vi lever under en abnorm pkonomisk Tilstand og under en uret!rerdig
pkonomisk Politik, som hindrer Bonden
1 at faa en rimelig ~n for sit Arbejde.
Det virker som en Centrifuge, der
skummer al Fl¢den ind til Byerne og
k\ll\ levner Futmoolk til Landbruget.
Mod denne Udbytning at Bonden vil vi
protestere saa det dirrer i Ministertabut'etterne, selv om de er undennuret med
nok saa mange Hundredtusinder af
StemmeT. lkke fordi Regeringen beh¢-

ver at frygte pkonomiske Trusler, men
fordi der er tvingende Logik og hydende Retfrerdighed i de Krav, vi fremaretter.
Denne Protest tager Sigte paa de
K aar, der bydes hele det danske Landbrug. I Stedet for en slap Laden-staatil-Politik krrever vi Plan¢konomi,
Statsindgreb, som sretter Tlngene paa
P lads. Men der maa forudsrettes en
F lytning at K¢beevnen fra Byerne til
Landet. Hvis Regeringen ikke magter
denne Opga.ve, vil Vanskelighederne
taarne sig op omkring den, og Spandingen i vort Samfund vii stige til det
utaatelige.

Regeringen kompromitterer
Folkestyret
Man skulde synes, at en r adikal-socialistisk Regering maatte have Intersse 1 at godtgpre Parlamentarismens
Berettigelse overfor Diktaturet. Men

M¢dets to andre Talere var Fselleslandbo!oreningens Fol'mand, Gaardejer
Hans Schmidt, Kollund, som llgeledes
krsevede en ret!rerdig Fordeling at I,andets Indtsegter, og den kendte L. S.Mand, Peter Nietsen, Re:ts!ll, som takkede Direkt¢r CallfiS, fordi han saa varmt
havde talt Landbrugets Sag. Han anbetalede st~rre Tilslutning til Andelsselskaberne, hvor man maatte gjiSre sine
Interesser greldende, og slog til Lyd for
stprre Tilslutning til Andelsbanken, saa
Landbruget kunde have et Sted at anbringe de indtjent~ Vrerdier.
Endnu havde en Rsekke Talere Ordet.
Nogle danske Nationalsocialister spgte
at faa Ordet, men det lykkedes dem
ikke, da Salen skulde r¢rnmes til Brug
for et andet M¢de.
Til Slut vedtoges den I
omtalte Resolution, som nu vU blive
stille• Regering og iRgsdag.

· Apropos ,E uropas
elendigste
Landsdel"
Fro- Sv~ AG!lS M"~• M'r
cr Sekre tcer ( den al!fll4erjy~
.~ke
Un!ldO'Insforentng
.,18.
April " ha1· vi modta .get:
n..HE LM DelchgrllOO,. bar ved en
A!ste mning s!est 1 Slesvi g holdt ~n
mcge t ubchc rsket Tale, hvorl han be·
tegne r Nords lesvig som Euro pu elendigste La.ndsdel, en Pa.ast and, deT vel
lXlll8. seg sorn et Led \ den gt'IM.8er«Yisionls t1ske Pt'opa .ganda , der teres trr
tysk Side rnecl stacllg stlll!rkere og stterkere Kraft .

V

At man I d41n uord.•!lesvlga.\te Befolk ·
nJng bar et a.M.et Syn pa.o. dette. viB<'t'
.de nyUg afhold te Va.lg, thl her var del
Dansk heden , der dokum enterw e sln VII
je tU at hevde sig overto r ct tyak Min·
dretal , hvls Kandl t.at samm e Herr
DelchgrtLber var ved Folket.lng\sva.I,...-et.
Netop dette gode ds..nske Valg er del
vel, der ha.r fa.a.et Herr Delch grllbe r til
at udslyn ge sine gruud lese Pa.a.sta.ndc 1
Raser l over det fejLslagne tyske ~· ··
l Talcn slges det 1 at alle da.nsk e Pn~
tier er enlge om at fordri ve Tyske m
Dette l1l1l& ska:rp t tubage vtaes, ~
dAD.sk Side h.a.r ma.n a.ltld anerk endt Ty·
Gkerne 1 -Nord slesvi g som et national'
1ollndretal, selv om de lkke kan regn<':1or !>1lndrel81 l mellernfolkeUg F01·
stand, efters om de er o.t samm e Rac1 .
bar samm e R~l!gion og taler sa-rom ·
Sprog sam vl.
1 Forho ld Ul det uansk e .Mindr etnl
Syd for Gnen.sen, h\'Or Medle msska b Ill
dan.sk Foren lng cr Afskedlgel.sesgruml.
har det. t)l'lilltn Mindr et.al afgjo rt en l!Ul& t
trlere og &ikrere Tilv~erelse. Overf or
Delch grabe r's Udtale lse, at man &g'tf·r
med allc til R.aadlgbed staaen de Mldlcr
at udnyt te Damn &rk3 0kooo mlskc .At·
h~ngighed at: Tyskla nd, skal
jeg blot
pege pas. et Par offlcleUe tyske Udt.'l·
tc-tser:

Som Svar paa St.ats minist er Stau·
nlngs Tale 10. -2.-1 936 I Ha.dersle,·
:>krev .,Deut sche dipll)matl.sche Korre ~q>Clndenz" mege t anerk enden de·
,.Dl'l
da.ns.ke Sta.tsv~.sen eT ved sin loyal•'
Holdn ing i Mindr eta.lss p0rgsm aalet t1l·
llge et Forbtl lede for de Stater , der . .
1 Skygg en at Magts a.mme nsluln i.nger
finder Mod h1 at UDde rtrykk e derc~

Mlndr etal."
h 1 en ledend e Artlk el i det nation
a.lv
Blad .,Frld erlcus " finder man. telgen dc

Udtalel.&e angaa ende Nords lesvig s Tll·
ba.gevenden lU Dn.nm ark: .,Had er en
daarll g Nabo, men Tyskla.nd og Dauer Naboe r, og de er I mang e Henhenv!.ste tU binand en. Da. er det
&t <1et tyske Folk ved, a t vi tkkc:
betLBV4er at hade Danm ark for Nord·
sii!.!;vurs Skyld ." (Okt. 1934}. ~t er dersynes det mig, Grund ttl at sp0rg~
tyske Rigsre gerlng , om man staa.r
d.lase UdtAlelser, og om ma.n agter
lliinyt te den at ~ichgrll.ber omt.alt<)
tll~<JJWUI.\.l~e Afiue ngigh ed,
Uanse t Svare t maa vi Da.nske gere
01! det klart, at nu er Tiden komm
f't
at '\'i a.lle !lnder vor Plads I de natlonal e Foren inger og Skabe r en bred
dansk Front mod deu Linle, der at V!lllelm Deichgr~ber er Jagt ud l Slesvl~
forled en, !!Om l\:todv~gt mod den fr:t
dc1me Sid(' kroovede Gram.serevi81on
81>6fld A a.ge MoUe,.,

fl 111o
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' Alfr~d .Rosenlie"rg

I~Ha: ~~n::o~!~-

holatenake Laererforenings
Graenaesp¢rgsma als-Kursm
Hillers udellr1gspolltl£.C<e Medarbejder
Alfred. R.osC>Jtberg ltommer i n~este Maar

ned til Flensborg for at aabne et historisk Kursus, som den nattonalsociallstiske uerer!orenlng for Provinsen Sles\ig-Holsten holder 6.-8. April. :Ml3n vU
iSlet' beskreftl.ge slg med Grrensespergs.maa.lene, og Sagkyndigc holder Forocrag om c:\et oonderjyd.ske Sporgsma.al
og Problememe ved Tysklands Gramser mod Vest og 0st.

' fkv~ ~.,p ~. Jp
_,f;/

·

~IUA / , :fl

Siger Deichgriiber
om Nordslesvig
Ubehersket Tale i
Flensborg
NGtiorudtitlend• prlfHd

FZensborg, L0rdag.
EN unge alsiske Gaardejer ViZ..
helm Deichgraoer, der var tysk
Kandidat ved Folketlngsvalget, holdt
Hovedtalen ved en Afstemning&fest,
aom den tyske Grrenseforenlng bar
foranstaltet nede 1 Slesvig By. Til
at begynde med var der et lllle Hun·
drede Mennesker, og senere kom
yderligere en Afdeling Nazlster 1
brun Uniform. Der blev budlt velkommen af Organisationsleder 't.'Ofl
Moltke, Flensborg, og derefter talte
Vi1helm Delchgrliber, der bl. a. eagde:
- Nu er det det nye Tyak·
land, der giver Tonen an, og det
giver oa nyt Haab. Det en Ga~
aaa rige Nordaleavig er under
dana&: Styre gjort tU den fattia·
ate og elendigate Landadel i Euor f7 Aar aiden bealutropa.
tede det danake Miniaterium at
9dela!gge Nordaleavig 9konomisk for derved at kn~ekke det.
Aile danske politiake Parlier er
enige om at fordrive Tyakerne.
Deichgraber sagde endvidere:

D

l

- Danmark er 6konomisk ajhamgigt af Tyskland, og vi agter med
azte tiZ Raadighed $taaende Midler
at udn'!f.tt~ denne Afhamgighed. vor
Tid er nu kommet!

I
I

I
I

I

I
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Nazist·Demonstration
·mod Tvangsauktion
Se nd er jy ll an ds K re

·,.t te Na zla teme Demon.tt
r&t lon en pa a
den

tva nge sol@ Gaa..rd I He
nky s, hvo r
man sam ledes 1 et All tal
af et llll e Hu ndred~. De n tva ngs
sol gte Ga.a.r<1 tremb0d et uh ygg ell gt Sy
n: en mere forfalden og 1 a.Ile He nse end
er for som t E jendom ska l man led e
lamge efter, S taldene er tom me og La mg
ern e ser gel lgt
forfaldne, og pa a Ta
gry gg en kla pre r
los e Zlnkpla<1er.
l>led BUer og Cy kle r hol
dt NaziSter ne
der es Ind tog 1 Ga ard en,
Demonstrat!onstn.0det
t ysk e og
pa a Ga aro en 1
dan ske 1 ~ F oreni.n
Eft erm ldd ag. Au kti one
g. Sa aledes 1&8.
n gik der eft er
sin Ga ng. So m Sa.gf0
rer for S0nder - ma n for ude n de to Gr upp ers Fe rer e
jyU a.n ds Kr edl tfo ren illg
, der bav de be- Leege F rlt • Cla1t4en, Bo vru
p, og Dy r·
gm ret Au kti one n ath old
t, fik Ov err ets - leg e Me ller , Gra.as
ten, en la.ng Rre kke
sag fer er Boeck, Til sla get
for det ene ste at StoWg-A
ffe ren.s ken dte Na vne
Bu d, de r tal dt: 100 Kr
, bl.
. ov er de ma ng e o..
J ep Sch mi dt, Dr , Lortm
Prt orl tet er og evr ige Gm
z Christ~,
ldsbehte!telser.
Over10jtnant La rse n og
~aaroejer LoEj er en m an gl er Kv ali
ren
.z Klo ste r.
fik a·

di tf or en in
serer G aa rdej eren som g karakterien da ar li g
L an dm an d ud en E ne rg
i
N4 t ion alt itle ntle
pri iXJt

.e

Aabenraa, Le rda g.
AA VEL i Fo rm idd aga
som i Ef .

S

termidda.gs ba r de s0n
de rjy dsk e
Na zis ter de mo nst rer et
mo d de n omtal te Tvangea.uktion ov
er en Ga ard 1
H0 nk ys ve d R.0 dek ro,
tUherende on
at deres Mettingsfailler
, en un g Sla g-

tel' Fri ed ric h Hansen,
de r for 1%
Aa r sid en aft er sin

Sv ige rfa

de r
overt og Eje nd om me o,
en Slregtsga ard, de r ha.r W h0 rt
Slregten

gen nem 200 Aa r. Ve d Au kti
on en paa

Domhu.se t 1 Aa be ora a Kl.
10 modte
30 Na zis ter op for at pro
tes tere mod
Au.kt.ionen, de r lBVrlg
t er den tre die

Tvan.gsa uk tdo n ov er
Eje nd om me n i
Lebe t a! 6 Aa r .
Ett er a.t DommertuldmJ
egt1g 004 pm-acm hav de atl lle t
Ejendommen tU
Aukt!on,

tio ne r so m La nd m an d

tor seg te Na zls ter nes
Leder,
Re dak ter OZe.Yen, Aa.be
nraa, at faa Ordet for a.t giv e Ud try
k tor De mo n·
b;r ft.
str ant ern es S yn pa a
de t Sy sb! m, der
nu va.r Sk yld l, a.t
der es Ka mm era t Nazi
m~de pa a de n uh
ma.atte for lad e •In Ga
ud , hvl lke t ban
yg ge l aaerllg Gr ad beb rej ded
lig t fo rfa ld ne Ga ar d
e S0nderjylla.nds
Kredlttorenlng. Domm
erfuldmt:egtigen
Ve d 15-Ttd en l Ett erm
sta ndsede do g hu rtlg t
idd .ag s tortTa
anb eta led e Re dak t.er en len , som han .
a.t gem me tU

C=======~~==
~l

Byena og

Eg nen s Fo lk der lmod
K'N dit foroeni qe n ha
hol dt
...de i en Re de. sig bo rte fra De mo
nst rat lonen, &&b ellr!Sr eh e for Au kti o nen
bar
t
ud
fra
sam me Be tra .gt nln g
fre mh eev et, at
aom
den at Kr ed! tfo ren ing
Ho...e da ar --. - til de
en trelll3alte , a.t
-. ma att e • • et
sle
tte
re
Gr und lag for
gee i Eje ren a Ma nge
De monatra.l paa Kn lif ika - t!on
end det te van ske l!g t lad
tio ner aom La udm and
er slg fin·
01' i det b el• de. Da ma n bav
de IU!lgtet Na zls ter ne
tq et MAulcel pa& £_
,-a i, De t op · Adgang tll at fol"t.sette De
mo n.t tra tio lya tea bl. a., at Ro ern
e
ha J Fjcw nen 1 de t dan ake F oraamllngahws, ~g
Sk aren Pla.da l Sta.ld
e11dn11 d el.,.ia aid der
og La de. Ta ler i JO I'd -, 01' at
sto len til det te eje ndo
Ej-d011l1De~ Til
mmell ge :Mede
ata nd er aaa dan , at var
He stseng et, fra hvl lke
de t ha r "'*kt F ora rre
t Re dak ter
l.e . De r .,.. , d a Olesen eft er e n
l'.azi8tlak Ka mp ean g
Lel ler ikk e til De mo
aat rat ion411l mf fdt bed vel kom me n og kla rla gd
e L1nieme
nol 'en af Ha nH na Na
bo .r ell er Br a· for De mo nstraU one rne l Fre mt lde n, 1de t
han

en

peg ede pa.a. a.t L. S. hav

sin Opga.ve, nu ma att e Na de 8Vl.gte t
zls ter ne tage

fat , og ma n vUdoe go re
det gru nd igt ved
at mo de op ved enb ver
Tv ang a.u ktl on
og pro tes tere, llg eaom
ma n vlld e de·
mo nst rer e mo d Udll~et
tetae.forretnln·
gerne.
'
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Kahenhavn
p
, 1 et G'ramsefolks Liv er alene Folkefronten den
afgfjrende- og i S~nderjyllarnl er den
danske Folkefront den suerkeste l"

de det - er Kampen tabt. Og jeg ser
lyst paa Fremtiden, for den danske Folke!ront er den st<erkeste.
Vi skal vide, vi er de stterkeste. Skal
alt, hvad vi har lidt og tabt, samles 1
eet, saa er vor Svaghed vor Mindrevamisf~<Slelse. Vi har aldeles incen Aarsag til at pleje den.
Vi skal vide, at det var ikke den danske Befolkning, der forlod Moderlandet .
/ Det var danske Konger, der skar en Del
af Folkelegemet Va!k.
Vor Grrenseopgave er derfor i Dag:
Vil vi vrere 100 pCt. Danske,. maa vi
vedkende os Fortidens Synd og saa srette ind paa at b¢de paa den Synd. G9Jre
godt, hvad f9Jr blev gjort daarligt.
Knytte Sj!Snderjyderne ind til dansk,

Clrms Eskildsen fra T¢nder skulde ta- splittede Mennesker, og al Disharmonr· nol·~·
le i Sf/lnderjydsk Forening i Aftes paa er SVa!kkelse."
En Protest imod at vrer e nem
Gimle. Klokken lidt over 20 kom han
masende direkie :fra Toget, med sine
st<>re Kori rullet sammen i et Voksdugs-

•

Etui; de, der ikke kendte bam, troede,
dct var Musikken, der kom lidt sent.
Blev han spurgt, hvor han kunde trreffes i Dag, sagde han: ,I TsSnder, paa
Katedret" · Og straks efter Foredraget
og det sonderjydske Kaffebord drog han
a! Sted igen med sin Voksrulle.
Gimle var fyldt ill Sprrengning, og
naar ingen dpde i den ttette Luft, som
yderligere blev fortrettet af Tobaksr~g.
saa er det kun et Tegn mere paa, at vi
er en livskra!tig Race, og at vi trods alt
tror mere paa daarlig Luft end paa
Trrek. ,.Nreste Gang tager vi Forum!"
sagde Arrang~rerne; de saa med glad
Forundring paa aile de mange Mennesker. Foredragsholderen saa ogsaa lidt
forundret paa dem, og ganske lid t bangc. .,Det er saadan et kedeligt Foredrag,
jeg skal holde .for dem," mumlede han,
,.det er slet ikke om Blod og J ord; det
er Synd for dem."
Da han havde talt, raabte de Hurra
for ham. Saa belt skuf.fede var de vel
ikke. Han havde ogsaa talt godt, med
stor Vi den og stor Kraft. og med en uelskvrerdig Varmc, som ikke kunde lade
Va!re ai gore sig bemrerket.

H 11ad er et Folk ? spurgte han
Claus Eskildsen er jo ikke af den almindeligste Slags. Spnderjyde af tysksindet Familie, selv tysksindet, meldte
sig som frivilllg straks i Krigens Begyndelse. Siden har han med hele sit
stridige Sind arbejdet sig igennem til
en ny Erkendelse, som han ogsaa gav
Udtryk for i Aftes: At et Folk er .,et
naturgivet Vresensfrellesskab og et i Historiens Ldb dannet Skrebnesfrellesskab", at Spnderjyderne af Natur, Kul- '
tur og Sindelag, igennem ,,Biod og
Jord", er danske, og derfor maa f0le sig
som Danske for at vrere i Harmoni med
sig selv og deres Oprindelse. .,Harmoni
er Styrke og Kraft", sagde han i Aftes;
,,et Grrense!olk, der ikl(e er i Harmoni
med det, som dybest set er Folket, er

Sidste Aar skrev Claus Eskildseq
,,Dansk Grrenselrere", som De skal la!-4
se, hvis De ikke alleredc bar gjort det.
Udfra de tyske Blod og Jord-Teorier
unders¢gte han Forholdene Tomme for
Tomme, hjulpet af sine Seminarieelever
i T¢nder, og samlede et overva!ldende
og overbevisende Ma~riale, som ikke
er rokket. Han er selv en fremragende
Lrerer, ikke mindst !or Smaab~rn; han
taler et s~nderjydsk med kra!tigt rullende r'er og uden Antydning af Blsl<ihed; naar han siger, at ,.Spnderjyderne
er historisk set et brrutalt behandlet
Folk, i Modsretning tll C. Eks. Sjrelland",
saa er der ikke noget at tage tejl at.
Nogen nem Mand kan han nEeppe Va!re.
Hele hans trette, energiske Skikkelse,
med det kraftige, smuktformede Hoved
og de korte, brede Hrendcr et· en Protest imod at vrere nem. Han var i net
Jaket, men lignede en Frontsol dat.
Det .,kedelige" Foredrag var en Gennemgang a! S!llnderjyllands Historie.
Klar og kraftig og Jigetil, og saavis ikke
kedelig. Vi fik det hele uden Omsvjijb,
fra vor , ,fprste Hjemmetysker, Knud
Lavard", Valdemar Sejr, der ,personligt lukkede Leddet op", stakkels Margrethe, ,tor det er ikke saadan for et
enligt Kvindfolk at blive sat i Spidsen
!or en stor Forretning", o. s. v., o. s. v.,
et Tusindaars bevidste og ubevidste
Misr¢gten af et Folk, som h'ods alt bevarede sig selv. En Tak til Grundtvig,
.,som gav det danske Folk et belt nyt
Aasyn", og et Resume:
His torien er vot· store Lreremester. 1
Hvor to Folk st¢der sammen, skal der
vrere Kamp, men i den Kamp et· alene
Folkefronten den a!gjllrende. F¢t·st, hvor
den J'rivilligt opgiver - som Angel gjor-
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Vore Tab skyldes
Minifrevardsfslelse
C.~ Eskildsens Tale ved
l'l;det paa Gimle i Aftes

M

0DET 1 Attes paa Gimlc, som
var arrangeret a.t Sonderjydslt
F'orening for Kebenhavn og Frederlksberg og Un8'<Jomstoren!Dgen .,18.
April" blev SteSOnen.s store natlonale
Mooe.
Gimles Festss.J var fyldt til TrrengseJ, da Dr. med. Harslef bod velk:ommen og gav Ordet til For!atteren at
den da.n.ske Grrenaelrere, Semlnarieforstander Claus Eakild8en.
Claus Eskildsen talte om Sonderjyllands Histone paa en belt ny og betageode frisk Maade.
-

Hvor to Folk atoder Bammcn,

sagde ban, er det Belvc Folkefronten,
det kommer atl pa.a, og den ckmslcc
Folkefront er stwrkerc end de" fJ18l~e,
fordi de danake Brmderjyder er hm·moniake Menneskm·, de er dat~ke Menneaker paa oonsk Jord, 4/ d4Mk Blod,
dansk FOZkejentlommelighccl og da1~8k
8ind"6lag.

I

Vi er de strerkeste, men vl al<al ogsaa V'lde, 1\t vi er dct. &.!!~ d~ . 'J;'a.b,
vi bar ll(lt, skyldes Mlndrevaerdsfo!else
over :for vort e.get. Det bel\over vl
lkk<~," dan.sk-ll2..r<ijsk Kult,!:!r er 1 Dag
den t~sk~r~ge~.•
Effer Foredrage1, som bllstes med
levende Bifald, v:lste Claus Eskildsen
Lyebllleder, Forsamlingen sang, Operasanger Joha. Astrup Upderboldt, og ved
Katfebordet redegjorde Fuldmregtlg,
C8,Jld. pollt. Aksel Meller for Kommucev~ld.

I
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n 3ers f0rste aanske
rr0~
Borgmester siden 1864
Landsretssagff}rer Jepsen, d er valgtes paa d en
borgerlige Fcellesliste
Fra vor Korrespondent

nedsatte sig som Landsretssagf¢rer i
T0NDER, ONSDAG
T¢nder. Fra 1929 har han vmret MedOnsdag den 17. Marts blev en histoPe- ~
risk Dag tor "T;jnJer 13y, derfll< sin lem af T¢nder Byraad, de to f~rste
rioder valgt paa en konscrvativ Liste,
£/t·ste- dan~ke Borgmest'ef'effirr864.
nu sidst paa den fcelles danske BorgerK.l. 10~ f Formiddags samledes ciet nye liste.
By1·aad, der bestaar af 6 Danske, 6 TyDen nye Bo1·gmester er en Mand med
ske og 3 socialdemokratiske Medlemmer,
Je bedste Foruds;;etninger til at varetage
med
Raadbuset
paa
M¢de
til sit f~rste
et saa vigtigt Embede.
Va!g at Borgmester som eneste Sag paa
Oagsordenen. M¢det lededes at Bagermester Thorvald Petersen, der er celdste Medlem at Raadet, og han foreslog
paa den danske Gruppes Vegne Landsretssagidrer Jepsen til Borgmester for
de kommende lire Aar.
Der kom ingen andre Forslag, hvot·!or man kunde gaa til Aistemning med
det samme. Den resulterede i, at Landsretssagf¢rer Jepsen fik 9 Stemmer, de
Danske og Socialdemokraterne, medens
der var o!givet 6 blanke Stemmer fra
den tyske Gruppes Medlemmer. Jepsen
var dermed valgt i l¢rste Omgang. Han
blcv ¢nsket til Lykke af Thorvald Petersen, og selv udtalte han som sit
Haab, at A~·bejdet maatte gaa l Fordragelighed til Gavn tor Byen og dens BefoJkning, hvorecter M¢det, der kun varede et Kvarters Tid, sluttede.
TI'Jnders nye, danske Borgmester e-r
udgaaet ft·a d1m kendte danske JepsenSlmgt i RI'Jrkmr ved TI'Jnder, bvor han
er fodt 1894. Han var Elev paa Herlufsholm fra 1905 til 1912, da han tog
Studentereksamen; 1912- 14 studerede
han Jura ved Universiteterne i Milochen og Berlin, hvor ban i August 1914,
lige for Verdenskrigens Udbrud, tog
tysk Studentereskamen. Derefter var
han tysk Soldat fra 1914-18, tog juridisk Embedseksamen ved K¢benhavns
Universitct 1922, blev deretter Sagf0rerfuldmoegtig i Randers til 1925, da han

Men der blev ikke
snakket politikk.

Berlin, 16. mars.
N. T. B. fra Havas. Den danske le.g asjon i Berlin d~ment.erer bestemt
aile meddelelser i utenlandske aviser om at Hitler skal ha fremsatt
visse forslag for den danske konge.
Det forsiki'eS fo1~vrig i danske
ik.re1ser her at under d~n samtale
k<>ng.en hadde med Hitler, kom man
overhodet ikke inn pl sp~rsm&let om'
en pakt mellem Danmark og Tyskland, og at det vilde ha vreret i strid
med dansk konstitusjonell praksis
om kongen personli.g hadde forhandlet med Hiitler om et sa vl:kUg utenxikspolitilsk problem. Kongens besj&k
var utelukkende en h¢flighet.wisiit.
Fra tysk side bekreft.es det ogs! at
det ikke er frcm.satt for-slag av Hitler.
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'Vor F;rstef;d,elsret
til s;ndetjylland
r
I

an~ Forskning- mange.

_.. elfl og ingen Nederlag

Flensborg-Sam!undets F ormand, Generalmajor H. U. Ramsing kunde I Af.tes se ud over en stor og meget interesseret Forsamllng, da han b0d Velkommen til Samtundets og Foreningen
,,Danebrog"s Aarsm;de 1 Studenterforeningens store Sal. Paa de ! orreste
Bamke sad der en Rlekke Repraesentanter for det nati,onale Arbejde som
Rektor H. P. Hansen, Bo,-gmester Kaper, Overlege, Dr. med. V. Harsl;!, Generalmajor Birke, Kammerherre, Godsejer Niels Juel, Overretssagt;rer Knud
Dahl, cand. mag. Gunnar
K nudsen,
Oberstl;jtnant HjoTth o. m . !1.
I sit Velkommen sagde Generalmajor
Ramsing nogle Ord om Flensborg-Samfundet og dets Virksomhed, og han
nevnede her en Del om, hvor meget
Foreningen udretter l Flensbori. Men
Trangen til Hjselp dernede er !.r emdeles meget stor. De mange !attlge F amilier har meget svert ved at skaffe slg
de nsxtvendigste T;demldler og det n~
vendigste Tpj. Vi beder der f or tndtrrengende om Stptte ttl Arbejdtt !OT
vore trrengende Landsmamd i F ltn$6org. Mellem de mest trof3ste Danske
i Byen findes de Allerfattlgste, og dem
kan vi ikke svlgte.

Kraf tig Hmvdelse af vor
F~rstef~dselsret
Af.tenens Hovedtaler var Dr . phil.
Gudmund Schiitte, som I et bredt anlagt
og klart oplysende Foredrag optrak Hovedlinierne, de historiske som de politiske, for vor nationale F;rstet;dselsret
I S~nderjylland. Gennem t alrige Eksempler og med Henvlsning til et rlgholdigt Kildematerlale paaviste Dr.
SchUtte, at den danske Forsken og dens
Mend- ikke mindst ban selv- i Petioden 1869-1936 1 sine P aavisnlnger
at Danskhedens FprstefSX\selsret overfor Tyskerne havde vundet en Rlekke
stolte Sejre, men ikke lldt et eneste Nederlag. Doktoren sluttede med meget
stEerkt at udtrykke Haabet om, at den
kommende Tid vilde give os en kra!tig
Hevdelse af vor Fprste!jildSeisret 1 den
gei'IV'Uili'file"Del af S";nderjylland. (Langt
og st<erktBTfai(l)
1 </

A.

1

Dr . Sch utte staar paa et
m eget aktuelt Stade Borgmester K aper, som fik Ordet e!ter Indlederen, understregede, at Dr.
SchUtte stod paa et meget aktuelt Stade,
og han havde ikke ladet sig ternme nl
den Ligegyldighed, hvormed Danskerne
i Almindelighed !~ger de Problemer,
som Dr. SchUtte har veret Talsmand for
i hele sit Liv. Dr. Kaper sagde ogsaa
nogle velvalgte Ord om det o!flclelle
Danmarks Stilling i Sp~rgsmaalet om
de store, nationale Problemer .
Generalmajor Ramslng kunde derpaa
slutte den udmEerkede A!ten med en
varm Tak til Indlederen, og dere!ter
samiedes man til Kafte nedenunder,
hvor der faldt yderllgere mange gode
Ord om s;nderjylland og Spnderjyder-

kong Christians
forslag til Hiller?
lnter.essante franske
kommentt;Jrer til .
Kongens ·og Sandlets
reiser.

I London regnir llian mere
med sammenstat I lshavet
enn I BstersJaen.
• Paris, 16. mars.
Flere Paris-aviser behandler
idag de nordiske lands stilting.
De k ommer inn pA u,Leoriksminister Sandlers bes~k i London
og er ogsa interessert i et bes~k
kong Christian av Danmark avla
igar h<>s Hiller.
.-t'Echo de Paris, s korrespondent i London telegraferer om
Sandlc.rs konferan&e med utenril<smini,s·ler Eden, at de nordiske
land vil innla en n~itral boldning,
h vis det opst~r en apen konflikt

Hitler
mellem Tyskland og Sovjet·Samveldet. I marinekretser j Lond<>n /at Sandlers forestlende be~k i
mener man at det vii bli meget Paris rnA tillegges slor betydning.
vanskelig for bAde Tyskland og I det ~ieblikk da Finnland og
Sovjet-Samveld et A drive mili- f,?>stersj~statene trekker sig mere
t::ere operasjoncr i 0stersj,Sen og og mere bort fra Tyskland og beda er · det ikke annel alternativ gynner A se mol Moskva, er det
meget viktig, at Frankrike minenn sammensttJt i Isbavet.
de nordiske land om at d~t
ner
kommenterer kong
Pe~tinax
er fast bestemt pit a ville
alltid
~ristians bes~k f en nrtikkel i
demokraliet og friheten
forsvare
ci'E cho de Paris, og mener, at
Hiller har foresl:\lt den danske som er de eneste avgj~t·ende fak·
torer for verdensfreden.
koogen, at dct skal sluttes en
<Le Petit Parisiem skriver, at
ikk e-angreps-pnkt mellem Danskat vrere hjertelig velSandler
murk og Tyskland. Den tys l•e rekommen i Paris.
g_,.enng s~ker !\ bygge op et h elt
system med ild<e·nngreps-paktcr,
s.ki-{ver Pertinax, for A molvirke
den franske ide om O\'erenskomster som bygger pa gjen.sidig stfjlle. Bade i Mcllem-Europa og 0stEuropa vii Tyskland sta friH slik
at det aldri har A gj,Sre med mere
eon ell la nd om gangen.

-

I d'Oeuvre, skriver fru Tabouis

1

Ville rykter om
kong Christian
i Berlin .
•

tmlttet.

Ryktene om kongebesttkets poUtlislett bar fatt vcrdenspressen til
llkefrem A. gjJfre bes~tket til darens
come. Fra bet!e kUde kan National·
tidendes ""korresponaenC oJ)tyre --a
samtalen nie em kong -Christian Of
llltler, som vart,e r vel 20 minut&.er,
lntetsomhelst ha.r haU med poUtlkk
l JJpre. Best~ket I rlkskanslerlet. Yat
en ren h'flirbetsvlsit&.

<<En politisk misjon>>
sier verdenspresseri.
<<Bare en h;flighals·
visiH>> erklceres del.

sk~J

Kongen fikk Hinden·
burgs hpie bil. Slor
slas og en imponerende
korlesje.

L'ECHO DE PARIS

01\l KONG CHRISTIAN
PARIS, idag.
Kong Christians beS0k kommenteres 1 en artikkel 1 L'Ecllo de Paris,
60tn mener at Hitler bar foresldtt
den danske kongen at det skal sluttes en ikke-angreps-pakt ~ellem
Danmsrk og Tyskland. Den tyske
l'egjering bPker a bygge OP et belt
med 1kke-angreps-pakter,
system
skrlver Pertinax, for li motvirke den
franske ide om overenskomster som 1
bygger pt gJensldig st0tte. Bide I
Mellem-Europa og 0st-Europa vii
~skland stt fr1tt slik at det aldrl
bar A. gJEJre med mer enn ett land
om gangen.

PRIVATTELEGRAM TIL OAGBlAOET

K "' b e n h a v n, idag.
Fra Berlin telegraferes til Politi·
ken:
Kong Christian av Danmark passerte lgA.r Berlin pil. gjennemreise ogavla. ved mlddagstld en visitt hos
!Utler. I Berlin hadde uLenr1ksml·
nlsteriet som en srerlig hiHlighet stillet en bil til kongens radighet. Den
va.r 1 sin tid bygget e!Ler ga.mle president Hindenburgs pnske, sA at. han,
som jo ogsA. hadde en anseellg !engde, kunde sitte 1 den med hpi hatt.
Den passet da ogsA kong Christian

utmerket.
Det var en lmponerende kortesje
som fprte kongen til riksk.&nslerpaleet. Fprst en motorsykkel med et
stort gult flags som betyr at all traCikk skal stoppe og vlke tilside. Der- og korrcspondenter 3purt o1n Dan•
mark.! konge av flttler har opnac£4
nest biler med mlnistre og seremonlet tusk Wsagn om, at 1nan. vu remester og endelig HindenbW'gs bil
Den

spcktere, pq,nmark,s

n~ttralitct.

med maJcsteten selv og protokollche· ut.cnlandskc prcsso pdst4r hdrti:Mkket
ten, og som avalut11ing motoraykler. at den cta.nske kongen skat ha ut/prt
Nattonalttdende skriver, at hvor er~ polfttsk mis1on, svarende ttl den
merkelig det enn lyder, sd har den som den svettstske statsmann Schuld~;mske konges besok i Berlin satt de thess tor noen !d uker siden tor sftt
Korrespon- ~lands vcdkommcnde, - da Hitler avville3te rvkter i omlo'P.
de,~ten blev gang pd gang spur t av gav en tormell erklcsrtng om T11sk- 11
de stt1rste utenlaltd.ske pressebyrder lands anerkicmtelse av Sveits'

t

En tlalv times
samtale av stor
betvdning.
Fra Aftenpostens korrespondent.
Berlin, 15. ma.rs.
Kong Christian av Danma.rk,
som idag pa.sse-rte Berlin pA. glennemreise fra Rivleraen til Klfl.fbenh:avn, avla under opholdet her et
bes~k h-os Hitler og hadde en halv
times samtale med ham. I po11t1&ke
kretser tUlegger man denne samtale stor betydnlng, og det blev
offislelt erklrert at den 1 h~l Qir&d
vn bldra. til ~ ska.pe fred 1 Europa.
Man tror at Hitler har gitt et 11&nende ljlfte som det han ga.v
sChweiz for nogen dager slden,
nemllg et l~fte om ~ respekt&re
dets nfSitralitet. Kong Christian.
aom var ledsaget av dronn1ng Alexandrine, ble" mottatt p~ sta.sJonen
av protokollch.:fen 1 utenrlk:sdepa.r.. ~.....ntet. von Btilow-Schwante.

=

=

=

Dagens Nyheder

•
I
Kongens Sarntale med Hitler ~atte storpolitiske
Rxgter i Gang

Signaf6Jcesende Eskorte banedeVej gennem Storbyens MyJder

TO BILLEDER fro Jet J~ke Konge~
par• Be.;g i Berlin l Go«r. f>oer.tz
Dronni~en lorloJer Anfra[.
Kongen
ter Bohnhol leJ11ogeJe al Jen Jon•k•
Ge•tmt/t • Kommerherre Zollle (til
htlire) og o/ den ty•ke Protokoldel
11. Biilow.Schwo.nte (til &~enlltre). 11ammen
Paa <let undftrete BilleJe
met/ Kongen og DNJnnintren Kongene
Niece Grevintle Alexandrine Loui11e
Ca•tell-Ca&te/1, Grev Ca•t•ll-Ca.te/l O(l
Kammerherre Zahl.,.

o•

•e•

NationaltidenJo privat

Berlin, .Mandag.
ET dattske Kongepar har i Dag
paa HJerurejscn fra, Rivieraen
til Robenhavn opholdt s.lg i Berlin.
For Kongens Vedkommende blev
Dagens Program meget indh~Idsrigt.
Majestreten aflagde en Ra!kke Beseg, hvoraf det vigtigstc var en Visit hos den tyske Foret-.

D

Hentet i Hindenburgs hpjl oftede Bil
Sloont Kongeparrets Ophold i Berlin havde fuldkonunen privat Karakter, blev der Ira llojofficiel tysk Side
udvist den mest

lnltPt·~r~mhed

og

elskv~rdige

OpGresteve.nfil.rht>rl

'I
lageI... Baade 1 rorllnen b
bleY
Gaarden traa dte Militat'Valten an
medena Trommerue
Parade,
K OIIJ Chriatian oc Hitler talte
.
rprte,
aammen I ca. 2 0 Minuter.

Samta]en

overvllt'e..
.> ea ikke af aodte Herr.r, J
L e lle r f ra lT•k Side.
K
h'f'erk.en fra d ana ..
Hitler hilste fprat bare f ter p aa on-

..e ns Fsdge.
•Om del d ansk e Konre be•filr boa

F~-

d
reren u dta l er man I Aften i tyake po•
rt" ke Kred ~e, at Samtalen m ellem e
' uStataoverhovedor for1; b 1• de a ller·
to
t hjertelile Former, Ol at Bespget
til From•
.>
mea
maa 6etraatea aom et 8'J<~rac
me af den lOde mellemfolkeliae FoT..
ataaelee.

TO BILLEDER Ira Jel J41Uke Konl•par• ButJI i Berlin i GallT. !Z>uern:
Kon1en 01 Dronnin1•n forlader Anhal•
ter Bahnhol led•a11ede af den da~k•
Gc•andt , Kammerherre Zahle (til
htJjre) oa al Jen ty.l~• Protokolchcl
u. Biilow-Schwante (til u.Mt.,..). Paa det underrte Billedo •n •ammen
med Kona•n 01 Dranningen Kongen•
Niece Greuimle Alexandrine Louise
Ccutell-Ca•tcll, Greu Caatell-Ca.tell 01
Kammcrherre Zahle.
Nationaltidende priuat

Berlin, Manda.g.
ET danske Kongepar har i Da.g
paa Hjemrejsen fra Rivieraen
til Kobenhavn opholdt slg i Berlin.
For Kongens Vedkommende blev
Dagens Program meget mdll'oldsrigt.
Majestreten aflagde en Rrekke Be·
seg, hvoraf det vigtigste var en Vi·
sit hos den tyske Ferer.

D

(Fortsrettes Side 2)

Efter et kort Hvil 1 det danake Ve· !bed Kongen, idet han i Morgen lidlig
sandtskab, Alsenstrassc 4, kerte Kon- tiltneder en lamgere Ferterejse til
geparret, ledaaget at Kammerhern Sydfra.nkrig - en Kend.sgern.l.ng, som
Zahle og Frue, til den d&llllke Kirke I Jr...la.rt vlser det fuldkommen urtgtlge i
Med ator Interesse all~ Rygter om storpolitlske .ForhandSaar~.
Ind- linger mellem den danske Konge og
Menlg'hedShuaellJ
paa
saa Kongen
K - a.
retnl.og. F1ere Menlgbedaraadlmedlem- den tyske Ferer.
mer, den danske Organ.i11t og den danske Diakonlsse blev pree.eenteret for
:Majestseterne. Ved KJrkederen overrakte Prl'eatens 4.-aange Sen HenD.lng
Blauenteldt Dronnln.gen en Buket
Blomster. Kongen. hvla Navn den danslce Kirke bserer, .torherte alg l.ru1gaa-ende om Forholdene 1 Menlgheden. Han
spurgte laser ttl de Gamle og Fattlge
og udtalte sin Glsede over, at der ko.n
ydee en betydellg Hjselp til de tr~ngende og nodatedte Landamaend. · Ved
Bortkeralen fra. Klrken udtalte Majestaeterne et CZJMke om Lykke og Vel·
signelle for den d&llllke Menlghedll
Arbejde.
KI. 11,4.5 kerte Kongen lnd til Rip·
kancelllet. Han var ledaacet af Protokolchefen v. BUlow-Schwante. Den
dansko Gesa.ndt kerte J.oran aammen
med Ceremonimester, Greve Trampe.
1 Rigakancelliel var der ator Modlagelte. Baade I Forha•en oa I
Gaarden traadte Mllit~trn.,taD a.n til
Parade, medent Trommame bl.•
rprte. Kong Chrittian oc Hitler talte
sammen I ClA• 20 Minuter. Samtalen

overvMedea Ucke a f andre Harre'l',
hverken fra danak eller fra. tyak Side.
Hitler hilate fprat baeefter paa Kon•
gena Fplge.
Om det danske
reren udtaler man I Aften i tyelre
litielr.e Kredse, at Samtalen mellem
to Stabonrhoveder forl,;b i de
me&t hjerteliee Former, 01 at
maa betraatea aom et Bldrac til

me af den aocl. mellemfolkellae
at.aaelae.

R ygterne t;Virrer
Kongehesaget
Hvor mrerkcligt dot end lyder,
har KoX)gen- Bcl!!eg I Berlin sat de

deste Rygter I Oml0b.
spondent cr i Aften den ono Galli
cfter den a.nden o.f do ater.te
Ja.ndske, speelelt engelake og franske,
Bla.dee og Efterretnl.ogsbureauers Ber•
lln-Repr~aentanter blevet apurgt, om
Danmark• Konge hoe HtUer bar op·
naaet ot tysk TIL8agn om at ville rt'•
spektere Dantnarkl Neutralttet. lried
stor Ha.ardnilkketbed vii man I uden•
Iandake t>reasekredAe paa.etaa, at d~l:l
da.nake Konge over for den tyake tre·
rer skulde have udlert en polltlsk Mil·
sian avarende til den, aom den achwelY.·
illke Statam&n(t Scbultheu tor nogle
fa& Uger a1den udterte for alt Lands
Vedkon111\ende, ved hvllken Lejllg'hc(J
Hitler a!gav en fonnel l!lrkll'erlng om
TyJklanda Anerkendelte at Schwel:&'
Neutt.Uitet. Rygterno om Kongebe~W·
g11ts polltlake I!!llllt har faaet Verdelte·
tlrellSens Repr~-esetttanter ttl ltgefrem at
g 0re Da.nmark og da.!Uik Polttik til Da.·

g<>niJ :tmne.
Fra

bedate Kilda

er Dar.- Korra•

•!2!ldent I S~nd til at oJ!l~··• at Sam•
lalen mellem Koa C'!_riatlall o1
. · intet som belat har haft med
at bea\ille. Bea;&el i Riaalraacelllet
en ren H!llfllrbednlalt,

Kpngeparret spiste Frokost
tyske E~kronprtn!lpar pe.a ""''""'""""v~
l Potsdam. Desuden afiagde Ma.jesta·
terne en Vla1t hos Grev og
Castell-Caetell, f0dt PrlnseiH Alex.&n·
dr1ne Louise. Det kongellge Beaeg t
Prinzregentst1'8.Sse 86 paa 2. Sal vakte
naturllgvb adskllltg Op&lgt t Kvarterc-t. Den store Ejcndoms Elevator er

)<ancelHet. Han var ledeaget M ~ru•

tokolchefen v. B\llow-Schwa.nte. Den
dane'ke Qesandt k0rte toran. aamm~n
med Ceremonimester, Greve Tra.mpl'.
1 Rigskaneclliet var der ator Mod·
tagaiM· Baade i Fo rba.,.n og I
Gaarden traadte MilitteTYa gten an t il
Paracle, meclent T r ommerne b\ev
r prte. Koog Christian 01 H itler talte
•amltlen I c:a. 20 Minuter . S..mtal.n
oververed•• lkke a f anclre H errer,
hverken fra d an•k aller fr a t J•k Side.
H itler hilste f,:Srst bagcfter paa Kon·
gena F;lge.

Om d et danakc
man I Aftcn i tyeke
litiek.c Kred £e, at S am talen mellam

r.eren u dtaln

lo Stateo•«hoved er forl; h i de
meat bjertelig~ Former , Olil at
maa 6etraatea aom et Bld rllC t il
me af den li!Od.e m ellemfolketlgo
ataaeloe.

Rygterne svirrer
Kongeheseget
Hvor mrerkeligt det end lyder,
bar Kol)gena Bel0g 1 Berlin sat de v
deste Rygtcr I Oml0b.
efter den anden af de eterlte
landeke, speclelt engellkc og franske,
Blades og EfterretniDpbureauere Berlln-Repraesentanter blcvet epurgt, om
Danmarka Konge hoe H1Uer bar op·
naaet ot tyek 'rilee.gn om at vlllc rtt•
spektere Da.ntnarke Neutralltot. M.ed
stor Ha.ardnilkkethod vii man t udon•
1andel<e Pres!lekrodso pautaa, at den
da.n&lte K.onge over for oen tyske Fe·
nr skul<le hii.Ve udtert en poltttak :MI•·

slon evs.rende til den, som den 1chWei¥.·
i~e Stat.smand Sehultheu tor nogle
!aa Uger elden udferte for sit Landa
Vedkommende, vcd hvllken Lejllgbed
Hitler a.rgav ert ronnel Erldserlng om
Tysklanda Anerkendelle &f SCbwew'
Neutra.lltet. Ryrterne om Kongel>ue·
gets polltlske Ielet ha.r faa.et Verden•·
preeAeniJ Repr.uentanter til Ugefrem at
gero Da.nma.rk o( danak Pollttk Ul De.g i'IIII

Emne.

__...hadate

Fr a

Kllcle

er Dert.a Korr•·

·~nclent i S~!,ncl til at opl~••• at Sam•
~lest mellem Kl!,!lJ C hrl•tlan

o•

-

. · intet som helat ha t haft me d
a t b'!.•tJ~ B..!•1&•t iJUiekatlc:eJII•t
en r en tl,.fllrhed s<Jltlt.

K?Ugeparrct ~plste Fl'Ol<ost
ty$ke Ek.skt'Otlprlnspa.r pe.a cec:!UE~nhot
t Potsdam. Desuden afl&gde Majeata&·
teme en Vtl!lt hos Grtv og Gt'evlnde
Ca.stell·Ca.etetl, !edt Prlnseli&C Ale~·
drlne Loulee. Det kongellge Beeeg t
Prinzregentstra.sse 86 paa 2. Sal vakte
naturllgvls a.dskllllg Opelgt t Kva.rte·
ret. Den store Ejendoma Elevator er
naeppe fer blevet benyttet af
gerende Konge qg Dronnlng.

K.onveparret vender hjem
Dag
K01~gepa.rret afrejste
Kebenha.vn.
Stetttner B&nega.ard
Flere :Medlemmer at tlen da.nslte Kolont var ttl Stede !or at hllse pa.a. MajeGeea.ndten, Karnmet'herre
:~tt£terne.
z,ablc tog i dobbelt Forsta.nd Afske.d

.·
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15 MAR 1937
skriver den

Garantien forI v.or
Sydgrrense
V i har modta.get:
Hr. Redr..kter!

TT UNDE Natlonaltidetldea Redaktlon
.1"- ikke tremskaffe en Optym1ng,
som .;.fter Hr. Statsmlnlsterena dlploma..ciske Tale 1 Lund synes mlg paa.kr!fl·
vet. Efter et Refera.t a! Ta.len udtalte
Stlitsminlsteren, at Gr!fltl.llen (Panmarks Gramse) var fa.stlagt vcd Vorsailles-'l'raktaten, saa den var der ikke
Grund til at tale mere om.
Da nu store Dele at samme Tra.ktat 1
al Stilhed er gaa.et al Kooeta 3-ang, med
eller uden .,Garant!", er det ma.a.eke ik·
ke ubeskedent at sperge, om Danmark
bar anden ,.Garanti" f or Sydgrensen
end nrevnte Traktat - og llvad den Ga-

rant! har kostet.
12.-3.-1937.
HeHrik. Delchmcum.

Stra.k.s d& .,Hejmdal" 1 .A.&benraa den
30. Januar d. A. llavde givet Pla.ds for
en Artikel, som foreslog ,det offlclelle
Tyskla.nd'' at gore den d.ansk-tyske
Statsgroonse af 1920 lU Oenstand for
,.fredelig Forhandllng", opfordreue vi
her 1 Bladet (2. FebruR.r) Regeringen
tJI at tage Afstand fra. dissc upassende
og sk.'\delige Udtalelser.
Statsmlnisteren fulgte denne Opfordring, idet han 1 Regerlngens Hoved·
organ .,Soclal-Demokraten•' 3. Februar
gjorde greldende, at ArW<len I ,liejm·
dal" var fremaat .,udcn Befejelee og
uden Ansvar".
Samtidlg Ulfejede han, at den Grrense, som i 1920 blev .,fastlagt ved Folkea.rstemning og ved Medvirknlng af den
Jnterallierede Kommtsslon, har faaet officiel God.kendelse baade !ra Tyskland ,

og nanmark''.
Som eaa ofte, ne.ar Statsnlnl.!ter
Stauning tager til Orde om Forbold
udenfor den hjemlige Rigsda.gspolitiks I
slagne La.ndevej, var ogsa.a denne Ud·
talelse prreget af Um>jagtlghed og Uvi-

paa versalllestraktaten S: ~~· Juni1919,
og at Tyskland al~ v~ogen OverenskOlllSt, hvorl oanmar,.!i~r Partha.ver.~
ha.r anerkendt denne Grrense.

-.,1. jfjl
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Bed.

Tyske Grrenseegnes
Erhverv skal have
lettere Kaar
St'ore T ilskud til I gangscsttelse af Arbejder ved
Grcsnserne
Et saerligt Kontor oprettes
under Erhvervsministeriet
Nat io nallitlentle privat
Berlin, Sendag.
ET tyske Erhvervsministenum har
nu faaet en s~er11g Afdellng til
Bea.rbejdclse af de tyske GrrensedistrikDelte
1 ters okonomlske Anllggcnder.
II Kontor skal samarbt>jde med et srerligt
Udvalg, som bliver sammensat af Er·
hvervsreprresentanter fra Gra:mseegnenc, deriblandt Sydslesvlg.
Blandt de praktiskc Emner, som ErhvervsmJnisteriets Grrensckontor skal
bt-skrectlge s!g med, er ogsas. Sporgsmaalet om en Nc<lsreltelse af Jernbanetaksternc for Grrenseomraadetnes Industriforetagender, endvldere Sp0rgsmaalet om lndustrikrediter lU Udligning af srerllgo Omkosln!nger ~:<om Feige at Gramseegnenes afsldes Bellggenl::ed. Det er R!qsrcgerlngemt He11sigt i

D

storre Udstrwkning end h!dtil at ydo
Grrenseegnene okonomi.sk Stette. Jt>g
cr{arer, at State1l i Finansa'lret 19:JC
har bevilgct ialt ca. llh Milliard Mark
til I gangsrettelse at A.rbcjder ved GrrenSCNie. For illderrercnde Aar bliver dcr
Tale om et vcesentligt hojere Bel0b.
De centrale Myndlgheder 1 Berlin

gaar vcd aile deres Forholdsregler med
Henblik paa Grrenscegnene uti fra det
Grundsynspunkt, at Tilvejebringelsen
&f de bedst mullge Kaat· ved Grrenserne
herer til Regeringens vlgtlgste nationaK-a.
lc og politiske Opgaver.

To v~gtige Taler om Danmarks Gramsesag
NationaltiJenJe privat
vor Part? VU man smtte oo til at
Fle1u1borg, Sondag.
grave vor egen Grav?
Dag ha.vde ,Danske LlgM FrolicsVi a/vi8er, sa.gd.e Taleren bl. a., et 1
front" Syd for Grmnsen - Hgesom Enten- eZler mellem det nationale og
de foregaaende Aar paa Afstemnings- det intenwtio1ulle. Veje·1• gaar gemwm
det cne til det an<let. Opgaven er, at
dagen - indbudt til et stort Ungdomshvert enkelt Led ferer sin Ka.mp sa&sl.mvne:
ledes, at den kan indferes 1 Helheden.s
Der indlededes i Eft.ennlddags med en store Strid og Strmben. Derfor tjener
strerkt besegt Ungdom.s-Gudstjeneste i vi hemede Danmarks Sag uden Tanke
Helliga.andskirken, hvor Biskop Noack paa oo selv, er rede til at bmre hver
Glans, b.ver Plet, som !alder paa. Danprmdikede.
marks Navn, og tror paa., at netop
Aften.msdet, ved hvilkct den store &aaledes sk.a.l der gro dansk FremtidsSal paa , Flensborghus" var fyldt til mod og dansk Folkelykke S0nden Skel.
Med et ud.edeligt Ideal, en urokkelig
'l'rrengsel, begyndt.e med flerstemmlg
Tro brmndende i vort Bryst, vil vi hver
Sang ved Duborgskolens Elevkor.
Dag st.aa paa Vagt, hver Dag kast.e os
Saa talt.e Lektor, Dr. phil. Vilh. Za I Brechen og s0ge at skabe det ene
C'aur ira. Birker0d om Fortidsarv og hUe Stykke ha.andgribelige Virkelighed
Nutidsliv. Han sagde, at naar man fra <-fter det andet. Ud at den 14. Marts
tysk Side paa alle Maader seger at !CJI:'- 1920 ha.r V'l rejst os til en ny Morgen.
Virre den sonderjydske Befolkiiings hl- Midt i Nuttden.s Kamp for Tilvrerelsen
storiske Opfat£eise, er det en 11'Tigt - synger vi tned Runeberg om vor Forslet ogr~IIgt-- , at vi Danske lnw- t!d.IJ Land, vor Fremtlds Land.
Og
dega.ar denne Forvirring. Den har nem- dette La.ndet elsker vl!
lig aktuel-polit.isk Betoiling. Den tlh!igDet vellykkede M0de lededes at
ter at skabe et mora;tsk G~qla$ ft;>r Sekretmr Ky8ter.
<•n Grrenseflyt:nlng. Fra. dansk S!d.e at Tyskerne ha.r I Dag fejret Afstemningsimooegaa den . er en tvingende N0dven- dagen ved en Rlllkke Foranstaltninger.
dighed - i allerferste Rrekke af Hen- Der indlededes med en Morgen.lwjtidesyn til den Del af Senderjylland, som I lighed 1 Teatret; om Middagen var der
11920 vendt.e hjem. Den, der tier, samKoncert paa Sendertorv, og i Aft.en
tykker. I Gramsekampen kan vi lkkc holdes der Fest med Taler, Musik,
lade Fortidsarven hvile: den er et Fer- Sang og Dans i det Tyske Hus. Den
ment at den yderste Vigtighed i den flensborgske Afdellng at den tyske
paagaaende Genfo:renlngsproces.
Grrensetorening sta.ar - sa.mmen med
Men selv om vi lmgger den stersto Rlgs-Arbejdstjenesten som Indbylkvi
fomregter
Arv,
Forlids
paa
Vregt
der.
ke et 0jebllk, at bestemmende for Nullden e:r kun Nulidens eget Ltv. Som
den n~ermest l:iggende Opgave kunde
Talercn ttenke sig en Llllrestol 1 nord,isk Histone, med rummeUg Margin
for S0nderjyllands HistCJI:'ie. Den b0r
skabes i !III.revert Samarbejde moo Llll·estole 1 nCJI:'disk Arkmologl, nordiske
~prog, nordisk Rets- og Kirkehlstorie,
tordisk 0konomi og Socialvidenskab.
Jeg tmnker mig et Samarbejde, der ka.n
sprede Lys over alle senderjydske Problamer.
Dr. la Cour sagde til Slutnlng: Vi ~lla(l ikke ove1·lade OpZysn1.ngen om
Senderjyllatul til Reda.kter E. Schroder og han.s HjtBlpere, men nwa selu
um·e ct Arbejde for at klare Begrebern e overalt, hvor Taagen har la{Jt 8'1g
I ov er de~n.. Et Arbejde t ~k1 d.ct
1ril 8ige l fl"i A and. Et Arbejde i
· Sandhedett.! Tjeneste. Et Arbcjde,
der kan k~tytte Fortids Arv og Ntdid.s
TJiv ttloseligt sa.mmen og <lerved sk4bc
det eneste Grom.sevrern, der ka.n holde trods alle Stcn·me: helstebte, lykkelige Personligheder, ikke kun danske
Statsborgere, m.en offervilllge, trofaste
Folkefreller.

I

r

--e

I

Sydslesvig som Fremtids-land
Efter en Koncert ved .,De oonderjydske Spiilemmmnd", og efter at Elever fra Snogh0j Gymnastik.h.0jskole ,
paa. S<:enen ha.vde udf0rt en Menuet, 1
ta,.lte Reda.kt0r E. Christiansen om Sydslesvig som Fremtidsland. Det skal
vrere en Udmskning, na.ar dex er talt
om Syd.slesvig som vot- Fremtid.s Land.
Men taler ikke Tyske-me Nord for
Grrensen om Nordslesvig sam. deres
Fremtids.land? Skal de have Eneret
vor oonderjydske
paa Fremgang i
Hjemstavn og vi have TUba.getoget for

•
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skri:ver den

Socialdemnokrat erne erobrede
foruden et tysk ogsaa Kom·
munisternes Mandat
Nationalt itlende priiXrl

S0nderborg, L0rdag.
ED Byraadsvalget i Da i S0n-

derborg vandt Socialdemokraterne 2 Mandater, et fra Tysker_ne
og desuden Kommunisternes eneste
Mandat. De Konservative bevarede
deres 5 Mandater, Venstre og Radikale fik som hidtil hver 1 Mandat.
Det tyske Stemmetal steg fra 916
til 1048, hvad knapt svarer til den
alm.indelige Stenrmefremgang og
snarere ligger 1idt under. Socialdemokraterne havde en Fremgang fra.
1444 til 2472, de Radikale fik 265
mod hidtil256, Venstre 455 mod hldtil 259 og Kommunisterne 139 mod
185. En srerlig tysk Nationalliste fik
kun 33 Stemmer. De Konservwtive '
opnaaede 1147 Stemmer !mod 947 i
1933.

I
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I Fra nu af tales Dansl{
•. paa T~nder Raadhus!,
Gladen over det smukke nationale Valg i Tir•dags
raad som Grsenseland~ _0yri~~b-'
~St!OOer. 60 pCt. at Byens Vselgere
tcmtena.nSk, en "Bcl<en"de!se saa k1ar
g lydeUg, at den ~kke er til !t ~
orstaa. Det er beller ikke nogen
Hemmelighed, hvem der er designeret
til som den ferste danske Borgmester
I Tender at ga.a over i Historien. Det
bliver sikkert Landsretssagte]1!r Holuer Jepseth som bar vreret Medlem af
Byraa.det de sl~te 8 Aar; han er en
Ma.nd m1dt I Fyrrerne. Ved Va!get
stod hail som Spidskandidat pa.a den
danske Borgerllste, der havde I,.isWor.-.
bnnd mcd Soclaldemokratiet, og han
opnaaede det sterste Antal personlig!l
Stemmer, 328.

Den vordende Borgmester

(

7-.;{

P3

Landsretssagferer Jepsen er fedt i
RA:llrkaer ve<J Tender, hvor hans Hjem
under Fremmedllcrredemmet var et at
Tende1·, Onsdag. f Danskhc<lens bedste Stett'epunkter paa
AADSVALGET i Tender i Gaar denne Egn. Han bar vseret Landsretssagtorer I Tender sldcn et Par Aar
v, som meddelt, nationalt set e!ter Oenforcningen.
skelsrettende i Byens Historic, idct o..let
Man regner mcd, at Hr. Jepsen fra
tysksindede Bystyre blev brudt, saa
l. April vii vrere T0nder Bys ferste
Tender nu endelig- 17 Aar efter Cen- da.nske Borgmester, og dettc nationale
foreningen - faar et dansksi:ndet By- Borgmesterskifte ventes paa mange
Maador at faa stor Betydning for Byens frr.mtidige natlonale Udvikling,
ikkc mintlst paa Raadhuset, hvor .I2.·
nen hidti! hBr Vfi!i:tet utfp[l!)get }x.sk,
' !del den hidtidlge Bot•gmester Hr.
Thomsen Corela.&'dc Sacrne p~~~
og ll,ammen mect §i11 Grupw Medlemmer ferL£ l<'orha!ldli~~ ~ysk,
medens <.len danske Gruppe naturJ.igvis
tJaltc Dansk i dct da.nske By.raad.
~nnem mange Aar hat· ·der hersket
en sterk Sp!llndlng om dette Forhold,
som saaledes i Byra.adets sidsle Mede
gav sig Udslag !, at et socialdemokraUek MedJem forlangte de tyske Taler
blev oversat til Dansk, hvad han hav
de Ret til at krreve, men lwad d
naturligvis bcsvmrllggjorde For
lingerne overordentlig stserkt.

-
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Nazi~$allatag~R: ¥ar
Bollestreger.,~ -"

siggr Polit~niest€ren

!Langt Forher over senderjydske Nazister
slutter med LBsladelse af Jep Schmidt
Natiorraltitlerrcle
prlvat
,
Aabenraa, Fredag.
EN nazlstiske Krec13Ieder, Land()
ma.nd Jep Schmidt, L0jtkloster,
der sammen med Landmand Th.oma.s
Perk8cn sigtes for Sabotage mod

•

Ek8empl&rer at Lut.hel'B K&tekl.sm1.11
med det niende B Ud ,.Du maa 1kke begteer din N~Mtee Hua" Jndstreget 1 redt
tll Warming, Warming.s Fader og Sag.
fereren 1 Aabe.nra&, der havde ord.net
H&ndelen.

akrevet 1 ,Nord.acbleawjgsche Zeitung".
llvorl der heovistea til, at der var
tlydt B locl 1 Tylkland, lnden man kom
Systemet tll Ltva, og som aluttede mec1
eo Truael om, at naar Retten blev aat
l denne Sag, ,.,aa holder -vi (Nat~Mterne)
Han !orklarede, at ban 1 de Dage, Dom". - Hvad mener De hermed?
veci at ~alee om Retormatton..sjubilaeet, spurgte Polltlm.eateren.
var kommet 1 Tanker om sin BernelerL<>ren:s Ohrf.ottensen ssgte at bort·
dom og syntes, at det niende BUd pa&o
forkl4re &ine Trttsle?·. Han oot:de
sede .saa. udm.mrket tu den Ma.ade, hvorment, ha:t:dede han, a,t det tysk~
paa Wanntng va.r; kotnmet i Beslddelse
Mindretal var Anklagm·en i denne
fl.f Perksens G&ard. Closte·r erken.dte
Sag, der 1:ar blevet gjort nationaZpoliti8k.
at have vmret .tneget ophidaet over Sa·
- Sluadcr, sagde Politimeste·r en
gen og havde gjort Sig ~ Best.re·
1~.et-til.
Det cr on.d8tndede Bellest·r e·
beLser !or a t hllldre Wartnings Overger, der er Tale om, ikke andet.
ta.gel.se 81! Ga.arden, og ha.n erklmrede,
Til Slut afhertes Nazlfereren, penat det lkke var U88.lldaynllgt, at han sloneret ty.sk Overl"jtna.nt Larset~, L0jt,
h&vde varet l stand tU at eve Vold der 1 en indBeadt A.rt1ke1 til ,,Hejmmod Warmmg, hvs. han havde t ruttet d&l" havde hevdet, at den ferste Sabo.
tas'ehandling 1 StoiUg m&aske k un var
h&m l c21e8e Dage.
lndlednlngen tn nogle endnu vmrre.
PoUtiet laa:l'de l aaet opl;ret, et
- Br DfJ klar OV6r1 at denne A rtikel
PtH-k•- ~ Cloeter, Dqe11 l,W War. kat$ opfa.ttu 8om en Opfordring til det,
mfqe s,.,nd om Natten blev l orgif. der ..enere er sket f spurgte Politi·
mesteren.
tet med Petroleum oa C,-dDiq, hoe
Larsen: - Atmos/O$l·c" er ku:let mea

oc

Gaardejer Warming 1 Stollig, brev i
Eftenn!ddags Iesladt efter et lam.gere
Retamooe i Sagen, hvor en Rlekke
kendte· Tyskere blev afh0rt som Vldoer.
J ep Schmldts Forlovede og hendes
Fader, Gaardejer J eBpersen, Stolllg,
blev afhert om deres Kendskab til J ep
Schm!dts Ferden paa Tidspunktet omderee Kssbmand Lnde beetilt 40 Li· saadan noget .
kring Sabota.gehandliJ:Igoeme, og Jespertel" Motorpetroleam, oa P olitlet b.v.
Polltlmesteren: - Har De 8ympati
sen, der er ken.dt som en ivrig L. S.de 411ldricler. faa.t koautatent, at tor @ begaaede Handlinger, og goclkender De dem 1
Ma.nd, maatta redegere for Grunden til,
dea til Foqiltni11a anvendte Petro·
Larsen : - Naar alt andet ikke hjoelat ba.n eom Forma.nd for Sogneta Heleum netop Yar Motorpefl'olew:n.
pcr:
Ja. Jeg torstaa1· udrnaJ1'ket, at
ste!orsikring havde tnodsat aig Warsaaclanne Ting kant ske.
Som
:nll!Ste
Vidne
a.thertes
Dr.
Lom~ga Opt&gelse 1 Ka.ssen. Ha.n.s Dat·
Alle Vldner 1 Sagen anvendte Naziter mente lkke at kunne genkende Den t1<141·f.stiske Kreclsleder, Lanl4mam4 r f>IIZ Christen-sen, f ra hvf.s Kontor 1 bllsenen 1 Retten og Sklenkede deres
Aabenraa, Closter havde at&endt BIDe
Skritten 1 Truselsbrevet tU Warm.J.ng
Jep 8chmklt .
Vldnegodtgerelse og Rejsepenge til Jep
b1belske Publlk~tioner. Han er~rede,
Bchtnldt. Ved Retsm0dets Slutntng J>e.
som Kterestens.
kendt tysk N&zlst, Gaa.rdejer
at han lkke havde vidat, at de var gmrede Forsvareren J•ep Schmidt
Etter di.lt3e to Vfdne.r atluJrte. en Closter, Stollig, eom havde atsendt a anonyme, og at ban lkke var klar ov:er, ladt, bVilket Politbnesteren gik 10s·

Loren.~

· at det nlende BUd i Da.n.mark var kri·
minelt. Havde han vidst det, .skulde
ha.n nok have stoppet A.tsendelsen.
Polltlmeateren foreboldt Dr. Lorenz
Christensen en Artlkel, denne havde

til, da Fmngslingskendelsen over
udleber 1 Morgen. Politlet fortsll!
Undel'll0geL&e.n, og naar denne er
endebragt, skal Statsadvokaten
Bestemmeise om Tiltale.

''
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Rkriver den

Landev21inet holier· Stillingen
overfOf 'igelgesang
Voksende Forstaaelse ar Jordsp~rgsmaalet i
det ~vrige Danmark ·me. Man maatte stole paa, at den troFra vor Korrespondent

AABENRAA, TIRSDAG
Landevrernet holdt i Dag Generalforsamling paa Folk~hjcm. Der var
mange Deltagcre fra hele Landsdelen,
og fra Varde havde den gamle Husmand H. P. Hansen, der hvert Aar
sk<l)nkcr sine Svinekort til Landevrernet, givet Mjjde. Han havde taget Tu-

reo til Fods i Tr~ko med sine Fjederstpvler i en Pakke.

faste danske Be!olknings nationale Hrederlighed begrrenser saadanne Tilfmlde
til Sjreldenheder.
~ord!!Piiirgsmaalet
Grrenselandet
rummer tremdelcs mange nationale
E)-1\blemer og Opgaver. Det forl¢bne
Aar har bragt os mere Bekrreftelse paa,
at dcr stadig er vaagen Forstaaelse
her:tor, ikke alene i Nordslesvigs danske
Bcfolkning, men i stadig stprre Kredse
Danmark over .
Skpnt den tyske Kapitalindsats gennem Vogelgesang var tre Gange saa stor
sam Landevrernets, er Stitlingen holdt,
men Opgaverne .J_g K~~ der
/remdetes utormindskede.

Samlet lndskud paa 2'12 Mill.
Kr. sidste Aar

Landevaernets rormand, Gaardejer
Ha.D.B Andersen.

Generalforsamlingen aabnedes ~
Formanden, Gaardejer Hans Andersen,
Kongsbjerg, der udtalte smukke Mindeord om H. P. Hanssen, som havde
vreret en a! de drivende Krrefter inden!or Landevrernet. E1ter at Gaardejer Refslund-Poulsen, Aulum, havde
overtaget Ordstyrerhvervet, aflagde
Formanden Beretning.
Han omtalte den pkonomiske Situation og Virkningen at den daarlige
Hpst, som havde bevirket, at der var
sket forpgede Henvendelser til Landevrernet, hvilket bragte for~gede Opgaver for Foreningen i indevrerende Aar.

Mange nationale Opgaver
Hvad Erhvervelsen af nye Ejendomme angaar, havde der i de !¢rste Foraarsmaaneder i 1936 vzret Uvlig Eftersp~rgsel !ra yngre Kpberes Side,
der havde ikke vreret tilsvareode Tilbud. Taleren beklagede, at nogle havde
udnyttet de modstridende danske og tyske Interesser i Jords~rgsmaalet til at
ska!Ie sig Overbud paa deres Ejendom-

Ipvrigt oplyste Formanden, at det
samlede Indskud i det forl¢bne Aar
havde vreret 2,637,637 Kroner, 1 Modsretnlng hertil havde Vogelgesang kunnet disponere over 8,972,905 Kroner.
Kassereren, Gaardejer A(l(1e Schmidt,
Faakrog, fremlagde Driftsreg:nskabet,
der balancerede med 101,515 Kroner, og
Status balancerede med 1,365,719 Kr.
E!ter at Gaardejer Hans Luck, Varnres,
var blevet nyvalgt til Bestyrelsen, indIe?ede Kreditforeningsdirektpr CalZp
om Vilkaar og Retningslinier for Arbejdet vedrprende Jords~rgsmaalet.
Herunder rejste han Sp~rgsmaalet, om
der var Grund til at forcere Udstykning og !remhrevede endvidere skarpt
Jordlovsudvalgets Passivitet. Om den
Vogelgesang'ske Virksomhed udtalte
han, at a! de ca. 9 Millioner Kroner, der
var anvendt i de sidste 10 Aar, var
10,000 Kroner kun !ra selve Nordslesvlg. Det var hele den Indsats, Tyskheden
her havde prresteret. Resten bestod
vresentllgt af rlgstysk Kapital. og tysk
Statskapital.
Direkt~r Call~ protesterede mod den
tyske Beregnlng, hvorefter der siden
1920 var gaaet 21,917 Hektar Jord fra
tyske over paa danske Hrender, og ,.sosat en Stopper !or Udlrendinges
til at erhverve Jord i Danmark.

Foranstaltningen havde lkke mpdt Modstand hos Socialdemokr:attet, men derimod hos den mere bukserystende DeJ
a! Regeringen. Hr. CalLIS ansaa del dog
som et Lyspunkt, at der var voksende
FoTStaaetse for Jordswrgsmaalet i ..et
pv'Tige Danmark.

E!ter Foredraget !ulgte en livlig.Drpttelse, der drejede sig om Landevrernets

fremtidige Arbejde.
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Direkt,Sr Call; hawder, at Statens Jordlovtudvalg lor·
s,Smmer sin Opgave
Derefter indledede KredltforeningsdlrjJSter P. 'A70a2le;- ~ev. en
Dr0ftelse om Vllka.arene og Retningsllnlerne for vort Arbejde 1 Jordsp0rgsma.alet. D1rekt0r O&l10 beetred krafttgt Rlgtigbeden af den fra tysk Side
fremsa.tte Statlstlk, spm vii paastaa, at
Tyskerne fra Gcnforenlngen til 1. Jull
1936 bar tabt henved 30,000 Hektarer
Jord. Denne Opgerelse er urigtig og
tendentles og lavet med den bestemte
Henslgt at forskrrekke Tyskerne.

-

Direkter Calle rettede et stcsrkt AnFormanden Hans Andersen, Kongsbjerg, og Kreditforeningsctirekt6r Oalle. greb paa Staten~ Jorc:fZovsudvaZg, &om
han hcev clecle, torsemte sin Opgave i
Gram.!leegntme. 1 den afvandecle Tender
Aa.benraa, Ttrsdag.
ANDEV JERNET boldt I Dag sln Marak harJorclZOvsudva lget fuldstrendig
Arbejdsmark er
10. Generalforsa.mling paa Folke- svfgtet,· clets kcsreste
Baderszev Amt i Stedet for Gramsebjem, der som de foregaaende tonne- egnene. Endvidere bekl4qetk Direkt6T
de sig som en Opg0relse over vor Stil- CgM!J at Udlrendlnge stadfg 1wr fri Ad- .
ling 1 den nationale Jordkonflikt ved gang til at blit'e Ejsre at Jord i DanGrrensen. Formanden Bam Andersen, mark, og etterlysts j ~nne Forbit";'d~e
Ikraftscettelsen at (}rundJoxsparqgr(lj
Kongsbjerg, mindedes indledende H.
60. Der er lkke Spor Mening I, hrevde-

L

P. Hanssen, der de forega.a.ende Aar de1iaxi;--a t Staten ofrer Milllonbeleb til
ledcdo Landevrernets Generalforsa.m- Udstyknlng, na.ar man vedbllvende taaler en af natlonalpolltiske Hensyn dikllng. Fol'samlingen rejste sigsom
Virkningeme af den daa1·Zige Host teret Opmagastnerlng af Jorden,
kan
Vi
Sted.
finder
Side
tysk
fra
det
i 1986 har ferst vreret nuerkba1·s
en posltlv aktlv
' toregede Benvcndelser til Landevan·- ikke glve Afkald pa.a
Optrreden t Jordsp0rgsma.a.lct.
net vecl Aarets Blutnittg, men varslcr
om forogede Opgaver i 19.J1.

Med Beklagelse at, at dette kan forekomme, ma.a det nrevnes, at vi bar
vreret sti~let over for ForS0g fra dansk·
slndede Ejere paa at udnytte de modstridende danske og tyske Interesser l
Jordspergsma.alet til at skaffe slg
Overbud pa.a deres Ejendomme. Vi stoler dog pa.a., at den jrevne og trofaste
danske Befolknlngs nationale Hrederlighed begrrenser saadanne Tilfrelde til
Sjreldenbeder. Nogen Undskyldning
for de paagreldende kan det ikke bllve,
at der pa.a. tysk Side ha.r vmret Tilfrelde af samme Art. Hverken de RoS1tltater, der stammer Jra nati(m-alpoUtfske AktionsJorseg, cller de, der
tria
skylde" den moralsk hrederlige
Omsretning, har medtert nrevltevrerdlg
(l'orslcydning i HelhedsstiZlingen nat·i onalt set. En Opgerelse begrunder inget£ Bekym1·ing.

Forma.nden sluttede med at takke
alle, der ha.vde lagt sig 1 Selen for at
skaffe nye Midler til Landev~ernets Arbejde. Kassereren, Gaardejer Aage
Schmidt, Faarkrog, aflagde derefter
Regnskabet. Driftsregnskabet balancerede med 101,111> Kr. 60 0re og Status med 1,361>,719 Kroner. Kassereren
gav endvidere en &lekke Oplysntnger
omVogelgesangs Laa.nevirksomhed I
forlobne Aar. Vi er ba.geJter i 8a,ntn~nt
ligning med denne, kon.staterecle
og det er for fa4 Penge, 1li ha1· at
bejde med.
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Pm· Billeder fra de to 81mdc-l'jy<lskC

Gam·de, .!Om lokale tysk8it1ded-e NMi~ter paa forskellig MMde har ladet de
res Barme gaa ud O'l)er. 0verst G<Iard·
ejer Warmings Gaard i StoUig, som der
i den sid.!te Tid er u4.Jftrt ondartet Bmrl'<Brk mod. Derunde~· Gavlen paa La'lldstings-mand Je,,.sen-Stetms G<Iard, ,Bto1liggaard", 1>CJO. h1>ilken Tysk.n·ne hM
malet OrcLene "Tyv warmtt~g".
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- Hvornaar msarkede De fel'llte Gang\nedes som en Rever og Sjakal, c
- Hvorda.Il g1k det til, at De tlk
man lovede, at jeg skulde komn
t il Na.ztsternes Forfelgetse ?
Gaarden her?
_ s.gen Ia& .......,, at p.,k,.n. _ AJiued• da jog vod Auld!..,...,,._ •Ia& Ul Rognokab ' " don Fo<b
tog Gaarden og kom herud for at se jeg ba.vde begaaet ved at overt
den tldllgere Ejer a! Ga.arden, han, der paa den. En tysk Nabo skmldte mig da andens Gaard o. s. v. Man henv'
nu er anholdt, 1k.ke kunde klare sine Ud for Hyame og Ugnende, og Jep til det n\ende Bud og sendte mlj
lrengere, og der lrunde Schmidt, som jo ferer det store Ord en gammel Katek\smus, bvorl 1
lndenfor' Nazlsteme, mdfandt slg og de Bud vo.r streget ind. Ma:
ltke opnaas en Qrdnl.ng, sa.a ban kunde raadede mig truende til godt:inigt at ~benbart taget fejl af Budene

B~~et :

J.~ ati~) naltidende

.... ······ ...... .

. ·· ··· .. ·······-

28 FEB 1§17

skriver den

•

l}et s~l ikle lykkes
dem at faa mig bort

Samtale f medb den unge Gaarde.1er 1. St0 zz·r,g,
som er ast esluttet paa, trods Nazisternes
ForftJlgelse, at blive paa sin p OS t
•

~

'Selv om :Jorden gloder under liam
Nationolticle nd• privat

.Aabenraa, L0rdag.
ERES Korrespondent aflagde i
Eftermiddags et Bes0g bos
Jorgen Warming, den_ unge S0nderjydske Gaardejer i Stollig ved Aabenraa, som nu gennem Maane<Jer
har vmret Genstand for Na.zistemes
Forf0lgelse og Fors0g paa at g0re
bam Tilvrerelsen i Stollig saa broget, at han blev tvunget til at flytte
til et Sted, hvor han sammen med
sin unge Hustru i Fred og Ro kund~ dyrke sin Jord og skabe sig <!t
Hjcm.

D

Her paa Gaarden I. Stollig maa. Politlet beskytte dem mod Nazlsteroea
B0Uestreger, mens de med deres uuge,
fr\ske Krmfter a0ger at brlnge en gaml

om Aftenen demon• ter at have lrert La.Ddbrug og have be- ~live. Spa.rekassen her havde et Lann opgive Ejendommen. Na.a. jeg gik ud mga.ng.
Naa, det var nu, hvad det J
~egt Hejskole og Landbrugsskole seg- i G:l.3.rden paa 4000 Kr., som Fru Perk- tra, at v\ lever 1 et Land med Lov og
Ret og lkke med Selvttegt og tog mig sa.a skete det den samme M
1 det hjemmetyakpreegede te 81g La.ndbrug 1 sin sonderjydske sen ene bmftede for og lkke var god lkke TrUsierne nmr. Jeg flyttede ind og Porksen om Morgenen var fl;
Rjem.stavn f or her sammen med sin for, og for lkke at m\ste d1sse Penge. spiste \ den ferste Tid hos P0rk.sens. Gaarden. at Jep Schmidt og 1
L~jtland
Den lllle By Stollig ligger paa Halv- Hustru at smtte Bo. Han er en lffie, hvad Sparek.8,5Sen 1kke for godt kunde med bvem jeg havde aftalt, at de kun- Naz\st Walther Spies kom k01
de fandt en Lejllghed. Den I Gaarden med en Bll, bvorpal
n LejUand, som Marcus Lauesen 1 stutmrdig ung Mand med blaa 0jne og t.aale. blev man enlg med P0rksen om de blive, til
var meget flink og om- slg P0rksen og bans Bobave.
Pork.sen
unge
in Succes-Roman .,Og nu ve11.ter vi lyst, kr0llet Ha.ar, en solid J.,andma.Dds- at smlge denne FoJ'drtng til en ny Ko- gamgellg, na.ar man bavde bam paa jeg var I Stand til at forhi
af Gaarden. Gennem en sagt0rer
Skib -" saa Uvfuldt bar beskre- type med en udmmrket Hjrelp I. sin un- ber
1 Aabenra& e0gte man en Kober. Der Tomandshaand, men Na.zisterne tik ham ,.genindsatte" de P0rksen mE
ge Hustru, der ser ud til nok at 1runne
meldte sig en, men han vllde lkke over- bldset op mod mig, saa Afstaa.elsen Bord og Stol o. a. v. Sengen
vet, og som er kendt for sin strerke t.age fat, som det t Dag er n0dvendigt tage SparekaSSelaanet, som regnedes af Gaarden, som han forlmngst bavde op her I Forstuen, da jeg ha'
Hjemmetyskhed. Det er 1. det vmsentI en
tabt Saa flk man Forbindelse med torligt slg med, nu under deres Pao.- de andre D0re. Jeg ttk imtdl
Ja. det er underllgt, som det er
- La.ndbrugsbedrlft.
llge Ungdommen berfra. som er grebet
blov gjort Ul "' Fo,..eyd•"'· got til Polltlol, og da dotto
uok
·
goaot "' bO<, """ ban •ft"t"""'somt. to<
1 •kknlng
at
50ger
nu
og
Naztsme
tyske
den
at
Sted• og troodo P«k"" '"'
Skyld L
va<
jog
oom
g
m
,..
t
Tid®
dot
P"'
dO<
mig,
Bud
batt
bavdo
bod"'
lkko
tnd!ere :Metoder her 1 Landet, som vi Hvb man
detso.
at
Ul
mig
flk
og,
Gaa.-d,
on
ottO<
om
til
knmmot
aldrlg
jog
va<
ottO< mlg,
egodsB1
lilttH"""
med somban.
PoUUet'"""""dt
Anonymt Truselsbrev
overtage P0rkseiUI Gaard og denned
ldaom, at

JD&ll

trerer uden for hana Gaard

::::~..::t;;~;:~~:;:..::

till

mig paa at redde Sparekassens Penge. Jeg skulSom Velkollll!thUsen modtog jeg et raa.
"--"
flere Aa.rhundreder bar vreret 1 sarnme Stolllg, og nu f orf0lger man
- Saa ftk De Ro et Stykl
anonymt Truselsbrev, bvorl jeg betegde drtve Ejendommen op I. Pris.
.......,....er.
•
alle
. e - er aat bealutte t p aa ikke at Slregt.s Eje, Jigger Warmings Gaard,
f
Jw.d
~;~· for Ty~kernea Bjjlleatreaer. Han Jelv en gammel Slregtsgaard, som Fa•ver paa
d aelvoro millen l.kke t'ormaacde at beholde. ForM d Post,
pa aan enaomme
Jorden
aa e &1~ er under
a en
ham, oa det g r den i diue Dage, !alden ser den ud, som den ligger
9
bvor Hannen bla ndt Volcl.mendene 6ka.rpt mod en Bakke op fra Vejen,
over, at Politiet nu endelig aynea at og mindst af alt ligner den en danSk
fa a bract Lya over SabotageD, er aaa I Bondegaard.
:M'en midt l Haven sta&r en ny,
bvid Flagstang, tra bvilken Dannebrog vajer paa. Festdage. Den cr de
fa& danSke Naboers Gave ttl J0rgen
Warming og hans Hustru. en Bryllupsgave W dem, da. de den 4. November kom tUbage efter at vmre
ble.vet v\et og nu stod for at skulle
•kabe et nyt dansk Hjem I den ga.mle Ga.ard. De anede !kke dengang.
bva.d de her paa dette Sted skuldc
bUve udsat for.

- Ja., lndtil den SO. Oktober , da der
nedes som en Rever og Sjakal, og hvort
knust fir e Ruder hos os; og dette
man lovede, at jeg skulde komme til at
staa t il Regnskab for den Forbrydelse, Rude knusert gentog sig Natten til den
jeg havde begaaet ved a t overtage en 12. J anuar, da vi ved S-Tiden vaagnede
andens Gaard o. s . v. Man benviste mig ved, a t baa.de Ruder og Sprosser blev
til det nlende Bud og sendte mig senere slaaetind.
- Det var samme Nat, man forgifteen gammel Kateklsmu.s, hvort det t.iende Bud var streget Ind. Man havde de Deres Brend ?
o\daom, at man om Aftenen demon•
W8l'llling et' en ung 'Ma.nd, som eflrengere, og der kunde Schmidt, som jo f0rer det store Ord
- J a. men det opdagede vi ferst ved
aabenbart taget fejl a f Budene I ferst.e
trerer uden for hans G.ard
ter a.t have leert La.ndbrug og have be- ikke opna.as en Ordning, saa han kunde lndenfor· Nazlsterne, indfandt stg og
Middagstld n~eSte Dag. Br0nden llgger
)llive. Sparekassen her ha.vde et Laan raadede mig truende til god,;illtgt at Omgang.
oppe paa Marken et Par Hundrede Meaegt Hejskole og Landbrugsskole S0g- 1 G:l.8.l'den paa 4000 Kr., som Fru Perk- opgive Ejendommen. Naa, jeg gik ud
Naa, det var nu, hvad det var, men ter herfra, og da Vandet
t Lednlngen
at vi lever 1 et L and med Lov og
I det hjemmetJ$kpreagede te s!g Landbrug l sin 110nderjydske sen ene hreftede for og tkke var god fra,
Ret og ikke med Selvtregt og tog mig saa skete det den samme Aften, som ned til Gaarden jo va.r godt nok, gik
Hjemstavn for her sammen med sin for , og for ikke at mtste dl.sse Penge. lkke Truslerne nrer. J eg flyttede tnd og Porksen om Morgenen var flyttet fra hele F ormJdd.agen, fer vi opdagede,
L~jtland
Gaarden, at J ep Schmidt og en anden hvad der var sket.
Den Ulle By Stollig Ugger paa HalV· Hustru at srette Bo. Han er en lille, hvad SparekaSseD ikke for godt kunde splste 1 den ferste Tid hos Perksen.s.
Nazlst Walther Spies kom kDrende ind
n L0jtla.nd, som MarcWJ Laue.sen I atilfrerdig ung M.and med blaa 0jne og t.aale, blcv man enlg med Perkaen om med hvem jeg ha.vde aftalt, at de kun- I Gaarden med en Bll. hvorpaa befandt
- De og De rea Hu.tru bar ikke t.abt
de bllve, til de fandt en Lejlighed. Den
In Succes-Roman .,Og nu venter vi lyst. krellet Haar, en solid Landma.nds- at srelge denne Fordring Ul en ny K0slg
Por
ksen
og
hans
Bohave.
Uden
at
Modet
under F orf9lcelaeme?
unge Porksen var meget fllnk og omSklb -" saa Uvfuldt ha.r beskre- type med en udmrerket Hjrelp I sin un- ber af aa.arden. Gennem en Sagf0rer gmngelig, naar man havde ham paa jeg var I Stand til at forh!ndre det,
- Nej, vi bar ..at oa for ikke at give
..genlndsatte" de P0rksen med Seng. op. Man bar beredt mig Vanakelighet og som er kendt for stn strerke ge Hustru. der ser ud til nok at kunne i Aal:lenraa sogte man en K0ber. Der Tomandshaand, men Nazisterne fik ham Bord og Stol o. s. v. Sengen redte de
QQT e} eT Z t O r.g, Hj~etyskhed. Det er 1 det vresent- tage fat, eom det l Dag er noovendlgt meldte sig en, men han vilde ikke over- hldset op mod mig, saa A!sta.aelsen op her I Forstuen, da jeg havde laaset der ogsaa i Mejeriet, Foraikrin&"en oa
tage Spa.reka.sSelaanet, !Om regnedcs af Gaarden, som han forlrengst havde de andre D0re. Jeg flk imidlertid rln- Kontrolfcweninge n, men det akAI ikke
llge Ungdommen herfra. som er grebet I en Landbrugsbedrlft.
lykk~ Tyakerne at faa mig t il at flyt•
- Ja, det er underl!gt, som det er for tabt. Sa.a fik man Forbindelse mcd forligt sig med, n u under deres Paa- get til P ol\tiet, og da. dette kom til te, som det er d ere• Henaigt.
Vi bli·
a.t den tyske Nazisme og n u seger at
':ni
d
det Tid unkt saa mig vlrknlng blev gjort til en Forbrydelse, Stede og truede Porksen med Anholsr.n
OS
indfere Met.oder her I Landet, som vi gaaet os her, stger han eftertrenkaomt.
ver her, og en ikke r inre Trpat bar
g, er paa
sp
som jeg var Skyld 1.
delse, f ot'!Svandt han. Hans Bohave tog det veret f or oa a t ae vore f ea, men
tkke hidlll har kendt. Midt blandt saa- Hvts man tkke herfra ha.vde haft Bud om efter en Gaard, og flk mig til at
Polttlet med som Hlttegods til Aaben- flinke danske Naboer alutte op om o..
danne hjemmetyskeGaarde, som gennem efter mtg, var jeg aldrlg kommet til overtage Perksens Gaard og denned til
Anonymt Truselsbrev
raa.
Derea Tillid giver oa Mod til at fort•
flere Aarllundreder har vreret l samme stolllg, og nu forf0 tger man mig paa at redde Sparekassens Peoge. J eg &kul·
Som Velkomstbilsen modtog jeg et
uanset hYad man fra nalJiatiak
de drive Ejendommen op 1 Prls.
anonymt Truselsbrev, hvorl jeg beteg·
vii byde a. l Fremtiden, Men
~de er fast bealuttet paa ilcke at Slfe~ Eje, ligger Warmlngs Gaard, aile Maa.dcr.
forhaabentlig faar d e nne For f;lgelae
vi:e for Tyakernea 8 ,-Uestreger. Han ~lv en gammel Slregtsgaard, som Fanu en Ende, naar P olitiet faar fundet
blaver paa sin enaomme Post, eelvom
Jorden paa e n Maade r llfder under m111en ikke tormaaede at beholde. Foralle de skyldige og fe.ar dem klapaet af.
ham, og det gpr den i diue Dar e, fa.Jden aer den ud, som den Ugger
J eg er a.f den Overbevisnlng, slutter
hvor Hannen blan dt Vold.m•mdene 1>karpt mod en Bakke op fre. Vejen,
Jergen Warming og ser krerllgt. paa sin
over, e.t Politiet nu endelig ayoea at og mindst a.f alt ligner den en danSk
tapre Hustru, at det, der er aket mod
faa bra jft Lye over SabotageD, er aaa Bondega.a.rd.
1
'M'en mldt l Haven sta.ar en ny,
os her, nok skal vise slg at brere Stra.fhvid Flagstang, fra h\'ilken Dannefen 1 Big aelv.
brog vajer paa Festdage. Den cr de
faa. danske Naboers Gave til Jergen
PJ6rksen famgslet for
Wa.rmtng og hans Hustru. en Bryl12 Dage
Aabenraa., LOrdag. R. B.
lupsgave til dem, da de den 4. NoI et lukket Grundlovstorher blev der
vember kom tubage efter at v£ere
Dag afsagt Frengsllngskendelse for
ble¥et viet og nu st.od for at skulle
et Tidsrum af 12 Dage over den 1 Saboskabc et nyt. da.nsk Hjem l den gam·
tage-Affreren fra Stolllg anboldte Tholc Gaard. De anede Lltke denga.ng,
:ma.:l P orksen.
hvad de her paa dette Sled skulde

l

- Hvornaa.r mrerkede De f erste Gang
t U Nazlsternes Forfelgelse?
Ga arden her ?
- Allerede da jeg ved A.ukttonen over·
- Sagen laa sa.aAa.n, at P0rksen,
t og Gaardcn og kom herud for at se
den t.idligere Ejer af Gaa.rden, han, der paa. den. En t ysk Nabo skmldte mig da
n u er anholdt, ikke ktmde k l&re sine ud for Hy rene og Ugnende, og J ep
-

H vordan gik det til, at De flk

elykkes

mig bort

eG
d . . S zz·
)Qa, trods Nazisternes
ive paa • p t

I

ham

bllve udsat for.
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Bladet:

Nationaltidende

•

V oldsomme Nazist-Protester mod det
herskende Styre

Natiortaltid ende privat
Aabenraa, Fredag.
.
OLITIET a Aabenraa bar nu foro•
taget Anholdel5e Nr. 2 i Sabotaqe·
Affeeren fra Stollig. Kl. 17 i Eftermid·
dag 1 anholdt man den tid ligere Ejor af
N
.
d d
G
w ·
aaar ' en 27 -aange
armangs
xiat Thoma• Pprkaen, der ligeaom den
anholdte Jep Sc:bmidt tiltalea for Onr·
tnedelae af Straffelovent § 186 (Br;ndforgiftningen) og § 291 (Rudekn uanin·

P

•

een).

Han vii komme i GTUndlovafor•

h;r i Morgen.
Den unge Perksen drev sammen med
sin Moder Slregtsgaarden i Stolllg, men

kunda tkke vedblivende svare sine F or·
pllgtelser, hvorfor Gaarden eft er mange
mlslykkede Fora0g paa at skaf:fe en
OrdQlng kom ttl Tvangsa.uktion og blev
ove1l.aget a! Warming. Perksen demonstre:ede mod Udsmttelsen, og lod sig af
sine nazlstlske Kammerater en Nat ;
gamle
kor1 efter genindsmtte 1 sin
Ga.ard, som Warming da. havde overtaget. Polltiet maatte smtte ham ud for
an4en Gang. Det er den almindelige
Mmlng, at han har taget stmrkt Del i
Fcra0gene paa at faa Warming drevet
fill Gaarden.

I

I

I

Jep Schmidt Spidakandidat
paa Valglisten
Medena Politi et med ator K raft fortaetter Undera!leelterne, puater man fra
tyak Side d onn e fra de danake Myndig•
hedert Side rene, akere Kriminalaag
op som et atoratile t Grundlar for Agit a tionen t il d e foreataaende Kommu·
nalvale, ide t det t yd eligt e r Naziateru e.

j

Henaigt a t apekulere i d o f or Landbr u·
get aaa daarliae pkonomiske Forh old
hernede.
Denne Hensigt dokumenteres kraf·
tlgt ved det tyske Valgmede ! L0jtkir·
kcby i Aftcs, der fonnede.sig som et
Protestm0de mod Jep Schmidts Anholdelsc. Oct var lykkedes at samle 200300 Mennesker, og man besluttede at
anholdte J~p Schmidt til
pTe den
Sptdakandida.t paa Tyskemes Lfste til
Sogneraadsvalget. Dcr blev ved dett.a
Mede talt a! Overlajtnant Peter Lar·
.!en, der mente, at der var Gram.ser tor
Tyskemea Loyalitet overfor de da.nske
Partifereren, Dyrlmge
Myndighedcr,
Jem Meller, Gra.BJJten, som henviste til
at sege Trest hos Fereren Adolf Hitler,
Dr. Lorenz Ohr·iste'lt8en, der rettede et
skarpt A.ngreb paa de danske Kreditin·
atltutloners ledende Mmnd og paa
--Gaardejer Warming.
Man vedtog en Protesttesolution
Regorlng og Rlgsdag, 1 hvilken det
dar, at 300 Tyskere f ra. L0jtkirkeby
ne<llmgger den skarpeste Protest mod
Atlholdelsen af Jcp Schmidt. Naar Beskadlgelserne pa.a Warmlngs Gaard I
StoWg har tundet Sted, er det, hedder
det viderede, uden Tvivl som Feige a!
den uan.svarlige Fremgangsmaa.de, ved
hvUken denne bar kunnet slkre slg Ej·
endom.sretten til en Arvegaard, der si·
den Trediveaarskrigens Dage bar vmret
1 Slregten Moos' Eje. Jep Schmidt hat
gjort slg tortjent ved Paavisnlngen at,
at lkke fmrre end 11 Slregt.sgaarde, som
t 2 l 8 Ae.rhundreder, ja delvis tUbage
til Aaret 1300, har vreret 1 Lejts Slregters Eje, de sidste 16 Aar efter Atstaaelsen a! Nordslesvlg til Danmark, er
gaaet tabt for Slregten, og at enkelte
a! disee Gaardo elden 1920 2 eller 8
Ga.nsre har vreret til '.I'va.nJraauktion.

• V oldsomme Nazist-Protester mvu

u.:;v

pllgt.clser, bvorfor Gaarden efter mange \
ml.slykkede For90g psa at sk&ffe en
OLITlET I Aabenraa baT nu fol'O· Ordning kom tU rrvangsa.uktlon og blev
t.aget Anboldelse Nr. 2 i Sabota~e· ove1taget a! Wa.rmlng. PerkSen demonAfheren fra Stollig. Kl. 17 i Eftennid· stret"ede mod Udslllltelsen, og lod sig a! 1
Nat \\
engamle
Kammerater
daga anholdt man den tidligere Ejer af slne
1 sin
efter genindsrelte
korl oa.zlstlske
Gurd, som warming da b.avde overtaW armings Caard, den 27 -aarige Naget. Polltiel ma.atte srette ham ud for 1
xiat Thoma• P9rl<•en, dor lige.om den anGen Gang. Oet er den a\milldelige
anboldte Jop Schmidt tilt11.lea for O•er· M.ming, at han b&r taget strerkt Del i
tredehe af Straffelovena § 186 (Br;nd· Fcrsogene psa at fa.a warming drevet
forgiftningen) og § 291 (Rudeknusnin• fza Ge.e.rden.
.

Aabenraa, Fredag.

I

P

•

ce.n) . Han vil komme i Gfllndlovafor·
hpr i Morgen.
Den unge Perksen drev sammen med
sin Moder Slregtsgaa.rden i Stoll\g, men

Jep Schmidt Spidskandidat
paa Valglisten
Meclena Politiot mod ator Kraft fort·
aiiCUer Undon;colaerne, puster roan fra
ty1k Side denne fra de danake Myndig.• \
hoden Side rene, ak~ere Kriminalaag
op 1om et •tontilet Grundlag for Agi·
talionen til de foreataaencle Koromu· l
nalvalc, idol det tydeligt or Naziaterne. 1
Honaigt at apekulore i de for Landbru·
aot aaa daarliae ;konomiake Forbold
bernede.
Denne Hensigt dokum.ente.res kraf·
tigt ved del tyske Valgm0<ie i Lejtkir·

keby I Aftes, der formedeesig som et
Protestm0de mod Jep Schmidts .Anholdelse. Det var lykkedes at aamle 2()()-SOO Mennesker, og man t>esluttede at
gere den a.nholdte J_!P Schmidt til
Spidsk&Udidat pa.a Tyskernes Liste til
. sognera.a,dsValget. Der blev ved det.I:G
~e talt nf Overl0jtnant Peter Lar·
sen, der mente, at der var Grsenser foY
Tytlkernes Loyalitet overfor de daliSke
;Mynd.igheder, Pa.rtl!0reren. Dyrlrege
J~ M1111ler, Graa.sten. sam hen.viste til
at 110ge Trest hOS Fereren Adolf Hitler,
Dr. Lorefl.l/l Ohristenaen, der rettede et
sk.a.rpt .ADgreb paa de da.nske KrediUn·
stitutione.rs ledende M.rend og pa.a
Gaa.rdejer Warming.
:Man vedtog en Protestresolutlon
Regerlng og R1gsdag. 1 hvilken det
der, a.t 300 Ty"Skere fra. UJ'Itkilrk~~bv
nedleegger den akarpeste PrOtest
Anholdetsen eJ Jep Schmidt. Naar BeskadJgelserne pa.a Wa.rmings Ga.a.rd 1
Stolllg bar tundet Sled, er det. bedder
det viderede. uden Tvivl som Felge &f
den ua.nsvarllge Fremga.ngsmaa.de• ved
bvilken denne bar trunnet sikre sig Ejendomsretten til en A.rVega.a.rd. der si·
den Tredlvea.arskrigens Da.ge b.ar vreret
1 Slregten Moos' Eje. Jep Schmidt ba.l
gjort slg fortjent ved Pa.avisningen a!,
at lkke fre~ end 11 Slregtsgaarde, som
1 2 l. 8 Aarhundreder, la delvis tilbag~
tU .AJl,l'et 1300, b.ar vreret 1 L0jts Slreg·
ters Eje, de sdste 16 J,.JJX efter Afstaa·
elll!Ol\ &f Nordslesvig til oanmark, er
gaa.et t&bt for Slregten, og at enitelte
a! d.iS&e Ga.a.rde s\den 1920 2 eller S
Gange ha.r vreret til rrva;ngsaUktion.
~r 7tar 1,1'od8et aar1w;ndredktnge
Krlgstider, Krf.str og Katastrofer som
Tre4tmaarskrigen,svemkekrigen,Btats.bankerotten, Krigene t ~8, 50 og 64, det
er tm unde-r dansk .Regimen-te gaaet til
Grut146, hedder det i .Resotutionen-.
Der blev sunget en til "MOOel aff11.ttet
Sang rned omkVmdet ,.Vi vil ikke vrere
Slaver". sangen var direkte rettet mod
Ge,a.rdejer wa.rming. og det bed bl. a. l
den, at man !kke paa Lejt vU taale
Folk aom Ga.ardejer Wa.rm.ing· Del blev
derefteT be8luttet at stllle op til en tava
Protestma.rch 1gennem Byen til Wa.rm.tngs Gaa.rd i Stollig. ~r madte Nazi·
llter'lle t.mldlertid en stmrre Udrykning
kn1ppelbevrebned.e Betjente tra Aaben·
ra.a.. der holdt Vagt ved Gaardt'U. Nazi·
stern.e n0jedee med 1 T&vahed at pa.saere Ge.e.rden og Betje:ntene, og drog deretter tUb&ge.
Deh omfattende Vidnes.fh01'1ng 1 A!·
ten i Aabenra.a, og her fik man uventet
Be80g, ldet henved 20 Nazister, med
Pa.rtif0reren, Dyrlrege Meller og Overlejtna.nt La.rsen i Spidsen medte op, i
den Henslgt at overvrere A..fb0rlngen, til
Trod8 for, at de udmrerket vidste. at
ForbSrene foregl.k for lukkede D01,'e.
De na,a.ede kUn tU Trappen til Dommer·
her betydedede Pollt1et dem.

rod»~_.

lkke var ~
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Hadefuld Artikel af Lorentz Cht·istensen
he1e Retten paa. deres Side. ,06 er det,
det- f0ret- Kampen for vor Hjemstavns
folkellge og 0konomiske Rednlng, og 1
denne Ka.mp har Jep Schmidt altld vte·
ret en vmrdifuld Medarbejder. Den Dag,
d& Jep Schmidt staa.r for Rettens
Skranke, vil man forstaa., at der ikke
holdes Rettergang over den tyske Natlonalsoci8Jlisme 1 Nordslesvig, men over
de Krmfter, der vll tlll:ntetg0re vor
Hjemstavns tyske Folkelighed, og saa
holder vi Rettergang, stutter den tyske
Doktor truende.
Hans Trusler o~ Paa.rtande om dansk
Forf0lgelse af tyskf.llndede Nordelesvlgere Iader sig let tllbagevise at Kendsgernlngerne, der 1 denne Sag er dlsse,
at det fra aue Sider, ogsaa. fra tysk,
blev erkendt, at der iltke var nogen
Mullghed
for, at den Udligere Ejer af
Nationaltid endc pritJat
Warmings
Gaard, Chr. Perksen, kunde
Aabenraa, Ollfldag.
fortsmttc.
Aile Mullgheder har vmret
EDENS man i besindige og anfol"S0gt,
men
Sagen Jaa saaledes, at selv
svarsbevldste tyske Kredse skarpt
fot'd0mmer de B0llestreget• og Volds- L. S. afviste den, og om det saa. var
handilnger, der er begaaet mod Gaa.rd- Tyskernes eget Kreditinstitu~ Vogelgecjer Warming I Stollig, og som har f0rt sang, nregtede dette at gaa. med til en
til Anholdelse og Fmngsllng at den na- saadan Ordning, at P0rksen kunde blizlstiske Kredslcder Jep Schmidt, gaar/ ve pea Gaa.rden. Lorentz Christensen
man ft·a nazlstlsk Side den m,od,satte driver saaledes Valgagltation mod bed·
Vej, idet man soucr at gore Jep 8c1~midt re Vi<lende.

M

I

til Belt og Martyr. 8amtidig mea, at
man {remlla:ver, at han ncegter at vcere
Gcrllingsnwndell til Voldsha1ut:lingerne,
siger mall god {or disse og giver dC11l
.Stcmplet c~f <»gte nazistiske Modfo·rJwld.:n·egle,· ove,"for det damkc 8tyre O!J
.Sy.~temet het·hjemme.

I Gaar gav Nordschleswigsc lle Zeidan!!ke Stat og do S0nderjyd·
ske Kreditinstitution er Skylden og Ansvaret for det passerede, som man var
mrlig nok til at fordonune, men I Dag
indeholder Bladet en mmgtlg Forside·
n.rt.lkel af den for sin hadefulde dansk1'jendtllge og fornmrmell&le Rac11ovalg·
tale kendtc Dr. Lorentz Christensen,
som forhcrllger Sabotagen i h0je Toner. Dr. Lorentz Christensen mener, at
man fra dansk Side forf0Igcr det Maal
at fordrive den tyske Boudestand fra
Jord, ,men," fortsmtter han, ,,T~·v-i.s
11mg den

tro1·, at Ty.~ke-rne godmodigt viZ
inde Bi!l llcrmed, tager man grundigt
Ogsaa i Tyskumd 1ucr det kostet
c11 svret· Kamp at scette
tiZ Modt><urgc mod Tvangsauktwner
Ka.pitalmagten.s '/i'o,-d,·i'l--eZ8estorse g."
Dr. Lorentz Christensen m'C:Iler videat kunne fastslaa, .at Tyskerne har

'
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hoved!a.geUg var Injurier, maatte
llegges en Gra.tolog til Erklerlng,
der er 1ndhentet v1dell8k&bellgt
vedrorende Undersogelsen a.t Brender$
Forgtftning. Dlsee Erklserlnger, som
Politlet l de allers!dste Dage bar modta~t. forte t11, at man 1 Dag mente
at kunne akride til Anholdelee e.f Jep
Schmidt.

F orhf6r for lukkede Of6re

Den nazistiske Kredsleder Jep . Schmidt
arresteret
Brpndva ndet forgiftet, . og Gaarden bombarderet:
med Sten
NafionaltiJenJe priuat
Ejer pa.a. Gaardcn, saa han Dagen efter
Aabenraa, Mandaa.
pn.a.ny ma.atte srettea ud a.t Polltiet.
OR en h•lv Snea Dare aiden holdt
Ruderne paa Oa&rden blev knust, og
den naziati.ske Kredaleder i Aaben•
Llengerne blev overmalet med Indraa Amt, Landmand Jep Schmidt, L9Jt· -"-'ftcr 10m -..Tyven Warming" osv.
.,... •
kloater, Foredrar for Univenitetaaam- Endella- sendte man Warming Truselsvirket i Kiel om Naziamen i Nord· breve. Warming svarede med at analeavir. I Dar er aamme Jep Schtriidt ska.tfe slg en F1agstang, hvorpaa han
anboldt •f Politiet i Aabenraa aom hejste Dannebrog, men Voldsmamdene
airtet for at vere Gerningsmanden til !ortsatte, og Natten til den u. Januar
1
en Rakke oodaindede natlice Bplle- kttlminercdo Ba'botagehanalingerne i et
1treaer over for en danakaind.t Gaard- regul.rert Stenbombarde-ment pac Gacr•
ejer i Narheden af L~jt. J. Warming, den. Warming Of) hans Familie voogder, alden han i Efteraaret eftell' en ncde op ved, at Rt«ier-ne ktttc.,tes, og
Tve.naaauktion overtog og flyttede ind Stonenc reg de?"m O'tl 0refl.e. Bamme
paa ain Gaard i Stollig, aom hidtil har Morgen opdagedo mnn. at Vandet I
vmret paa tyake Hamder, har ••~ct Ga.ardcns Br0nd l Nattens L0b var bleGenatand for en n11e4ten uhjiirt- Sabo· vet forgiftet at Petroleum og Skarn,

F

tarek~mpagne.

De unge Tyskere vilde
ham Livet surt

g~re

Det vakte voldsom Harme blandt
Sognets unge Tyskero. at en da.nsk
Mand rykkede ind pa.a den omtalte
Gaard, og man besluttede at gore ham
Llvet her saa surt, at der kunde vmre
Ha.ab om at faa ham ttl at forsvinde.
En Nat ,.genindsatte" man den gamle

S<.>m de natllge Voldsmrend ha.vde fyldt
I den.

En Mamgde Afh,S.ringer
For Politlet bar Arbejdet med at
finde Oernlngsmamdena til de llfitlige
BoUestregcr vmret overordentllg besvserllgt, idet man lkke alle Vegne
modtc llge god Villle til Hjelp ved SaMan bar foretaget
gens Opklaring.
en kolosw Mmngde Aihorlnger og
lkkc mindre end 80 Skriftprever. De
anonyme Truselsbreve, hvis Indh-::ld

Den fra, da.rutk Side gentq"ne Gange
tremsatte Formodnlng om, at Gerningsmaandene ttl Sabota.gen mae.tte
80gcs l de unge tyska Nazisters Lejr,
en Formodning man fra tyak Side
ska.rpt tllbagevlste, syncs eaaledeil ved
Politleta Undetsegelaesarbejde at BkulIe bek.rleftes, og da der cr MuUghed
for flere Anholdetser 1 denne Bag, ldet
man vanakellgt kart tsenke slg, at de
omtalte Sabotagehll.ndlinpr kan vsere
udfert a.t en enkelt Pel'IIOn, vU For·
lUkk·· ..
t"-'
d
"'"'e
horene foreloblg fin e B "" for
Dore.

Ond•lndede bg akamlflae
Anareb paa Danmark
Den a.nholdte Jep Schmidt er en ganun.g Mand, knapt 2'r A&t. Han wstyrer Slegtsgaarden t Lejtkloeter.
Faderen var 1 den tyake 'rid ated!ortrredende Amtsfoi'ltab.tler og Kommuneforsta.nder 1 Byeo. 'l'ldllgt kom .Tcp
Sl!bmtdt ind l den t)'Ske Ungdomsheve!gell!le, og efter :N'atlonalsoclalll!itnens
GeiUl.etnbtud kom han 1 ferste neekke
blandt de tytlke Agltatorer het'tlppe.
Han h.ar ~et udnlserket ved Leirc o+
Deicllcrll.ber og Dr. Lorentlll Cl:trtetensena Agltatlohlmaader og bar ~egt at
Udnytte de vaMkellge ekonomlake Forbold tU otl.dBI.nded~ og aka.mtese Angreb pa.a Danmark, danske Forbold og
da.nske Peraoner. FOr nogen Tlden alden blev hAn ve.trt til Nulatern"s
Kredsleder I Aabenra.a Amt.
Arteatatlonen bar ne.turltgvia vakt
den etorate Opeljt aaavelt danake som
tysksindede Kred&c.
s~
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Kendt tysk Nazist anholdt
i -Aabenraa sigtet for
Dansker-F orf0lgelse
Fra v or Sf1nderjydske M edar bejd•er

•

AABENRAA, MANDAG
Rudeknusning o12
I Formiddag hra der fundet en opsigtvrekkende Anhol- 0delreggelse a£
delse Sted paa J,JSjt, idet Politiet bar sikret sig en af de Drikkevandet
fremtrredende unge tyske. National-Socialister Gaardejer s·d d T.d d
E"
•
•
•
•
•
1 en en
1 er en nye
Jer 1m 1d}ep Schm,dt, LfSjtkloster, og har Indsat ham I Arresten 1 lertid blevet generet paa torskellig
Aahenraa.
Maade. Han blev ikke optaget som MedDet er en alvorlig Sigtelse, der er r ejst mod Gaardejer lem at det stedlige Mejerl, men hvad
Schmidt. Han sigtes hi. a. for Overtrredelse af Strafie- v~rre var, han blev ogsaa gjort til Genlovens Paragraf 186 - Forurening af BrfSnd, som kan stand for personlige Forfjjlgelser. Han
medffSre Fare for Menneskers Sun db ed , og af P aragra fik tilsendt Truselsbreve, og en Morf
stod pder, , med
stor Skri!t
267, som vedrPrer Tilseudelse af anonyme Trusels-Breve. gen
,, .,.,
,,W,.·nting
" enskrevet
Tyvl"
0
0 1
Fors~g paa at , geniD srette
· d
" tiet. Dette !andt vcd sin Ankomst Natten til den 12. Januar blev Gaar(len tl. dligere tyske Ej'er
Pprksen staaende ved Siden af et Bord, den lmidlertid Genstand for et !uldkomForud for denne Anholdelse er der
gaaet langvarige Underss;;gelser. Aff~ren tog sin Begyndelse i Oktober i F jor,
efter at den danske Gaardejer J~rgen
Warmi ng ved Tvangsauktion havde
overtaget en Gaard i Stollig paa Lj.'Jjt,
som hidtil havde tilhprt den tysksindede Gaardcjer Thomas P¢rksen.
Dette slog man fra tysk Side op til
et stort Nummer, og en halv Snes Dage
scnere blev der gjort et Forspg paa at
s~tte Pprkscn ind paa Ejendommen
igcn. Man vidste dangang, at Jep
Schmidt var den dr lvende Kratt i dette
Forspg, som dog blev forpurret at Poll-

to Stole og en Hund, som Jep Schmidt men terroristisk Overlaid. 13 Ruder og
og en Mand ved Navn Spiess havde Vinduessprosser blev lmust med en
v~ret ochjrelpelig med at transportere Granstav, og Gaardens Br¢nd blev forpaa en LastbJI.
urene t med Petroleum og Hesteg¢dning,
saa Drikkewmdet var ubrugeligt.
De to Mmnd var imldlertid forsvunPolitiet indledte straks Undersjijgelse
det. Pjijrksen lovede saa at fjerne Tin- for at finde Gerningsm~ndene til den gene igen, og indsaa i filvrigt det urig- ne ondsindede Handling. Der blev bl. a.
foretaget Skri!tpr¢ver i 80 Tillmlde, og
tige i Ai<tionen.
de Sammenligninger, der har fundet
Gennem en Notits i det tyske Blad Sted i Kpbenhavn, bl. a. med den Skrift,
blev der Dagen det·paa i Strid med der fandtes paa Porten og de TruselsKendsgerningerne gjort Forspg paa at breve, der er blevet tilsendt Gaardejer
fremstille Sagen, som om det var Po- Warming, har nu f¢rt til Anholdelsen at
Gaardejer Schmidt, som sigtes for de
litiet. det· havde sat Pprksen ud af alvorlige Forbrydelser.
Ejendommen, hvilket dog omgaacnde
Forureningen at Br~<inde straffes meblev dementeret at Politimesteren.
get haardt, idet en saadan Forbrydelse
stratfes med F~ngsel indtll 10 Aar.

Ungdamrl;zen
maa krceve
Green sen vrernet!
En Opfordring til Det unge
Grcensevaern om at kraeve
Grcenseforsvar
Nationaltidende privat

Aabenra.a, Sondag.
DE 50Ilderjydske Blade r ettede Adjunkt, cand. mag. Jo1·g&~~ Batting
forleden en kraftig Opfordring ttl Det
tmge Grcense'l:cerM Bestyrelse og tll de
nationale Foreninger om at gaa ina for
Kra,;et om en betryggende FOT8'Vars-

I

ord11b~g.

Etter at have givet Udtryk for Sku!telsen over Regeringens Mlli!:alrtorsla.g,
der f0rst og fremmest hvad Gra!nseforsvaret angaar er utilfredsst!l!ende, idct
det indka.ldte Mandskab ta.ltnressigt er
saa ri.nge og dets Udda.nnelse SSJa kort,
at Gramsen paa vlsse Tlder at Aar0t
Ugger saa. godt S<Jm ubevogtet, fremluever ban, at nog&~t Fo,·oeclring at
Forslaget tlceppe er tamkeZigt, hds
Kt·a'Vene rejses tra de politiake Pllrticrs
Side. Kun Kred.se, dttr 8taa1· 14.4/IWJttglgt at Partih.e?l8yl~, har Mulighca for
at blit·e kort, naar den endeUge Afgerel8e trcefles.
I aile natlon.alt indstillede Kredse
Landet over spejder man i Dag efter et
saadant Initiatlv. Mange forekommer
det slkkert beskamunende, at man,
I samtidig med, at man taler om Gnensens Urerlighed, vregrer sig ved at ofre
blot dot noor,endigste pa.a den samme
Gram.ses Forsvar.
De t~ationale Foreninger ma.a. rejsa
dette K1·av) te1·st og fremmest Ungclom-

I

me118 egen, nati<>nale Orgaltisation) Det
ttnge GrC8118etC81'1!.

Der kan vel have vreret taktlsl(e
Grunde til, at Det unge Grrensevrem
hidtil har vist denne Sag fra slg, men
i Dag gcelder det maaske Dan'fM!r/(.8
som selvstcendiy Stat.· Saml
den Del af Dan.marks Ungdom, der
duer noget, I Kravet om et Grrensevrern, lkke blot et kulturelt, men ogsaa
et militrert, thi kun den Gramse, vi er
,.;iZlige til at creme, 114r t'i Ret ttl at beJwlcle) slutter Aajullkt Hatting.
Fremtid
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~Til det

I
I

danslre

Follr!

F

OR TREDIE GANG 1 de 17 Aar,
der er forlebne s!den S0tlderjyllands Befrielse fra Fremmedherred0lnmet, synes et Lovtorslag at akul!e vedtages, der vedblivende lmgger Senderjyllancls Gramse aaben, uooskyttet m~
Syd.
Dawm<trks Bydgn:m~e e1· den &ne.9te
af de t>ed Verdenskrl.ge~ Af.slutnin.IJ
tiJJilragne Gramser, der hettltgger ttbe{CBStet. De hldtll tru.tne Fora.nstaJtnJnger er ganske utilstrmkkellge og ger
vort Land med dets aabne Hoved.!tad,
Grrense, Farvande, Kyster og Luttterrltortum til et let Bytte for en fremmed MAgt under europmiake Forvikllnger.

Hvortor teves der? Er det danske
F olk saa ringe, fatUgt og blottet tor
O!fervllje, at vt lkke evner at opstUJe
et Vmrn, der Udsretter en &ngrtbende
Fjende fOr en sa.adan Rlstko, at An·
grebet udebllver?
De Foreva.rsv:Ukaar, det forellggende
Forsla.g byder den Bmkdel af Ungdommen, der indkaldes, er sa.a. uforevarlfge,
at vi, der kender Krlgen.s Krav, me.a
adva.re Jndtramgende herlmod.
Felg-en a.1 vor nuvmrende, og ved
Lovtorslaget lkke athjulpne Vmrgeleshed kan kornme til at koste Summer,
der mangefold overstiger de Beleb, et
effektivt Neutral.itets- og Freds-Van-n
vU koste, bortset fra Lldelser under
Frernmedherredemme, vi So0nder:Jyder
kan Vldne om.

Som et Led l· det Norden, hvor alle
ensker at bevare Frilled og Fred, har
Danma.rk et knugende An.svar, ldet vor
Svaghed er en FredstTWiel tor det •vrlge Norden, der lkke kan tage et uw. I
strmkkellgt forevaret Danmark paa
milftrer Aftregt, men maa. lade det tage
Ansvaret for Bin ForsvarsJ.oohed.

Ttden er sa.a. skebnesvanger, at den
krrever Handling nu.
Der maa stUJes Kra.v om lndkaldelse

at et0rre Dele at da.nsk Ungdom, bedre
.samt Vernenea Opbyg.

dem, der nu brerer Arurvaret for
IAtP:elrel.!;en om Da.nmarka

Forsva.r.

Da1t.!k For&V<Lrltforln/!n4.
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For,svarsdeliu.t·t en sluttet:

lkke nok, at det konserv&tive Patti blot tserpoUtlake Synspunkter - selvtelgestiller slg paa sit standpunkt og ven- Ug kan Foravansordningen ikke have
ter, at "1 akal IJ10ide dem. Regeringen oogen ensidlg Tendens!
bar torelagt sit Forslag, og nu er det
Et lille Haab for
Oppositloneru~ Tur til at drage en Ll·
nie.
Militaermusiken!

'

Kun Forhandliog paa det
skonomiske og politiske
Grondlag for Reger~gs
Forslaget
Regerilll'en
I

tyske Mindretals

Oluf Pedersen

•

I

Det tyeke Minclretale Reprateentan,
Paetor Schmidt.

Vej, han selv vil betrll!de. .,Nationaltldende" bar Ret, naar det i Dag i
en Overskrift betegner den konserva.tive Ordferers Tale i Gaar som en
,.Blank Afvisning af Regeringens
Forslag", selv om jeg anerkender
den saglige Argumentation i Hr.
}{rafts Tale. Han maatte clog ud fra
sit Kendskab til Regeringen og til
Rcgeringspartiernes Stilling vide, at
ha1l8 Krav 1kke kunde accepteres.

nes eksakt, sagde ban, og der er derNaar V enstre vii dame efter
for ogsaa Grund Ul at paask0nne Hr.
Brorsens Forsigtlghed, naar han, etter
Regeringens Fl16jtespil!
at have fastslaaet, at vi ska.l bevare
Venstre angav ikke noget positiVt
Regeringens Handlefrlhed, tutejer: - om, hvad der er Partlet.s
Standpunkt I
.. saa lamge det er mullgt!" Hr. Kratt Dag. Det maa vi altsa.a vente og se.
t$lte om (lt Jorhindre F jender t at op- J eg ved lkke, om
man !ik et Fin e
2 ) M!sbilllger man den

Ghandis RolJe

\ "~"':r___:o~~dag!~;!'. fo~~- ()_"'! 1skrivnlngen?

aelv.f ,lgelig vill ig

Hr. Kraft s laar kun sine egne 0nsker ihjel ved at dynge Krav paa
J(rav op som Hindringer paa den

E

NDEL/G i Altes sluttede Militardebatten i Folketinget efter npjagtig 12 Timers Debat ide to Dage.
I Gaar svarede Forsvarsministeren paa de lor11kellige Ordfprere• Taler og gav herunder en aldeles kategoriak Alvisning
af Muligheden for at forhandle om det forelagte Forslag udenF'or de pkonomiske og politiake Synspunkter, der er Grundlaget lor Regeringens Forslag. lporigt bragte Dagena Forhandlinger en interessant Erklaring Ira det tyake Mindretala Repraaentant, Paator Schmidt om, at man ikke i tyske Kredae vii opfatte et dansk Granselorsvar som et Udtryk lor en uvenlig lndstilling overlor Tyskland, og han mente endvidere, at det ollicielle Tyskland vilde se ligesaadan paa det.
F OTIIVarslorslaget gaar nu til den 11advanlige radikal-socialistiske Form lor Udvalgsbehandling, idet man dog lormodentlig
vil prpoe at faa Venstre til at dele det tunge og alvorlige Anavar lor Forslaget.

er

til at forhandle, men hn eom i andre
Tilf,.lJe rnQQ' Forhandlingerne ..tuf f$lgelig l;ree paa Gruncllag af Regeringe~ Forelag og paa Grundlag
al de ;konomi•k• og politieke Syna ·
pankter, cler ligger til Gruncl f o r Re·
gering•n• Orclning,

Man bar udta.lt sin Sorg over, at
1.1llltmrmusiken ikke er kommet lg•:m.
Skulde man Lndfere den, vUde det
koste 550,000 Kr. a.arllgt, foruden
60,000 K.r. tll Materlalea.nskaffelser
med det'-'sa.mme. Regerlngen bar lkke
ment at vute ofre Pe.nge paa. det -

l

Militserlovene!

Derefter sluttede han sm '£ale Ill<''~
nogle Bemrerknlnger om den s~erll&e
nordiske Situation. Han troede ikke
paa.. at det nordlske Samarbejde vilde
lide Skade, fordl vi ikke lyttede til
svenske Presser0Ster om Oprustning.
Ml.nisterens Syn var uforandret det, at
det rette Sa.ma.rbejde I Norden lkke
skabes ved en Pressea.gitaUon I det ene
Land mod det andet Land. Der er l
Virkell.glleden ikke FugJ.cJ Fode, mente
han, paa de stemningsbev~egede Artllt·
ler, der findes I svenske Bla.de.

Grrenseforsvar opfattes il{lie som
en Uvenligbed mod Tyskland
En intereuant Erklcering fra Pastor Schmidt
Efter Miruate ren toe R epnuentan-

fa&

fremsyned e,

&t de <ri ld e rtgn e

ten for det tyake MindretaJ, PaalOT

med et Angreb fra T yakland

Schmiclt, Ordet for at afcive fplJen·
de beme rkelaenerdige Erklering:

Danmark, aaa deler jec ik.ke dett.e

-

Heller ikke Tyakland kan pnake

en veeri'el;a Nabo mod Nord.

Naar

enkelte Partier ha.- jfnaket at voeYe

-----

- - - - ---

flll&

Synapunkt; men paa den &nde n Side

kan jeg sige, at jeg forataar, at Dan•
mark vii reJ n e med a ile Mulighede.-

e

og derfcw ogaa.a kan onake

at ud-

cr~~b

Li!IPZIGER FORAARSMESSE 1937
begynder 28. FEBRUAR

t y s k e jernbanestr;~ekning
-:- 60 pet. Rabat

Billetprlsen paa den

Seertog 27. Februar;
Afg. Kbhvn. Kl. 540 -
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al Muligheden lor at lorhandle om det lorelagte Foralag udenf'br de pkonomiake og politiake Synapunkter, der er Grundlaget lor Regeringell6 Foralag. lpvrigt bragte Dagen• Forhandlinger en intereaaant Erklaring Ira det tyake Mindretala Repraaentant Paator Schmidt om, at man ikke i tyake Kredae vii oplatt; et Janak Granaelor&var aom et Udtryk lor en uvenlig lndatilling over/or Ty•kland, og han mente endvidere, at det ofFicielle Tyakland vilde ae ligeaaadan paa det.
Foravaraloralaget gaar nu til den &advanlige radikal-aocialiatiake Form lor Udvalgabehandling, idet man dog lormodentlig
vil prpve at faa Venatre til at dele Jet tunge og alvorlige Anaoar lor Foralaget.

Det ty•ke Mindr.tGl• Reprta•entan,
Ptntor Schmidt.

nes eksakt, sagdte han, og der er derfor ogsaa Grund til at paa.skenne Hr.
Brorsens Forsigtighed, na.ar ha.n, e:fter
at have ta.stslaaet, at vt skal bevare
Regeringens H andle!rihed, tllfejer: .. saa lrenge det er mullgt!" Hr. Kraft
talte om at torhindre Fjender ( at op·
skrivningen? 2) MJsbilllger man den 1«2a L uftbaser i Danmark. Dot er klGrt,
mllitrere Oprustnlng? S) 0nsker man at det herer mea til vore Neutra:titet.sen Politiordning til Aflesning a.f Hrer opgaeer, men det er slet lkke saa. let
og Flaade?
en Opga.ve for en Fjende at opn.aa saa.da.rlne L uftbaser, d.& det lkke er nok,
F antastisk Kommunistat de blot lander med nogle Flyvema.skiner. Efter mJn Menlng giver ForIndl~g
Den;fter file Kommunistemes Ord- slaget ogsaa Mulighed for at lese denforer Aksel Larsen Ordet. Han fandt ne Opga.ve.

Oluf Pedersen i Ghandis Rolle
I Formiddagsm0det fortsatte Oluf
Pedersen sin Udredning af Retsfor-

bundets Synspunkter med Hensyn til
Forsva.rspolitiken og erk.lll!rede, all
Retsforbundets Rigsdagsgruppe v endte
sig imod det nye Udslag af Reg>eringens
Hejrepolitik, idet Retsforbundet kun
a.nser det for muligt for Dan.mark at
have et passiVt Forsvar. Hvad jeg
mener hermed, sa.gde Oluf Pedersen,
kan jeg bedSt forklare ved at henv~
lll Mahatma Gh<rmdi!

I0Vrigt maa vi forlange ajholdt etl
Folkeafstemning til Besvarelse af fel-

gende tre Sp0rgsma.a.l: 1) Billlger
Vrelgerne Bibeholdelsen at Tvangsud--

onser•
vative Ordf0rers Tale i Gaar som en
, Blank Afvisning af Regeringens
Forslag", selv om jeg anerkender
den saglige Argumentation
Hr.
}{rafts Tale. Han maatte dog ud fra
sit Kend.skab til Regeringe'n og til
Regeringspartiernes StiUing vidB, at

IP ZIGE R FORAARSMESSE 1937

L

begynder 28. FEBRUAR
Billetprlsen paa den t y s k e Jernbanestrzkning
+ 60 pCt. Rabat

Sa!rfog

ham Krav ikke kt£nde accepteres.

Naar Vemtre vil danse efter
Regeringem Fl~jtespil!
Venstre angav ikke noget positivt
om, hvad der er Partiets Standpunkt I

27. Februor:

Afg. Kbhvn. Kl. 540 -

Amcl•cha MHJOdnsNd Forudbutilllllt ICr. I.BO

Ank. Leipzig Kl. 18.,

Aile Oplysninger om Rejsen til Tyskland og til Lelpzlger
Messen faas gennem Statsbanernes Stationer, hos Rejse·
bu~uerne oz Leipziger Me'5ens Repncsenunt I Danmark:

P". 0 L ~ D 1!, K•benhavn, Vester port, Mel dahlsgade 5 '· Ctr. 10.129

Dag. Det maa. vi altsaa vente og se. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;
.Jeg ved ikke, om man fi.k et Fingerpeg •
1 Bemeerknlngeme om Artillerisklbene,
de fa.lder dog sa.mmen med Regeringens
ekononllske Bet~er.
.
Der er den bedste UdsLgt til For·
bandling, hvi.s Hr. Brorsen fortsat vll
se Sa.gen udfra den Vinkel, at Venstre
kunde enske det og det, ,.men for Resten har Regeringen taget sit St&ndpunkt!" Sa.a er der jo ikke mere at
den toresloocde Onlning gatUJke uegHr. Kraft ejnede en Mullghed tor sige til det.
net tn krigeriske Formaal, det vil Forstaa.else, men tor at dette Haab
Med Hr. Aksel Larsen vllde Fors-lge til For81Jar mod et Atlgreb fra skulde kUJUle gaa I Opfyldelse, er det svarsmlnisteren ikke diskutere mW-

Btormagten i Byd! Entetl har Begeringen e1UJket at lade, som om den
dl gore noget, ener ogsGG er den
tores'Ulaede Ordning blevet dikteret
oaf sagde han. Har der for&vrigt
,;reret tort Forhandli11ger med Tysk·
lGnd om Grmnseforavaret 1 Hvad er
e1ler11 Aarsagen til, at Orduingen ,;edrerende et Grmnse/Or81;a,r, som 1!Gr
udarbejdet, nu er ble<Vet skrinlagt 1
Under stigetlde UroZigh.ed i Balen opfordrede Aksel Larsen deretter Regeringen til at oprtUJte direkte mod
Tyskland, og til at sege at erht:er~e
Folkeforb1tttd8magternes Alliancetdsagn, idet et saadant Tilsa.Qn dl kttnt~e paaregnes fra England, Fra1tkrig
og BovJet-Uniornms Bide.

Kaminovnsvarme giver Hygge og Velva!re

UGENS REPERTO RE

P.leDous

GRUNOLAGT 1830

BUNTMACER

Dr. Munchs Svar til

DET KOHGELIGE TEAT ER
EftermJ ddaf:priser
MART A

Onsdag

Sondag
:KJ. ~

EVA
attjener sln BarnepUgt

Toredag

TOSCA

Mande.g
Kl. 2Al

BORTF0RELSEN
FRA SERAILET

Fredag
KJ. ~

D0D
A.NSEN
Poul Reumert som Grest

Tlrsdag
Kl. 20

KATER1NAIS~LOVA

Lerda.g
KJ. :2Q

tUden Abonnementl
EVA
s.ltjener sin Barnepllgt

Kl.~

Kl.~

Skue~·Preml~re

Aksel Larsen
U denrigsminlster, Dr. Munch svarede stra.ks paa de k ommunistiske Udtalelser og erklrerede, at Regleringen
1kkle kendte Artiklcn i ,.Hejmdal", fer
den tremkom, at Tyskland lkke havde
sWlet Krav til os, der vilde briDge vor
Indust ri ned paa Ferkr!gstidS-Standpunkt, og at der aldcles ikke havde v re.
ret f orh&ndlet med Stormagter om Regerlngens F o rsvarstorslag.
I Anledning a1 Aksel Larsens 0 \lrl-

ge Udtalelser fa.ndt Dr. Munch det ntdve ndigt at under strege, at det er giv!t,
at man maa opretbolde en i enh¢r
Henseende upartisk Holdning overf>r
alle Stormagter og alle
grupper.

Vanggaard foreslaar K~hen·
havn selv at betale Luftforsvaret
Hr. V anggrtard (V. > beklag ede For-

--

Fuldend Oeres Toilette med ~osmeti·
ske Artikler og originole SmyHer fro

~fa{

PARFUMERIE • BIJOUTERIE

.

S0NDAG

HVERDAGE

KJ . 20.15:
Wlen - Budapest

K l. ~.lll:
Wie n - Buda pest

EVENTUELT

FREDERIKSBERGGADE 40

VED RAADHUSPLADSEN

Apollo
Teater
Bettu Nansen Teater

Kl. 16:

T o B ustruer
Kl. 20.15:
To Hu~truer
K l. 16:

Landma n dsllv
Kl. :O.lll:

K l. aus:
To H uatruer
K l. :0.15:

P aa Valeeo

Paa V alsen

K l. 20:
En dej Ug D ag

de stra ks paa de kom mwl lstls
ke Udta.lelser og erkl rere de, at Reg
terin gen
lkkle ken dte Artl klen I ,.He jmd
al", fer
den !rem .kom , at Tysk la.nd lkkc
hav de
sUllet Kra v til os, der vilde briD
ge vo1·
Jndu strl n-ed paa Fork rlgs tids
-Sta .ndpun kt, og at der alde les !kl<e havd
e Vll!ret !orh and let med Stor mag ter
om Regeri llge ns Fors vars fors lag.
I Anl ednl ng af Aks el Lars ens
o~l
ge Udt alel ser fand t Dr. Mun ch
det nt~
vend Jgt at und erst rege , at det
er gl'\e t,
at man maa opre tholde en i
enh 'Ier
Hen seen de upa. rtisk Hol dnin g
over~r
alle Stor mag tcr og aile Stor
mag t.Sgrup per.

V ang gaa rd foresl aar K~ben
hav n sel v at bet ale Lu ftfor sva ret

~~~ooo ~Pa r

sv~re

atursilke-Stromper
1

Hr. Van .qya ard (V.) bekl aged e
Forbud et mod Mill trer- Opv isnin g·em
e paa
Vogn.tlUUldsmarken. Selv om
vi nok
herb jem me ha.vde en Tilb 0jel ighe
d til
at gaa fra den ene Yde rligh ed
til den
and en - den fatt lge Ma.nds Sna
ps atlest es a! vold som Spir ltYS beSk
atnln g,
Frih a.nd elen af et haar dhre ndet
Reg ulerln gssy stem o. s. v. - saa
vild e der
dog nrep pe vrer e nog en Far
e for Ud·
vlkl ing af smrl lge mlli taris l<e
Tilb 0jeligh eder . Der imo d vild e Hr. Van
gga ard
peg e paa d.e n IUie Fore ning
,.Aid rig
mer e Krlg ", der besy nder ligt nok
havd e
bela gt Ven dsys sel med en Rrek
ke Meder. Mon Fore ning en ikke burd
e henlreg ge ,sin Virk som herl til Itall
en, Japan og Tys klan d? COlur Ped
erse n:
Der er de alle rede ?). Den virk er
i
Fald ikke meg ct der. det e r kun
I
syss el. den rigt ig udfo lder sig,
dl>ns Spo r kom mer der altld
man ge
litre rnre gter e.
Hr. Vaf&!J[J<Ulrd fore slog ewlt
vide1re
de riyc st01 'k0b enha t'nsk e Kotn

de dejlige Stre mpe r, vi hidt il
bar
met tilbyde til den i Forv ejen
billlg
s af Kr. 5-SO pr. Par, bar vi e
nu
·et os en bel Fabrikati on.
'lrlut var e denn e heldige Disp
osi"• &er vi os derf or i Stan d til
•rua r at kum u tilb yde en ren Na-i
:tilk •-St rem p• i ekst ra svtR r 44
8
llite t, fullf asll ion• t for kun
-

25 Mini otte1' Rr. Selv e
fors lage t8 daa rlige Kva lit et
Van gga ard den Oms tcen dtgh
ed,
det er Ministeriets Embed$

det kun er et begrrenset Part i, bede
ore Kun der skynde sig at gere Brugr
ort Tilb ud, bvis De vil sikre D
ielle Farvenuancer og Sterrelseem
r.

har 1«ltormet aet de er nem lig
ikke tilst rrek kelig e Tak tike
re,
har slut tet deres Udd ann clse
aller ede
m ed Kap tajns gl'cu le'll.

~nd,

3 Par 1300

U U " u. .J-.U··d

•
I

__

1:nu1•uw

Fo1'81JU1'8mtni.<ste1·et~,

..J

gik Ordret, ofre de lkke ret meg
en
paa Opposltlonel'l.'J Ord f0re
r e, men
brug te det mes te at sin Tale til
Mensterforretn ing
at
Vlmmelskaftet 4 5
lemis ere mod l{ommunll!ten.
~--;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::;::::!.:_.;:_F~
o:rsv
:_:ar:.::c:ts Opg a ver kan

@

I
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0STERGADE II

tfA.lrRE
Apo llo
Tea ter

Bettu Nan-

sen lea ter
Cas ino

Dag mar
Tea ter

S0N DA G

HVERDAGE

1{1. 20,15:
Wle n - Bud apes t

Kl. 20,1D:
Wle n - Bud apes t

Kl. 16:

To HuM ruer

Kl. 20,15:
To Rus true r

Kl. 16:
LB.n dma .nds llv

Kl. 20,1.''1:
Paa Vals en

K\. al,l5 :

To

Hus truc r

Kl. 20,1.'\:
Paa Vals en
Kl. 20:
En dejll g Dag

EVENTUELT
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Fra For•uardebatt•n• 2. Dag; For•uar•minillter A l•ing A nd er•en troner l cn110m Mai e• tat pa.a Mini.terba nkene,
t il htlire Car•fen Raft
mr:J eru Bror•en /lttutr paa Taler/ltolen. For neJen ... til ven.tre Rager i J ybe T anker
under lit For•~ f or Olficererne.

o•

byrae ait Grenaefor aY"ar, oc det vil
ikke blive opfattet aom nogen uvenlic l ndstillinr overfor Tyakland.
IDa. Redak.t0r Ole BJ. Kraft senere
e:nJtog Pasbor Sdblmidts )l}rklrering for
at va.r<> Qll o.Mic10S tysk Ud.ta.lelse, sag·
de Pastor Sc'bmld.t, at man ma.a;tte tage til Takke med, at hans Et«!lmt.1ng
var a.t fuldkommen prlvat Karakter.
":Men tllt0jede, at han ba.vde rig Lejllg·
hed til at lmre Tysklands Melling at
kende, og mente at kulme slge, a.t den

;var 8lf sa.mme Art.
Carsten Raft (K.) tog Od!ficerskorpeet i Forsvar og lkrltl.serede Officerer-

nes lAve L0mllngcr, der gjol'de dct n0d·
ven<dilgt for deun, dor valgte Officersvejen, eDiten a.t vmre velsta.a.end'e e.l!ler
at vrere 1 Be.slddelse 8lf en enQSta.aende
Idealisme. Dct cr kun naturligt, a.t Officereme umrer Sympatt for det enesta
Parti, som har holdt Forsva.rssa,ooen.s
Fane .b6jt igEmllom a.lle Ka.mpa.a.re!le.
J. P. Larsen (S.> vilde gerne vide,
:hvad Venstre a.n>klagede Socialdemokraterne for, da. det, lh8106 Piarti. !DIU Vllde,
dog !k.un var en FoJ.ibedring at 19320rdnl:ngen, som Venstre var Fader tU!
I0vrigt mente :han, at det var tydeligt
tlOk sagt, at naa.r der nedsrettes et Udvalg, er det for at forhandle. Hvorvidt
og om hvad kunde man dog ikke sl.ge
paa. Fot1ba.and!

Luftforsvar skal sikre Regeringens Handlefrihed

ikke Opna&s paa Grundl8g alf Regerlngens Forslag. Den svenske Presse.kam-

pagne kiunde man !.kke ka.raktertsere
som Indbl81Dding l indre damlke Forbold - den Vl8.r lkun et Udtryk for, a.t
Sverige og ihele Norden maatte vmre
lnteresseret 1, lb!lrorledes Damn111rks Forsvar blev ordnet.
Etter n~gle Bemrerknlnge-r al Ak!el
Larsen m. lfl. tog Generala.uditer PUr&ch.el Ordet og drejede lgen Debatten
til:bage til de store prlnciplelle, poliUSke
Uoverensstemmelser.
- Selvf0lgellg Skal FareD el1ten<le.s,
sagde iha.n; KommuniSiterne erkender
den som Jrommcnde 1Im Syd, men jeg
ertkender den soon kommen<le lfra. det
La.n(i, dcr lad:er a.Ue slne Rakrutter
svrergc, at de VU kiPJIXIpe for Ver<lens·
revdlutl'onen.

De Radikale som F olkefjenden Nr. 1!
tEfter nogle Bemmrlmlnger oro OflmoorSioorpsets Stands!elelse og Loyalltot vendte h811l slg mod de R&<m<laae:
- De har altid bebralgtet FoNJVar
som en lfarlig 'I'I.n!g for Lainde1:s Sikker·
lhed, men nu gaar de dog selv med ttl
en OrdnJalg, der e1'ter deres egen Opfattelse maa vmre en alvorli.g Fare for
La.ndet! Eltter radi'kal Termlnologl ma.a.
dct ka.ldes et bmldraaddent Forltg!
Jesper Simonsen bar en Gang erklre-

Vrelgernes Godketldelse af ForiJ'VarsB~mom-aterM.
torHget
Men « dette Pa.rti8 gloruatrdig6 For·
tid har de fo-rlangt Valg /OT at faJJtala.a1 at et Min4ret al tkk6 Bkal bestemme Lan4ets Fo-rsvar. Baa ~tpor
ger jag da nu dette Parti: Har De
Mod pa4 en Folkeatstemntng 1

mea

Rager: - Nu foreligger der ikk6 fiDget Fo-rlig, men et a.t Regerlngen udar-

bejdet Forslag! I 1922 var der Berettlgelse t at krmve Folkeafstemn!ng bvad Valget I 19U ogsaa vtate. Men nu
er det noget andet! Nu er Kra.vet om
Folkea.tstemning kun en a! de Metoder,
som de Konservatlve benytter, og aom
jeg ikke kan llde - den vtrker lkke
beha.gelig. (Latter).
Pflttsc1tel: - Nu hat vi faaet at v1de,
at Forslaget 1kke er et Forllg. Men vi
vM, at der har vreret betydellge Divergenser roellem de to Regerlngspartler. Mao, vi ~roo faa. at ut<le, om def d4
er Res1Utatet af et Slag811'144ll
Mllitrermusiken a!ska!Bro-r~ren: fedes i 193.2, og da var jeg ikke ForsvarsmJnister!
Rager: - Da jeg lkke har nogen Viden om nogen Uenlgbed, og da. jeg kun
geme taler oro, bvad jog virkelig ved
Besked om, atsta.ar jeg fra yderltgere
at udta.le mig.
Piirschel: _ Jeg konstaterer med TiZfredshed, at Hr. Eager tntet har ngt
ataclfg
om Folkefjenden Nr. 1, og at
mangler Boor paa Sp.,-gsmoo:let ~m
Folkeatstemnmgen!

m

ret, at enh.ver, som gjo-rdtJ ~relv det
Da ikke fiere ba.vde indtegnet sig,
min41Jte f or at opstme et Fo-r.war Wnod sluttede
Formanden Forba.ndlingen.
Ole Bj0m Kraft f8illdt i Minlisterens Luftangreb, <I Vi1·keligheden ttndergra,. Ohristma8 Meller spurgte da Rager : -

Tale visse Ting, de.r gruv Haa.b, men 1'ede de intet·nationale Konventionsbe- Skat De ikke have Ordet?
·mod Luttangreb, og han Eager: - Der er da. ikke noget at
lD~et, der slog dette Haa.b ned !gen. stemmelser

Sa.a.

~"'6 roan

kan true et Lands Hegering med Luftang-reb, og der llkke
!ka.n geres noget for at afvrerge Faren,
bvis Truslen ud!eres, saa var andTe
ForS\<-arsforanst.nltninger lkke meget
Den sveruike Forsvarsordning
v<erd.
vilde Minlsteren nreppe faa ma:oge til
e.t karalkterlsere som Opl'UiStning, og
en Sarollng her\hjemme kan llwert Fald

maatte clerfo-r bet.egnes som Fol1cofjr:mdcn Nr. 1. Men de Radikale gaar h"r
mea tiz ct helt Luttartilleriregfment!
N" kan clc altsaa sel11 smagel
Var II • m.<m ikke rigtigt at sporgc
Va:lgc1-ttc t Hr. J. P. Larsen ryster paa

Hove<let. Nmh, jeg tmnkte det nok; der
er dog Grrenser selv for en Soclaldemokrats Interesse for Folkevlljen.
Men de Radikale da.? Det cr da
k1lippel8ikkert, at de ikke h4r faact

svare paa!
Forslagene sendtes uden Afstemn\ng
til 2. Behandling, og henvistes til et
Udvalg, mens lEndringerne til Tjenestemandsloven henvistes til L0nningsudvalget. Nreste M0de Tlrsdag, bl. a.
med Forhandling om Forslaget angaaende Aabnlng af en Freringerhavn pa.a
Gr0nland og Behandling af Westermanns Foresp0rgsel til HandeJ.s.. og
Hamar.
Tra!ik:min1steren

IT. IEIIIEUDE t UBEIIIAYI I.
TELF. CEITUL 11,885
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Dt. f11til. Gudmun d Schatts ana·
Jy1crcr d6 tyBke K1·av om !.Age·
~tilliii!J i Solld6rf yllan4 og
bagct>iser dem ~om ' etthvcr
'/1en.,rend, llhrrett,g ede. De 1nn·
fer pn.a 0Mke,·. ikkc paa Ktmd8fiCnting er. Dct er Danmar lo ou
da'18 k Sprog og lEt, der har
F0l·stetfJdsci!J1·et t 8le8V'Ig.
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store Omvmltnl.ng. Folkene f0dtes, Nationer.ne sked !rem at Jorden, ved Sammenslut nlng a! de forhen skilte Enkeltstam mer.
Somme tlder frtvUllg.
10mmet ider ved Tvang.
Denne Proces foreglla.r nwd st0rt·~
eiJer mindre Aplomb.

Der er Folkesla g, der spnnge r ruld t
ferdlge og rustede !rem at J ordens
:
bldUl docered e Lare om Jylland s op- Sked, som Athene af
Gud Zcuss' Pan§
rtndelig ,.vestgerman11ke" Natlona lltet. de. Andre ligesom Cedes
1 Dolgsma.<tl,
Fer vi gaar videre, bUv':r det ned- som r. Eks. Rummn erno
- vi vM jl).
=
vendlgt at give Lmsem e et lllle Kursus at de lortsa!t ter Romem
~
ee reldgamlc
~
1 Etnologi. BUv lkke rmdde, Godtlol k! Navn, men dog
er Rummncrvmscn cts
Det skal nok pllve Ul at forsta.a.
F0d$elsstund mcget va.nskellg at paaLAUS ESKILD SEN I ,.Danak
Ferst
Urt«ien
.
viJie I de historts ke KUder.
Grmnse llere" og Dr. l'Wl. Ia Cottr
Der
var
lntet
ejderda
nsk,
inlet
slesDe Natione r, der fedo1 meu Aplomb ,
i sit uyllg holdte Ra.diofo redrag om
vlg-holstensk ParU. I Sanghe gerne tJtod har naturllg smrUg Udslgt
Sonderjyll&nds Oldkult ur h!evder med
Ul at komhverken ,.Danma rk, dejllgst Vang og me til Fadet, hvor det
strerke Ord vor Forstef edselsre t til
grelder om a t
Vrenge"
eller
.,Schles wig-Hol stein erhverv e nationa l F0rste!0 dselsret . Det
Landet sonden Aa. Prof. Bchetl fra
meerum
schlung
en".
kan \1stnok selv deu fattlgst e Forslnn u
Unlvers ltetet i Klel forkast er den llgeaaa
Der tandtes overbov cdet 1kke Folke- sanse.
e.fgjort. ,1 Slesvlg bar aldrig nogensi nde
slag, Natlone r 1 Nutiden s polltls.k e MeNuveJ - lad det da blive sagt., san.
\·mrc.>t et. rent dansk Land. Slesvig er
S~nJerjyJa lt L anJ, tab.
uing.
Kun adskllte Folkest ammer - det kan heres: Det cr iugcn
Gt Gramseland, bvor det, der hylder - Vejrmolle! c 1m >11 an.sk
F'a.rvel, Mandl - Deutschen"; 1837. sa.mt forakell ige an- man
kaldtc dem ,.Tjod'' - : Dan('r, Natiott, d.cr fedca med BaGdon
det t'ne Folk, maa nyde samme Ret som 0ksesk att!
Aploml•
dre. :Men Zeuss gaar lkke sll!rlig neje Kiml;re r, IIarudr
r,
Jydc r, Anglnt, 30m de1~ drmsko. Dette Synspu nkt cr
dct, der hylder det andet Folk." Man
Nu vM vi, at de modsat te Stand· 1nd paa den jydske Halvos
Forhold . og Sa:rer.
!erst med Kraft gjort glllldend e af Axel
kunde vel ka.Jde det Jrevuby rdlghed s· punkter dengan g var
naive, bamagU ge, de tyske Speclal ister, der soger at ud·
Der
var
ingen
Sammen
.reting
melOlrlk I ,.Danma rks Heltcdi glning" .
ret.
VIJi!rdiJ.0se.
rede Forhold ene nojere, er som oftcst lem f. Eke. Angler og
Saxer, intet. de r
Natmet Daner er aikkert, som Adolr
Hvem bar nu Ret?
Danske Histortk ere bar !orlmng st - verre end ingentin&'·
bed Angel-Saxer.
Recke rtgUg slger, mldgam melt. De t
Fra. for 48 bar denno Strid om For- !orladt det naive, ur-ejder
danske StandHeri bar Aarene 1926-3 8 bragt en
Landsna vnene dannede s oprindc lig laa. blot llgesom Rurnmn
stefodse lsretten ra.set. rkngan g her- punkt. Men de sta.ar endnu
erneJJ skjult i
ofte usikre, fuldatlelldlg Forand ring. Thi 1 dislle slmpclt
hen ved at bruge Stamme nav· Urtiden s Ta.age, fordi lngen
skede de polare Modsretninger. Dan- famlend e.
romer~k
Aar udkom min store etnolog tske net uden Forogel se,
som vi endnu ser General eUer Admira l nogensl nde sa.tt.
skerne svor paa., at Uffe bin Spage
Hvorda n var nemllg den vldensk a- Haandb og ,.Vor Folkegr
uppe Gottjod " det i den tyske Geogra tl: Sachsen , stn FOd
paa Sjmllanda Jord.
havde vmret en Ejderda n.sker med Dan- bellge SU111ng indtlll9
26?
_,Our Forefat hers", den terste meto- Franken , Schwab en, Balern
osv.
Dette
Men
ved Aar 500 springe r det !rem.
nevlrke I Bryetet . Tyskern e viste, sort
I Norden fandtes der l.kke aaa. meget UJ.ske Underse gelse
at Danmar k.s Ur· Stade bar Dlgtere n Adolt Recke med I Panser og
Plade, som Atheno at Gu..J
paa bvidt. at han bavde vmret en ,.up- som en Anelse om en
metodls k Haa.nd- tldsstam mer. Fra den mas. berefte r al genial
Trm!slk kerhed grehet, naar han zeuss• Pande. Det heres plud!!ell
ewlg-un gedeclt" , .. meerum scblung ener" bog 1 gottons k Etnolog
g paa
i, Oldtlde ns Fol- vldere Dtskussion ga.a. ud. Del a.nerken- l Sangen
,.Konge rnes Konge" taler om alle Kanter 1 Europa , 1 Engl&nd,
Slesvlg-Holstcnc.>r.
Frankkestamm elmre. Paa tysk Side bavde der PrQt. Scheel ogsaa,
ldet ban efter ,.vort reldgamte Dan".
rtg, Itallen, Grmkenland. Anglern es ypos- Argume nterne? Goddag, :Mandl man Ze14ss' udrnll!rkedc Haandb<
ig ,.Die Bogens Fremkom11t bar opgtvet den
Baa kom Folkcvar&drblg~tldeu, den pei'Bte Heltekvnd, ,.Beowulf", lndledc
l
:; ................ ................ ................ ..' "
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aa.aledes: .,Lyt! Vi har bert om Spyd·
daners Folkeko ngers Glans 1 gamle
Dage, hvordan de IEdllng e udlorte
Stordaa d". Og Danerne forherllges l
dette Kvad mere end noget andet Folk,
kaldes: Spyd-Da.ner, Glans-D aner, JEreSkjoldu nger, Sejer-Sk joldung er osv.
Ogsa.a i oldnordi.sk Digtnin g er der
Spor a.t denne Forherll gelse; der forekomme r digterls ke Udtryk som ,.Bjmrgoaner, Mark-D aner" etc., der senere er
bleven Omskrl vninger for ,.Jretter ", og
det er det ejendommelige, at det netop
er Danern e, der bar afgivet de !leste
at den Stags.
Nu er det ogsaa forbi med den gamle,

Kongeh yldingsstenen ved Viborg
Navnet Dane-ry ge, .,de Danske s f
Da~rke bllver Norden s navnkv
ste Grmnsevold. Dronn1ng Thyre
Ophav tU Volden faar det folkeligE
dersnav n Danmar kar-bot eller l
bod. Hendes mest elskede Sen
faar det folkelig e Tilna.vn Dane-aBi
Danske.s Kterl1ghed" et Fyrt
navn at enestaa ende Skonhe d og
lelsesvm rdi Endnu lmngere hen l
delalder en faar de Da.nskes Rig
samling Navnet D ane--hov. Endeli!
ver det korte Folkena.vn Daner ud
til Danske re, l Llgbed med tilsvat
Navne paa andre suvermn e Folk, E
skere, Tyskere , Engelskmrend, F ra
rnmnd. Dette Sker forst etter Vile
tiden, men i selve Viklngetiden
allerede det sta.aende Udtryk
Tunge" , der udvides til at
samlede nordisk e Natlona litet.
Kterllgbed. hvorme d Folket
fatte sit sprogHge Udt:ryk,
kevisen om Ertk Menved s R r u l h • - •

primitiv e Tid, da Daneme s Folkeom ·
ra.a.de simpelt hen kunde kaldes Dan.
Territor lale og polltiske Ssmme! l8let·
ninger med Danena vnet vrelter frem af
Jorden, et VidDesbyrd om Folkets pludselig vakte Sclvfalelse.
Navnet Dan-ma rk komme r til Verden. Det optegne s l England t Slutnlngen at 9de Aarhun drede og !aar
sine lmpone rende danske Da.absd oku·
rnent,Jellinges tenene, de stoltest e Daabsde Nonner l&!Ste og suuge.
akrifter for noget europmisk LandsEnd var der mere 1 Kongens
um. Og irske Kloster heger omtaler
de Iegte med d4nsloe Tungs.
de danske Viklnge r som Dan-ma.rcaig.
De danske VlkiDgers Erobrln g 1 Eng)and kaldes Dane-la g> .,den danske at Dansk er det mest
Jovsungne
LOV" - et Navn, der Vidner om den i Europa , vel i
hele Verden
~Ithcd, vore Forfmd re !alte over de· Grundtv
ig, Lembck e, H. c.
res nationa le Retssred vaner. Dansk Imperium faar det respektt ndgyden de om den Ttng: der er
ln.g en
Nnvn Dane-vw lde. Dansl<e Vlkinge rs Nation, der i Navneh istorien
kan
arandsk atnlngs metode r Skaber det pes med de Da.n.ske som
ln<lehlivei•
trygtl.ndgydende
Navn Dane-gwZd. en flot Sta.rt-R ekord.
Dane-&k jalde lovsyug er Dane-1rAmger.
Nu Senderj yiia11d - hvad med

ir iSLESVIG

atore Omvooltn1ng. Folk ene fodtes,
Natione rne sked !rem a.f Jord en, ved Sam
menelutni.Dg al de forh en skilt e
Enkelts tamm er.
Som meti der frlvUlig,
;•IU11U tJIIIIUt f1111UI IIIIIUU
I Af •11Uhiiii.I.UUIIII11IIIIUII
IIUI~ aom metl der
ved
Tva.ng.
:
t
~
Den
ne
Proc
Dr. phll.
es
fore gaar med storr c
~
eller mind re Aplomb.

Jaaledes: ,.Lyt ! Vi ba.r bert om Spyd
- Kon gehy lding ssten en ved VIborg
faar
Det laa, Ugesom Danern~s Vugge,
dan.ers Folk ekon gers Glan s 1 gam
dern es Nav n blev sta.aende som samle Na.vnet Dane -ryge , ,de Dans kes
gen! De blev gjor t tysk e neto p ved
Sten ". skju lt i Urti dens Ta.age. Men
Dage, hvor dan de lEdl inge ud!e
saa. duk- let Udtr yk tor Halv 0ens
rte Dan e-mr ke bllve r Nord ens navn
Indb
ygge
re;
.M1d
ler, som ,de brut ale 0da.nske
kund ig- ker det frem . Aa.r 811 mede
Stor daad ". Og Dan erne forh erlig es
a dans ke men inge n Jyde ha.r noge
1 ate Gnen sevo ld. Dronn.!ng Tbyr
nsin de over- lfelg e tysk e ,His torik
e som og fran klsk e Fuld mreg tige
ere" anve ndte
dette Kvad mere end noge t ande t Folk
ved Eljderen, for en Udloonding
, Oph av til Volden taa.r det folkelige
kald t sit Spro g at gere An.g
Rooler
srett
og
er
Jyde
Dan
r danBke: ·
mark
s
Sydg rrens e her. ,El- Jyds k, Ang lisk,
kald es: Spyd-Daner, Glan s-Da ner, ./Ere
- ders navn Dan mark ar-b ot eller Dan
Vest germ ansk el. llgn. voldelig Erob
rlng,
edora
ved
Tvan
term
gsbe gt.. ·
inus
Impe rii Rom ani", ,Ejd e- - altld kun
Skjo ldun ger, Seje r-Sk joldu nger osv.
DWJ!Sk. I Spro g, Kult ur- Uddrivn.!
bod. Hen des mest elskede Sen
Der er Folkel:llag, der sprin ger tuldt Ogs
=
Knu
ng
d
i
Tusi
ren
ndvt
Groo
•ttUIIfl rtltllftt iiHIIitU .tltltttt
s.
nse
Saal
tor
edes 1
Rom errig et", som der trook, Slnd elag
aa 1 oldnordisk Digt ning er der
tltlllllll lltlllltlt ltutotU "ftltlltl
:
ltlttlf;: .
faar det tolke lige Tilna.vn Dan e-Mt ,
svid nesb yrd er Halv een den a!dle Fra.n
terd lge og ruste de frem at Jord
,de stod paa. den endn u eksis teren de
kerk ejser Karl den St•
ens Spor at denn e Forh erllg else; der
bidil l doet rede Lrer e om Jylla nds
Ejde
rdans
k,
koornedansk.
fore- Dan skes Kalr lighe d" op- Sked, som Atben e af Gud
Aar 804 frem mod de Juere Stam
et Fyrste~ sten . Den Gne nse stod
Z9uss' Pan
kom mer digte riske Udtr yk som ,Bjoo
t
, 1 alt Fald paa
rindellg ,vest germ s.nsk e" Natl onal
Det staa r fast.
rg- navn af eneata.aende Sken hed
itet. de. And re Ugesom fede s
trren
der 1 HO~ten!
og
FePapi
1
ret,
DQlg
urok
smaa
.J,
ket til 1864.
Dane r, Mark -Dan er" etc., der sene re
Fer vi gaar vide re, bllve r det nod·
Derf or ha.r vi Dan ske Fers tefed selser lelsesvterdl. Endn u lreng ere hen
som t. Elks. Rumaenerne -- vi vtXJ
Det kald er man .,tys k Fers tefoo Sf
1 .MidAt Send erjyl land laa Inde ntor Danj o.
blev en Omskrlvninger for ,Jret ter",
vendlgt at give Lres erne et liJie Kurs
ret til Send erjyl land ,
og delal dere n faar de Da.nskes Rlgs
us at de forts mtte r Rom erne
ret"
!
formar ks gam le Grrense, kan det ikke
s reldga.mlc
det er det ejendommellge, at det neto
I Etno logl. Bllv tkke roodde, Godt
Men lad os nu enga ng se Sage n fra
p saml ing Nav net Dane-hov. Ende lig
!olk! Navn, men dog er Rum
Skal
vi saa ikke voore Men nesk e
blirener
nytt e at strid es om.
vreaenets
er Dane rne, der har afgiv et de flest
Det skal nok bllve til at forst aa.
et ande t Synspun.kt. Lad os se, hvad
e ver det kort e Folk enav n Dane r udvi
Feds elsst und meg et vans kellg at pae~
Da.n
sk
Histo rlesk rlvni Dg ba.r 1 t
det
Men l£vor ilan kom det til at ligge
Fors t Urt,d eu.
at den Slag s.
Tysk erne ha.r at stille op. De ha.r jo
til Dans kere , t Llgh ed med tilsva
vlse i de hlsto riske Kilder.
nu,
Lam
mefr
omh
ed )oonge nok bert paa c
.rende der? Ved Erob rlng , ved vold
Nu er det ogsa a torbi med den ga.mle,
Der var lntet ejde rdan ak, intet sleselig Un- eller i alt Fald Prof . Sche
Navn e paa andr e suveroone Folk, Sven
De Nati oner , der fede s med Aplomb,
el bar det, tysk e FerstefedselsvrEivL
derk
uels
e
med
Tvan
prim
vig-h olste nsk Part l. 1 Sang boge rne stod
gstoogt, Tvan gsfo r- opgi vet Krav et
itive Tid, da Dane rnes Folk eom paa abso lut Fers tefed sker e, Tysk ere, Engelskmrend, Fran
bar natu rllg soorl!g Udsl gt til at kom
Nu faar det voore nok. Lad os Da
sk- dans knln g og alt til Fage t benh
raa.de slmp elthe n kund e kald es Dan.
hver ken "Da nma rk, dejll gst Van g
0ren de? selsr et, men hrev der endn u
mrend. Dett e sker fors t efter Vikl ngeog me til :r.~adet, hvor det goold
Jrevn
byrd
igske brug e vor sund e Forn u!t, og
er om a t
Ja., saadan kan vi lese hoe de slesv
1l
Terr ltorl ale og pollUske Sam men sretVoooge"
eller
ig- heds ret. Nu fa.ar vi se.
.. Schl eswi g-Ho lstei n erhv erve natlonl11
tiden, men i selve Vlkl nget iden dann
de
Fers
beld igvis ogsa a ekai stere nde Tysk
tefod
selsr
et.
Del
es
hols
tensk
e ,His torlk ere". Og hvad er
meer unlsc hl unge n ·•.
ning er med Dane navn et voolter frem
Mon de. Tysk enuw net fede s polit lsk
al aller ede det staa.en.de Udtr yk
kan vlstn ok selv den fattl gste Fors tand
re med do. do. brug e denne! Saa
,_dansk alt dett e? Tend ensi0 st Opsp
Der !and tes over hove det ikke Folk
Jord en, et Vidnesbyrd om Folk ets plud
'
ind! vrev l! med en ligne nde Aplo
e- sa.nse.
- Tung e", der udvldes til at omfa tte
mb som Dan- vi mod es 1 den mlld
den
Jeg
frlst es til at s!ge: ford rukk ent
e
og
mun
sellg vakt e Selvfelelse,
slag, Nati oner t Nutl dens polJtieke
tre
E
sker navn et? Det kan der alde les ude
Mesaml ede nord iske Nati onal itet. Om
Nuve1 - lad det da bllve sagt, saa
kend else, at den tysk e N~!!gtelse at
den Vaas ! Kna.p voord at spild e et
Ding. Kun adsk ilte Folk estam mer
v<
Ne.vnet Dan -mar k kom mer til VerOrd paa.. vsere Tale. oro.
- det kan h0re s: Der
Krer
lighe
d, hvor med Folk et kund e om· Men
sole
klare Fers tefed selsr et er lJgesa
!orsk ellig e an- man kald te dem ,.Tjo
or 1ngc ll curoproi8k
jeg
skal
dog
Da!v
den.
ne
en
Det
enes
d" - : Dlme r,
opte gnes 1 Eng land t Slut - fatte
te lllle
Aar 500 hort es Dan sker navn et med
sit spro glige Udtr yk, vldn er Fol- Ting
Na.tio,~, clcr fede 8 mea 8aada1l
meg et vrerd som - Kejs eren s nye Kla
ke soorlig neje Kimb rel·, Hcn•ude,·,
Aplo mb
. Naa r den yder st dans kfjen dtlig e
ning en at 9de Aarhunclrede og faar
Jyder, All!ll er,
polit
isk Gny over hele Euro pa. Tysk erkevi sen om Erlk Men veds Bryl lup:
110m den dansko. Dett e Syns
·es Forh old, og Sarxe r.
der.
punk t er
Hols tene rprre st 1 sin Kren ike fra
sine lmpo nere nde dana ke Daab sdok
ca. navn et var endn u ikke til Aa.r 811
uferst rned Kraf t gjor t gseldcnde a.f Axel
var ,Es 1st die alte Geschlchte, doch
80ge r at ud1448
Der
var
skal angl ve de Fjen der, der har
Der var lnge n Sam men rorln g mel·
Glood
blelt
e 1 Frue Kloster,
men t,Jel llnge stene ne, de stolt esteD aabs
Dan sker ne Herr er t Sond erjyl land
Olrik i .,Da nma rks Helt edig tning ".
er som ofte st 1em
tJl
sie
lmm
er
neu"
de
.
Non.
brag
ner
t
Ang
loost
f. Eks. Ang ler og Saxe r, tntet
lerne til at forsv lnde og lagt Ejde ren.
e og sunge.
skri tter for noge t europooisk Land
, der
Tysk erna vnet var endn u et
sEnd var der mere i Kongens Gaa.rd:
Navr ret Dan er er sikk ert, som AdoU
Og naar da. en Ridd er uden Fryg t o:
bed Ang el-Sa xer.
La.ndet ede, Da!VDer han - Saxe r
1!3.0'11. Og trske KJos terbe
og
Pa.tt
ebar
ger
n,
omta
der las. i Ble. Inge n Tyak er- Dade !
ler
de
legte
med da1!8ke Tunge.
Reck c rlgtl g aige r, reldgamm~lt.
-33 brag t en
for hundred~yttende Gan g !fore
Slav ere!! De Dan ske gllm rer her
Det
de dans ke Vikl nger som Dan-ma.rcaig.
Land snav nene dann edes oprln delig
ved fere r he.vde deng ang endn u over
laa blot ltges om Rumoonernes skju
skre
det
Thl 1 disse slmp
sig
den
i hans 121jne straa lend e Rust
dere
s Fravoorelse.
lt i
De dans ke Viki nger s Erob rlng 1 Eng
clthe n ved at brug e Stam men avEjde ren. Ja, Tysk erne havd e lkke
Vi mind es her om den Kend sgern ing,
Urtid ena Taag e, ford l lnge n rom er.ak
enning
1 etno logts ke
,
sadl
er sin Rosl nant e og trelde:
Nej, Virk eligh eden er denn e: Jet og
:kuld ka.ldes Dane-'lag, ,den da.ns
net uden Forlllgelse, som vi endn u
gang Fers tefed selsr et 1 Hols ten;
ke at Dan sk er det mes t Iovsungne
ser Gene ral eller Adm
det
1ppe Gott jod"
sit
vind
Spro
mell
g
iral
evan te Spre r for at rendt
tvan glos t gled d~ jyds ke Halv es
nogenslndc satt~
Lov" - et Navn , der vidn er om
det 1 den tysk e
lnd- havd e og bar Engloonderne den i Euro pa, vel 1 hele Verden
bvis
de
vor
Fers
I torst e meto - Fran ken, ,.Schwabe Geogra.fl: Sachsen, aln Fod paa. Sjrellands Jord .
tefed
(jfr.
selsr et over End e - df
bygg ere ind I det dans ke Folk esam fund
S..Oitbed, vore Forf aldre felte over
n, Bale rn o.sv. Dell e
. da gtde r g0re den gooldende. Hols
de- Grundtvig, Lem bcke , H. c. And
tens vil et lllle Barn pae. Land eveje
Men ved Ae.r 500 sprin ger det frem
!IJllllarks U r- Stad
erse n Ikke det svag este Minde forel
n kunilE
.
res natio nale Retssoodvaner. Dan sk
e bar Digt eren Ado lf Reck e med
lgge r om Saxe r var deng ang et lkke
Irn- o. m. a.). Kor t sagt , der er lngen
-tysk Folk , pege med Fing eren pa&
l Pans er og Plad e, som Athe na at Oud
Tnv
l
en
a here fter al geni al Troo!stkkerhed
smer
teful
bam
d
og
natio
perlu
foru n·
nal
m faar det resp ektln dgyd ende
Tandudtrook- som talte det Spro g,
greb et, naar han
olll den Ting : der er lnge n europre!s
der sene re blev dret slge: . ,.Mo r, han
ZCUss' Pand e. Det here s pludsellg
k
n.lng
Det aner kcn- 1 Sang en ,Kon gern cs
ha.r
.
Hvo
jo
inge
r
man
paa
n
KlseNav
fer
n Danc-vmlde. oa.n ske Viki nger s
havd e talt om til Enge lsk.
Kon ge" tale r om
Nation, der 1 Navn ebist orlen kan ka.palle Kan ter i Euro pa, i Engl and, .f'ran
der
paa"
.
let ban efter ,.vor l ooldgamle Dan/
Kim
brer,
Haru
der
kog Ang ler, talte man
Bran dska tnlng smet oder skab er
'.
Hvo rdan blev de de. tysk e? Ved mUdet pes med de Da.nake som rnde have
rlg, Itall en, Grseken.land. Ang leme s
re af frem dele s om H!m merb oer,
opgt vet den
ypfryg tindg yden de
Saa kom Folk evan dring 3tide n, clen
Hard boer , de Over talel ser, ved Kys
Nav n Dan.e-gre14. en flot Star t-Re
GUD MUN D BCH tJTT E.
og Kalr tegn ,
pers te Helt ekva d, ,Beo wulf ", lndle
kord .
Ang elbo er, men de var lkke Ireng
det
er ved at syng e ,Sch lesw ig-H olste in
Nu 8~Jnderjylland - bva.d rned det?
meer
Stam mer, blot dans ke Egns folk.
Jy-

I Gudmund
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.t:t \1dsnit af Forsa.mJ.ingen paa Det unge Gramsovoorns MBde 1 Aftes.

Nu er Nattevagten vor!
Hundreder af K~benhavnere til Afstemningsfest i Koncert·
palreet og i Snndeved paa samme Tid

D

EN 17. Aarsdag for A!stemn.ingen
i Nords1esvig mindedes 1 Aftes
ved en dobbe1t samtidig Sammenkomst,
!or saa vidt som Spnderjyderne samlcdes til Stormpde i Forsamlingsgaardcn i Sundeved, medens Kpbenhavnerne pna samme Tid strommcde til
Konccrtpalreet. Begge Steder bares Ordene og Tonerne af den dybe, nationale
Stemning, der kUn raader i Sindene,
m1ar det er en stor Dag og en stor
Ting, dcr mindes.

fra Aar til Aar, men alligevel bliver
Tyskerne ved. Det kan kun forklares
paa den Maade, at de fordrer en Slags
Retfcerdighcd !or sig selv og laver en
anden Slags, der skal grelde for os.
Efter Direktj!lr Hammerich talte Sogneraadsformand N. Gorrisen, Skrcedermester Dethlefsen og Formanden
for den nordslesvigske Kvindeforening,
Fru Magdalene Moos.

Det lykkeligste Ja, S~nder
jyderne bar svaret

F1'U Moos talte dybt bevceget om dct
Koncertpalreets Sal og Balkoner var Ja, Danskernc svarede den 10. Februar
overfyJdtc, da Thorkild Roose pludselig 1920. Det var det lykl<eligste, der er
stod paa den dannebrogsprydede Taler- svaret endnu. Men vi havde ogsaa baastol. Sven Clau.sen havde skrevet en ret det i vore Hjerter, vi havde hvisket
Prolog til Aftenen, og i Rooses levende det over vore Bprn i Vuggerne og over
og beaandede Gengivelse bJev den vore dPde Sonners Grave. Og vi vii
endnu skpnnere, end den var. Det var blive ved at bevare det i vore Hjerter
en Hyldest til den danske T unge, dens tU Minde om den store Dag.
Stortid og dens Tavshedstid og med
I Kobenhavn fortsattes Underholdet scerligt Understrpg af, hvad denne ningen. Kgl. Kapelmusikus Ch.. SendeTunge havde betydet for Spnder- rowitz og Ole Wiltumsen spillede, og
jyderne, .,de, som i trofast Trods leved Mariu.s Jacobsen og Tenna Kraft sang,
deres Liv for os". Og ban sluttede med alt under jublcnde Bifald, og til Slut
at minde om Nutiden: .,men den gamle talte ,,Det unge Grcensevrern"s ForVagt er borte, den gik ad andre Porte, mand, Lrerer P. Marcussen, der som
nu er Nattevagten VO'T'!" Da han tav, Gr·censevcerncts Leder bavde Ansvaret
var der aandclps Stilhed, men saa bra- for og Glceden ar den indholdsrige Afgede Bifaldet "tps, og det varede lidt, ten, om vott Forhold til Tyskerne. Han
inden Studcntersangerne under Kaj undcrstregcde meget stcerkt, at Danotuf Buch lcunde lregge for med , Den1
mark onsl~edc ct godt og fredeligt Fordanske Sang" af Kai Hoffmann. Senere hold til Tyskland, og det vil vi blive
lcr!ste AxeL Juet sin egen ,Danmark".
ved at l!lnskc, uanset modsatte StemDcrctlcr glel.! .vi til Sundeved.
mer, der lyder fra visse tyske Hold.
Her var Aftenens Hovedtaler DirekTil de sldste Toner af .,Dcr er et yntpr Martin Hammerich, Spnderjydske digt Land", skiltes den mcegtige ForHypoteklaanefond, en af de bedste samllng i Bevidstheden om at have opKendere af Forholdene i Nordslesvig levet en smuk og rig Aften.
H.
slden. 1920. Han slog forst fast, hvor
stor Retfcerdigheden var ved AfgprelsPn af NordsJesvigs Skcebne i 1920, og
derefter vendte han sig mod Tyskerne.
At noglc at dem blev bitre over Atstemningens Resultat. forstaar vi, men
vi forstaar ikke, at denne Bitterhed
kan fortcette sig til Had mod os endnu
17 Aar efter. Kun hvis vi i Skyggen af
de Allieredes Magt havde taget mer",
eod vi havde Ret til, kunde Tyskerne
beklage sig. Men det gjorde vi i.kke. Og
det havde ikke vreret vanskeligt for os
at faa mere, hvis vi bavde villet det. Siden er de danske Stemmer gaaet frem
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~~nderiJdsk 0ns ke om
S.ailfiing om Forsv aret
Anerke ndelse af Sociald emokra tiets Kursrendring, men Beklagelse af selve Forslaget
S~NDERBORG, ONSDAG.
ET fremgaar af de mange Reterater fra Afstemningsfesterne i
SS')hderborg Amt, at Forsvarssagen
de fleste Steder er blevet dr~ftet, og
man faar det Indtryk, at de mange
Forsamiinge r mesten enstemmigt bar
sluttet sig til Kravet om Samling
om Forsvarssagen.

D
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Flere Steder tandt man Regeringens
Forslag utilstrmkkeligt, men samtidig j
udtaltes Haabet om, at der var Mulig- 1
bed tor lEndringer i Forslaget, saaledes
at alle de store Partier kunde enes om f

en posit!v Ordning.
Der henVises i denne Forblndeise til
den Adresse paa 10.000 Underskrifter ,
der tor et Par Aar siden sendtes bernede fra til Regering og Rigsdag med
Krav om en ny positiv Forsvarsordning.
Der blev paa flere Mpder udtait
AnE>rkendelse at Socialdemokratiets mnarede Stilling til Forsvarssagen, men
samUdig beklagedes det, at RegeringspartJerne ikke i Lighed med de svenske
Broderpartie r har kunnet fremsmtte et
mere posltivt Forslag .til Lf/Jsning at
Forsvarssage n.

Svensk Socialdemokrat skuffet over det
danske F orsvarsforslag
STOCKHOLM, ONSDAG
Blandt de svenske Socialdemokraters
Kommentare r til Forsvarsforsl aget foreligger nu ogsaa en Artikel at Redakt¢r
Englund 1 ,.Da"la-Demokraten". Dens
Fortatter er ikke alene et indflydelsesrigt Medlem af Partiet, men ogsaa en
a1 dets Reprmsentan ter i det Udvalg,
der genncmgaar Forsvarets Budget.
Desuden er han en god Ken(ler af danske Forhold.
Forsvars!orsl aget er Redaktpr Englund en Skuffelse, og han mener, at
det heller' tkke svarer til, hvad Stauning og Alsfng Andersen tor et Par
Maaneder siden havde haabet at

•
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Srerlovgivning for

~ntlerjylland ikke
lrengere paakrreyet
Unde:rvimingmaini•terena Alnemning•tale i HaclerJev
Danske Tjenestemaend maa vaere loyale -

T 'fNDERVISNINGSMINISTER
U

eller gaa

Jer- kan dentl6 Betingel8e 4kke
gen J li!rgert8en holdt i Gaar under 1n.aa Tjenesten ophtmJ.

opfykles, J

.Afste.mnJngstestligheder:ne pa.a. ,Harm&. Saerlovgivning for oS;nderjylland ikke paakraevet
nien" 1 Haderslev en Tale, hvori han
hrevdede, at der i Fremtiden ikke ber
Om de ekonomlake Forhold og La.nd.
eksfstere Slerlige Love fe>r Senderjyl- brugsktisen udta.Ite Ministeren bl. a.:
land, men at La.ndS<lelen mae. vrere un-, - .Med de saerllge Foransta.Itnmger,
der I de &dste Aar er gennemt&rt for
dergivet en !relies da.nsk Lovgivnlng.
Mfnlsteren udtalte bl. a.., efter at ha.- at stette La.ndbruget hernede, og hvor
ve omtalt Afstemningen og Gentorenin- det er mit Indtryk, at Loven om Rentegen og efter at han med lErbedlghed tllskUd og Greldaordnl.ng h&r givet
havde mindedes de 6000 S0nderjyder, mrerkbar Hjrelp W ma.nge Il0dstedte
Landbohjem, er Forholdet sikkert det,
der faldt 1 Verdenskrigen:
- I Dag maa hele det dan.ske Folk at Forholdene ikke nu lamgere kan slsige: Grrensen, der 1 1920 blev lagt ef- ges at vrere vresentJfgt vanskeligere for
ter de eneste Principer, som et Folk, La.ndbruget her, end de er for Titusinder har Respekt for Friheden, kan tor- der at Landmamd 1 det 0vrige La.nd.
Jeg har pe'!et PU4 di8se Ti.ng, jo1·
svare, denne Gnense ligger fast nu og 1
dermed at 1Me, at Nedvetldtgheden
Fremtlden; den kan ikke diskuteres.
at .Sre1·lo1Jgivntng tor BIIYiulerjylland
Men med dette som Udgangspunkt
ikke er Baa paakraJvet mere, og jcg
erkender Vi samtidig, at der lever ef
t1·or, det er ' alles Interesse, at d{m
dansk Mindretal s~ tor Grrensen som
hiclt-icl-lge Lovgivning /or .Sertde1·f1jlVi ikke glemmer, og den 8 amme' Rtt,
latld afleses af generelle P'oraMtatt~om vi til enhver Tid 1w1r ydet og ogsaa
rlinger, gaflde1ule jo1· hele Landet.
• Frcmtiden er m1lig til at yde det ty•ke Mi'ndretal Nord for Grre11.8&n tf.l at

kv6 dere8 Mtloflale Liv, den aamme
Ret mao, vi og8aa, kraw8 lor det daMkc
MCndretal .Sytl for Gra!'Men.

Dct er mtn bestemte Opfattel.se, at
det, Betolkningen her /lilrst og ft•etrr.mest f6ti,SJrer, det ~ ikkc en .SO!:rlot1•
gimdng tor denn,e La.nMdeZ, men det
er ' eet og alt at dele Kaar tned he?e
dct datl.Skc Folk.

Betingelserne for at
vrere i dansk Stats·
V ore intemationale
Forpligtelaer
tjeneste
M('(} Henblik paa den lnternationale
Loyalitet krreves af Situation erkllerede Undervtsntngsmini.
steren: - VI vii at al vor Evne stette
de Bestrrebelser, der tilsigter at skabe
enhver Borger

I de 16 Aar, der nu er ga.aet under en Retsordnlng til Slkring at Freden;
kutule blive en
da.n.sk Styre, har vi vist udstrakt Frf. og de Forplfgtel.swr, som
bed og Hensyn overtor det tyske Min- B'elge at en ~" virkelig internatiotU
dretal, og det agter Vi tremdele.s at g0· nal Retsordning, vU vi ~elvfelgelig
l'e. ForudsretnJngen for, at en saa.dan enhver Tid votre med tfl at paatage os.
V! staar alle sammen om at )la,vde
liberal Politlk kAn f0res 1 dis.se Forhold, er dog den, at Betolknl.n.gen 1 Retten til det Land, eom er da.i:l.sk;
be·
Fremtiden ligesom hldtil forsta.ar, a.t det er vort Land. Denne Ret tU at
overvi
anerkender
Land
eget
Bit
vare
Staten krrever at enhver Borger, hvor
lut.u bor 1 Landet, at han er loyal, og for aile andre Natloner, ogsaa overtor
.n krrever a! enhver, der gaa.r ind ~om det Mlndreta.I, der lever her 1 La.ndet,
og og vi stoler paa, at man udetra. vU vise
Tjcn~temand i Staten, Troskab
den sa.mme Forstaaelse overtor oe.
L0'11al1itet overJ01· det Latld, hatn tjener,
.Mlnlsteren IS!uttede med at op.fordre
d~ Va!:re nogen, der ikke opaile tU at arbejde sam.men paa. at akadette Krau, maa dis86 Follc forbe et Da.n.mark, hvor hver BC>rger faar
at dette er Betingel8ertl6 tor at
Adgang t11 nyttlgt, produktfvt .Arbejfort.tcette i Stat~?M TjenesttJ, og
de, et Freden.s, et Frihedens Danmark.

l

med den tyske F~rers Ord og Opfattelse.
Skal Stillingen boldea 1 den standende Nationalitetskamp ved vor Sydgrrense, da maa det staa klart for enhver Dansk, at vi b¢r yele vore Forposter al den Stl'ltte, vl kan. ,Hvem der
ikke vii dige, maa vige," siger et gammelt Ord. ,Flensborg Avis" skrev forleden: ,Hvorfor de baardnakkede Angreb paa de sydligste danske Skoler og
paa ,Flensborg Avis"?" Det skulde
vaere nemt at regne ud. Man foretager
disse Angreb fra. gr~setyske Kred&e,
fordi det gamte danske Blads Vagtsomhed og de da.nske Skolef' er i Ve;en. Det
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Den 10 Februar
Af Dr.

A

me~.

Paulsen

TTE~

igen tejrer v\ den Dag, da
Ntn·dslesvig med 75 pCt. afgav sit
,,ta" til Danmark. Det er vel nok den
stprste Dag vor nulevende Slregt bar
oplevet; men store Gaver, store Glreder
forpllgter. Disse Forpligtelser bar faaet
Udtryk paa den smukkeste Maade i
Grev Schacks Ord til vor Konge paa
Dybbs:slbanke: ,.Vi vil vrere Dil tro og
lydige Undersaatter, det lover vi Dig
Kong Christian". Dog, der lPd ogsaa et
andet Ord bin mindevrerdige Dag; det
var davrerende Statsminister Neergaards Ord: ,I skal ikke blive flemte"..
Dette sidste Ord forpllgter ikke alene
den genvundne Del af S~derjylland,
det forpligter hele det danske Folk.
Naar vi ser, bvilken Betydning det
tyske Folk tillregger Forposterne, og ser
den Energi, bvormed de IU'bejder, og
den store Stl'ltte, de yder deres Landsmrend, aaa burde det vrere enhver
dansk Mands selvf~gelige Pligt at yde
den samme Stl'ltte til vo-re Forposter,
som lever under Fremmedherredpmmet.
Enhver tysk Dreng og Pige bliver oplrert 1 Skolerne om Mindretallenes
Nationalitetskamp, og det forekommer
mig, at her skorter det uhyre meget
Cra dansk Side. Det er maask'e et Mindrevrerdskompleks hos os Danske, at vi
er. saa uhyre bange for at stpde anderledes trenkende. Men lad os endelig faa
Bugt med slige Tanker. Kun Selvhrevdelse fremkalder Respekt. Vi vil ikke
prredike Had mod en anden Natlonalitet, men vi vil med lige saa stor Ret
have Lov til at vrekke og j'lge Krerligheden til vort Land og Folk.
derved gavner baade vort Fll>t'lrf!land
og Tyskland, idet vi gennem vor Krerlighed til vore Forposter pnsker, at

skulde heist opnaas at lukke Munden
paa Danskheden Syd for Grren,sen og
give de danske Skoler, der jo baade
geografisk og folkeligt virker aom en
ubehagelig Modvregt til de tyske Skoler
i Kristians!eldt, Sommersted og Rl'ldding, Mindrevrerds~Stempel. Mj'l'der
man danske Tvivl over for den lllle
danske Styrke Syd for Graensen, saa
er det Mad for Mons, saa gnider Modstanderne sig 1 Hrenderne. Det maa
lkke ske. Alle Danske, uanset hvilket
vi end tilhprer, bpr 1runne aamles
nes om at st~tte vore krempende
smrend Syd for Landegrrensen.
~et er en national Sag, det er hele
l)anmarks Sag. Lad os st¢tte de dane Institutioner, og srerllg de sydligste
danske Forposters Blad ,Flensborg
Avis". Den er den daglige Budbringer
til de danske Hjem dernede, den er en
~ Hovedhj¢rnestenene 1 vort nationale
Vsern. Den kender 1kke noget til Partl..:
poutik; Den er dansk. Igennem den
bliver vi boldt ~ j our med vore Forposters Stilling og Kaar, og igennem
den faar vi en daglif Paamindelse om
vore Pl!gter.
Jer mindede 1 Indlednlngen om ~fterne fra Dybb~: Glem ikke ~fterne!
Dr. med. Paulsen. 1
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,a.Rffiilrks 'frprlige Grrense
Vor Ret til de s~~er·ydsl{e Landsd~Je er en
ude1e1ig Helhed, ~ der ikke ·kan forhandJes

D

EN Artikel, afd0de H. P. Hadssen's Blad Hejmdal i Aabenraa
offenliggjorde pa.a Lt!derplads Lerdag d. 30. Januar d. A. - uden at
ledsage den med Forbebold af nogen Art - foranledigede os til i
vor ledende Artikel 'l'irsdag d. 2. ds.
at nedl~egge skarp Indsigelse mod
de Forslag eller Tilbud, som i HejmdaZ var bleven rettet til Reprresentanterne for Nordslesvigs tysksindede Befolknin·g, ja, endog til ,det
officielle Tyskland" om at g0re den
dansk-tyske Grrense til Genstand
for ,fredelig Forhandling".
I Da nu Hejmdal baade i H. P.
Hanssen's Levetid og senere ved
1
1 flere Lejligheder har gjort sig til
Talsmand for begge Regeringspartiernes Anskuelser i Opfattelsen af
Groonselandets Problemer, sluttede
Vi med at udtale, at det ikke var
nok, a.t en Protest mod det nordslesvigske Blads Indlreg fremk:om i
et konservativt Bla.d, men at Hejmdal's n2rmeste Partifreller, Venstre,

t
f

samt
Soclaldemokratl.et og navnlig Regerlngen maa pa.a pa.ssende Ma.ade tUkendeg'lve, at lngen at dem ha.r Andel
1 Tllbud til den ene eller den anden
Kreds at da.nsk.e Stat:sborgere, eDd sige
tU tremmode Staters Regeringer Oll'l at
gere Rfgettt Grrense til Genstand tor
ForhandUng.
n f
IJJ

D

q~6

{). ~

t..l 11J6
r:
Opfordrlng
nar Stats-

ENNE
minister

Stauning

fulgt.

Social-Demokraten for i Gaar

I

(3.
ds.) ha.r han Iadet felgende Erklooring offenliggere:

Jeg beklager Artlklens Fremkomst, og det maa a.Ue, aom ensker
Fred og Forstaa.else, utvivlsomt vsere
med til.
ISSE Statsministerens Udtalel-

D
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man paa dan.sk Side a.nser Afgerelsen
at 1920 aom faktisk retff.lerdig, medens man paa tysk Side feler denne
Mgerelsea blotte Forbindelee med
Versailles som den sterste Uret.

J eg kan lkke erkende, at Artlklen
ser vii overalt i vort Folk fin- A LLEREDE dette f0rste polemii He}mdal er saa ondartet, 80m den de Tilslutning. Et enkelt, ikke uvreske Indlreg fra tysk Side udlmgg-ea I Natiotuzltklende. Det er senlig Punkt skal vi nedenfor dref- at flere vii f0lge, maa man vel reglmidlerti<t urlmellgt, at et dansk Blad te. Principielt lader Erklreringen ne med - tager Stilling paa et Teruden Bema!rknlnger l.ader en Ind- ingen TvivJ aaben om Regeringens rren, der er uantageligt for os Dansender udtale slg, aom det er Sket, Stilling, og alene herved vii den ske. Da Unidlertid et Punkt i
uden Betejelse og uden A.nsvar.
stifte Nytte. Derfor sretter vi Pris minister Stauning's Udtalelser
~Gr~e~m blev tastlagt ved paa at have medvirket til dens give Anledning til en vis
Folkeatstemnlng og ved MedvirkJUng Fremkomst.
hed om Aarsagerne til vor
af den lnteralllerede Komm!ss:ion, har
Ligesom Artiklcn i Hejmdal vii :Pielle Opfattelse som han
fa.aet otticle.I Godkendelse baade fra noovendigvis Statsministerens Ud- ;rigt med saa afg0rende Klarhed
Tyekland og Dan.tna.J;k.
talelser til Regeringens Hovedorgan ,u dtrykt - b0r der efter vort
Den danske Rtgsdag har, som vookke Opmrer.ksomhed i den tyske •a.f Hensyn til de vigtige danske
Udtryk tor hele det da.nsl!e Folk, stil- Presse. Et f0rste Vidnesbyrd her- teresser, der er paa Tale, ikke
lct sig bag den A!ger~else, der fandt om foreligger i to Indlreg i de tys~- ves med at fjrerne Muligheder
Sted efter Krigens Atslutning, og ~et sindede Nordslesvigeres Blad Nord- Misforstaaelser og
er slmpelthen de:n danske Regerings Bcklet~wigsche Zeitung i Aabenraa, vrere sig fra dansk eller tysk
Pllgt a.t f&stholde dot Syru~punkt,, 2. og 3. ds. Det hedder heri bl. a.,
Statsministeren g0r greldend!J
aom &lle an.evarllge hldt<I har anla.gt, at Artiklen i Hejmdal er ,et mo- Rigsgrrensen af 1920, der er
at_~am,e,. der blev fO,!tlagt i digt Skridt", som i Grrensesp0rgs- ,fastlagt -v;I'Fotk"'e~te~g
1910, er dtJn blit:ende Grmn!B m!llem maalet ,kaster nye Synspunkter ind ved Medvirkning af
den
T1/Skl4nd og Donmark.
i Dr0ftelsen":
rede Komm1ssfon-n;=-nar-;,raaet;
Ingen Danak ha.r Ret tu at tilbyde
Den
danake
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krrever
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det
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Bladet:

l'ationaltid ~nde

skriver den

3 FEB 1931

Unge Danske
i Hitler1Ungdommen?
I Egne uden danske
Skoler strevnes de
til Monstr.ing
Nationaltidentle

prir~at

FleJl8b<>rg, Tirsdag.
ER er stadig ikke skabt Klar·
bed vedrerende den tyske Ungdomslovs Virknlnger over for de
danske Bern. I disse Dage bar ad·
skillige Drenge og Piger Vest for
Flensborg i Egne, hvor der ingen
dansk Skole findes, modtaget en
Strevning til en M0nstring i Skole.n,
hvor de Bern skal undere0ges, der
bar naaet Hitler-Ungdoms-Aldere.n

D

J]er maa her foreligge en Mis·
foratooel8e," siger Flensborg Avis
,Det dan8ke Mindretal har atrak1
efter Lovena Ud3tedel3e henvtmdl
aig til den t1{8ke Ferer om del
dan:ske UngdomtJ Fritagel3e, OJ
der er derefter bebudet en Ordning.((

ST. REBNEBADE t KJBENHAVI

~

TW. CfJITUL 11,185

Bladet:

skriver den

2 FEB 1931

~trlbtglige lftena'i~

· En u~svarlig

I

L¢rdag1

~fcnt)iggjorde

Eteifr:da£ ,

pfa M'n ledende Arhkels Pla<is et

Indt~g, der var undertegnet C., og
hvorom oplystes, at det var modtaget '

fra scvlig Side.

Da vi havde l~st denne Artikel
1
var vor f¢rste Tanke at undlad!' en
hver Kommentar. Det blev oply~
for os, at Hejmdal selv vilde tage
AIS'ta-;a tra 'den - hvilk-;t ogsaa
sket nu .::..vi mente, ';it det var
bedst, om et Inpl~g af denne Art
blev forbigaa~t i Tavshed- som uva!rdigt til Diskussion.

og

er

Fra anoen Side i Pressen har man
imidlertid - med mere Iver end
T~nksomhed, synes vi - ment at
burde replicere, og da vi endvidere
h¢rer, at man i forskellige politiske
Kredse . f~ler sig foruroliget, og at
Jndla?g i Landets Blade forberedes,
er det formentlig bedst, at et Par
Ord ogsaa siges i Be1·lingske Tidende.
Tankegangen i den paag~ldende
Artikels Slutningsafsnit er !¢lgende:
Da man ,fra tysk-nordslesvigsk
Side er misforn0jet med Grrensen",
maa det nreste Skridt blive ,en Pr02cisering fra samme Side af konkrete
Kra v" (Kursiveringen her og i de
folgende Citater er Hejmt1als). End-

videre vilde det v~re afg¢rende, om
man i Danmark kendte ,det otficielle
Ty.skland.s Stilling til det s¢nderjyd11ke Spf'rgsmaal". Sluttelig formaner
C.: .. Den Part, der stiller sig i Vejen
for en a>rlig Klaring, paatager sig et
tungt Ansvar."
Dette er Hovedindholdet, d~r altsaa g¢r det ud·_!£r en O_pJordring til
det officielle Tyskland om at anmelde eventuelle Revisionskrav og til
den danske Regering om ikke at afviserorfiandhng.
At en Artikel af denne Art kan
finde Optagelse i H. P. Hanssens
gamle Blad, kan formentlig kun
skyldcs, at der den Dag, da C.'s Brev
indl¢b, overhovedet ikke har v~ret
et voksent Menneske ,paa Re4!1ktionen. Der er da - for saa vidt denne
Side af Sagen angaar - kun Grund
til at fremh~ve, at et Blad af Hejmdal's Rang ikke fremtidig t¢r over Jade Spj!lrgstnaalet om indsendte Artiklcrs Optagelse til Redaktionsbude,
dcr endnu ikke er i Stand til at l~se
indenad.
Tilbage staar saa Sp_~jjrgsmaalet. C.,
Om JiVemvi tnfet ande t ved, end hvad
der fremgaar af hans Artikel: en ansvarsl9$s Taabe, en :torvirret Dilettant, hvis n~rmeste Omgivelser nu
har den Pligt at formene ham Ati-

11.

(<f3( 1.
1

tn~

burde replicere, og da vi end vide~·e
hjiirer, at man i forskellige politiske
Kredse .f~ler sig foruroliget, og at
Indlreg i Landets Blade forberedes,
er det formentlig bedst, at et Par
Ord ogsaa siges i Berlingske Tidende.
Tankegangen i den paagreldende
Artikels Slutningsafsnit er f~lgende:
Da man .,fra tysk-nordslesvigsk
Side er misfornj!ljet med Gra:msen",
maa del nreste Skridt blive ,en Prcecisering fra samme Side af kon krete
Krav·' (Kuniveringen her og i de
f!lllgende Citater er Hejmdats). Endvidere vilde det vrere afg~rende, om
man i Danmark kendte ,det officielle
TJ;Sklands Stilling til det s9lnderjydske Sp~rgsmaal". Stuttel\g formaner
C.: ,,Den Part, der stiller sig i Vejen
for en a?:rlig Ktari11g, paata~er sig et.
tungt Ansvar."
Dette er Hovedindholdet._Qer altsaa g9lr det ud· for en Opfordring til
det of.!!,cielle Tyskland om at anmelde eventuelle Revisionskrav og til
den danske Regering om ikke at afvfsel'orfiimdfing. •
At en Artikel af denne Art kan
finde Optagelse i H. P. Hanssens
gamle Blad, kan formentlig kun
skyldes, at der den Dag, da C.'s Brev
indlpb, overhovedet ikke har vmret
et voksent Menneske 12aa Redaktionen. Der erda- for saa vidt denne
Side af Sagen angaar - kun Grund
til at fremhreve, at et Blad af Hejmdal's Rang ikke fremtidig tf/Jr overlade Spf/Jrgstnaalet om indsendte Artiklers Optagelse tH Redaktionsbudc,
der endnu ikke er i Stand til at lrese
indenad.
Tilbage staar saa Spf/Jrgsmaalel C.,
om hvem vt intet andet vect, end hvad
der frem~ar af hans Artikel: en ansvarslf/Js Taabt;, en forvirret Dilettant, hvis nrermeste Omgivelscr nu
har den Pligt at formene ham Adgang til Blrekhus.
Dette er den mildeste Adfrerd over
for ham. Lad ham i sin Anonymitets
Skjul tr~ste sig med, at han ikke lever i Japan, hvor en offentlig Optrreden som hans vilde bevirke Opfordringer af mere haardhrendet Art.
Tilbage staar saa kun - for at
ingeri'"1JrrSfors{aaelse noget Sted skal
vc.ere mullg - at prrecisere1 at for
Danmark: for , Regeringe.)\l,. for aile
Partier og alle Kredse i vort Land er
Gtrensen af 1920 indiskutabel.
Standpunktet er begrundet saa
ofte og er i sig selv saa selvffl$lgeligt,
at Gentagelser er overflf/Jdige.
Dette betyder ikke, at vi Jukker
~jnene for Kampagnen mod Grmnsen. Det betyder tvrertimod, at nu ·nu i 1937, mere end nogen Sinde er det hver enkelt dansk Mands og
Kvindes og er det Statens Pligt at
bygge med paa det da.nske Forsvar
i Nordslesvig og saaledes befreste den
Grmnse, der for rlet danske Folks
Bevidsthed li~e¥ fast, og som Verdenskziiert ~~jfe~e overdrog os
med den .F<f.g~tel~e.~. at den er
in.azJn.(tble, den er uafhrendelig.
Bl.

.

t~d~/~ ~- .?.?.
~ {;A, /P.Jj .
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Tirsdag den 2. Februar 1937

Lige stift nok

forn0jede med, og hvllke Krav de
har a.t g0ro greldende ved Grwnsen,
saa. er der sket noget afgertncle for
Danmark.
Dcrfor slutter Artiklen i Hejrndal ogsaa med dl!38e paa een Gang
truende og manende Ord:
Den Pa.rt, der sU)ler slg i Vejeu
for en re1·Z(g :Klaring, pa.atager slg ot
tUDgt Ansvar.

ldet vi saaledes (stadig med ForKULD~ vi i Almindelighed anbringe den afdOOe nordslesvigskc fatterens cgne Fremhrevelser) bar
F0rer H. P. Hanssen's Blad Bejm- redegjort for Udstyr, Form og Tnndal (Aabenraa.) i en partlpolitlsk bold a.f Artilden. i Hejmdn.l, skal vi
Gruppe, maatte det blive Venstre. for vort Vedkonunende bemrerke, :lt
Men Bladet bar i Hanssen's egen Tid sjreldent bar dansk Presse og aldrig
og &mere ved flere Lejligheder gjort et dansk Blad i S0nderjylland besig lErinder til radikal Side, og de handlet en Sag a.f Betydnlng med
Guldkorn, som a.f Hr. J . P. Nielsen taa.beligerc Diletta.nteri. Manden.
fra ,,S0nderborg Soclal-Demokrat" der bar skrevet Artiklen, og Re<\·
str0cs ud ·over Danma.rk, opsa.m\es aktionen, som uden blot Antydninmed Omhu af Redakt!onen i Aaben· gen a.f et Forbehold har givet den
en iejne!a.ldende Plads, burde k\ip·
rna.
Alt i alt kan det saaledes nreppe pea l 0rene, saa man kan kende dem
vrere noget urigtj.gt at keiJ.detegne igon.
Men ®t er ikke nok, at denne
Flejmdal som et nordslesvigsk Venstreblad med Slagside over mod Re- l4en!ng kommer tU Orde i et kon·
gerlngen og dens Partier 1 Folk og servatlvl Blad. Venstre, Socialdemo·
"ratle:t og navnlig Regeringen maa
Rlgsdag.
I srunme Omfang denne Defin1- pa.a paasende Maade tUkendegtve, at
tion er trreffende, tllaa en Arttkel t ingen af dem bar Andel i Tilpud Ul
IIej1ndaZ for L0rd~ 30. Ja.nua.r paa- den ene eller den anden Kreds af
da.nake Statsborgere, end sige til
kalde Opmwrksomhed.
Artiklen staar paa Lederplads, og fremmcde Stat.era Regeringer ~~
det oplyses, at den hldrerer ,fra. gere Rigeta Grrense til Genstand
smrlig Side"; ievrigt er den m:erket for Forlia.Dcliing-.
med et eneste Bogstav (C).
Dette er det udvoodige, Udstyret,
Indholdet er felgende:
Droftelsen af Spergsmaal som
den . slesvigske Befolknings Afst.am·
Overleveringer,
folkelige
ning,
Sprog- og Sindelags-Skifte m. v. tilh0t'er - bvad ievrigt den ty3ke J.i'o\-1
keting.smand, Pastor Schmidt, rigtig
har fremhrevet - q_delukkende Fortiden; ,.alt detle er s~reltet htd i en
Proces, der har givet I.,.a.ndet (Syd
for Grrensen af 1920) et nxt. VlnsenUg tysk Prreg". F0lgellg opf()Tdrer Hojmdal-Artiklen alle interessC:rede Parter til at fjreme dtsse
Sp01'gsma&1 fra den aktuelle Dreftelse og ,.at indskrrenke Debatten til
deL snrevrest mulige Omraade".
Hvilket er nu dette Omraade, som
Dr0flelsen skal holde sig til?
Man tror daarlig sine 0jne, na'\1'
UeifndaJ, H. P. Hallssen's gam\e
Blad, der vel de tusinde Gange hat•
hamret ind i sine Lre$eres Bevldsthed, at GrQm8en Zigger fa3t , •. naar.
11iger vi, Hejmdal nu ,fra s12rllt: Slde" anbefaler a.t la.cle Dr0ftetsen
dreje sig ud!Nukkende Qm Gram~iln.
Dcr &tal;}.r f0lgende at lmse t Ar-

S

-

v~ veed, at man fre. tysk·nord&le8·
vigtfk Side er misforriejet med Greensen; det nre;te Skridt ma.a. sa.a bUva
<.>n P.-rocll!erft~g fra. Ba.mmo Sldo t.tf

Her (med Artiklens egne Frem·
bmvelser) cr altsaa givet Besked om
den snrevert begrrensede Dreftels~
Omraade. Tillige er det Mgt, hvem
der skal deltage som anden Part i
Menings-Udvek:Sllngen, nemlig de
med Grrensen miSiforn0jede tysk~in
_._,._ ...,._ _,._,....,_...;., ....r,._ V~!!r sao. elsk·

{3 (lf ~6 1

'
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Indholdet er f0lgende:
Dmftelsen af Sp0I'gsmaal som
den . slesvigske Eefolkninga Afst.am·
Overleveringer,
folkelige
ning,
Sprog· og Sindelags-Skifte m. v. til·
harer - hvad ievrigt den ty:sk~ Fol·
ketingsmand, Pastor Schmidt, rigtig
har fremhrevet - udelukkende Fortiden; .,alt dette er smreltet ind i en
Proces, der bar givet Landet (Syd
for Gramsen af 1920) et nxt, vre~nlig tysk Prreg". Felgellg oprordrer Hejm.dal-Artiklen alle intercsscrcde Parter til at fjrerne dJsse
Sp0rgsmaa.I fra den aktuelle Draf·
telse og ,at indskrrenke Debatten til
d&t snrevrest muUge Omraade".
Hvilket er nu dette Omraade, som
Onllftelsen skal holde sig til 1
Man tror daarlig &ine 0jne, na!l.r
f!ojJnda~. H. P. I:lanss~~·s g$llll6
Blad, der vel de tusinde Gange ho.r
hamret ind i sine Lresereff Bevldat·
hed, at Gralnse" U.gger fast •• • naar.
siger vi, Hejmdal nu ,.fra srerllg Si·
de" anbefaler at lade Dr"ftelsen
drt-~ alg udelukkende om GrmmP-n.
Der staar falgende at loose i Ar·
tiklen:

ll

sen; det nreSte Skrldt ma.a saa. b1tv~

en Pr-mcfsering fra aamme Bkle ll/
der jo vrer~ Tale om, hvls det ofte
fremsa.tte Perspektlv om Sp0rj!:a·
ma.alcb Ordntng ved ft·edeUg For-

-·

lim1i:lUng sRarb1rvetliVirKefignea.
.... .....

Her (!lled Artiklen,; C(pte 'Frem·
hmvelser) cr altsaa givet B~skeQ om
den lillt&Wert begrt:e~Eic\~ Dr~fte\se."J
Omra.ade. Tillige er det sagt, hvem
der skal deltage som anden Part i
nemlig de
Menings-Udvekslin~en,
med Grrensen misforn0jede tyskslndede Nordslesvigere. Vrer saa el~k·
vrerdige, siger Forfatt(lren i B~jnt
dal til Mindretallets Reprmsenta.nter, tag Plads sammen med os nn·
dre til en fredelig Forhandling om
de konkrete Krav, som f0lger af
D'Herrers Misfom~jelse med Grmn·
sen.
Den srerlige Person i 1Iejmdal
najes lmidlertid ikke med sit rt~nd·
haandede Tllbud om at glc}t'e Statsgrmnsell tU G~nstand fo1· frel.lelig
Forha~dling me<l 4aueke Sta.t*borgere at tysk Sindelag. Tilbudet hnr
na.btmbart il~e foreltommet })am
venstre-radil<al ..-..,,.,..,...
atr~kkelig
stisk i sin lnl.lade~oinl)lenhe!i.
!or skulde Reprresentantern~ (or
tysksinded~ Mindreta.l sidde
enc under en Forhandling med
ove't1llregtige, haarde og
d:mskc Statsmagt? Det greldcr
n t udvide Fpr~andlernes Kreds,
flerfor bor det officielle Tyskland
drn.gea ind i Dr0ftelsen.
Herom hedder det ordrE't i lfejm·
clal:
Af~~Jrende

vUde det

v~ere,

om vt

her l D&nll13-l'k kendto ~~t Ql/~iellc
'l'y~kland& BtUUno tn de-t ~•,uterJvd·
8ke

B(H11'Y~mctal.

Afg0rende! - Hvad man end ka.n
menc om llejmdaZ'~ Polltik, Betrel'\·
kelifrheder standser den ikke pa.a
Halvvejen. Naav blot de tysll:aln"e·
de Nordslesvigere og det o-fficf~lle
'l'ysldand i Forening vll tale rent \ttl
&f Posen til oA om, hvad de cr mie·

'13o ' 8'D

e:qes~~ Garanti
for vor Sydgrrense
er nu slettet

j Den

Alvorlige Taler ved

·-

Foravanbr~es

Stiftelseafest

~RSVARSBR0DRENE fejrede l rSydgr~ med beton.stebt·e Rum, der
er be.sat med Danmar1cs
_r Attes deres 58"' Aars Stifteaestest Da.g og
I Haa.ndvrerkertoreniDgen. Salen var l'ttgclom'.
fyldt, da Fanen blev fert op, hvorefter
De Pacifiater, aom ha.r taaet Eneret
Forma.nden, Folketingsmand Joh. Ul·
paa Freden, etyreto Folket mod Under,;ch b0d Velkommen.
a•n.a"· Den virkeliae Frednilje finde.
I Forsamllngen saas den ga.mle Ge·
her blandt ForSYanbr;drene.
aeral Hegermann.-0ndencrone, der var
med i 64.
De offlclelle Taler fulgtes af en Af·
af ForEfter at ForsaroUngen havde sunget tcnunderholdntng med Bidrag
svarsbrodrenes Orkester, Operasa.ngerMichael Gjerups ,Sang for Kongen", lnde Edith Oldrup Pedersen og Ft-u
lalte Genera.llejtnant E. With for Kon- Jt~.tta JcrndOrf!.
gen og Fredrela.ndet. Generall0jtnanten
mindede om Da.nma.rks ulykkellge VI·
gen gennem tabte Ktl.ge, om den dan·
ske Folkekarakter, der ha.r Hang til
det vege og bl0de, men ogsaa. om det
Mandsmod, der altld viste sig, naar Faren var stsrst, og om Kongen, der i de
krltlske Stunder har vreret Samllngsmmrke for Nationen.
Oberst l'l)(ln Carstensen talte om
Forsvarsbmdrenes enestaaende Saromenhold og Of!ervilje, der ha.r vist slg
ved, at Selskabet 1 sin Levetld ha.r uddelt 8 Mill. Kr. i Understettelser . og
udlaant 13 Mill. For en saadan Offervilje er der Brug nu, da Tyskland har
slettet Versaillestraktaten, vor eneste
Garanti for Gramsen mod Syd,
Tyskerne har tilbudt Belgien og Hol!a1ld nye A/taler, men vii vi attvtnye
TyskZand ReBpekt, nt<W vi 1:0rne vor

1

~.

egen Sag 1 den nmvn te Proce&; 1j lM~Jl S l!
a r is m a a I; TJ&k kun vii Hr. Schm idt forsta a, at vi land er jo fuldt
Oj>taget at store
i Ste~e t for •Land et« smtte r »Syd- Tfng, og nvis
der overh oved et for
stesvig«, f o I k e I i g t s e t v a r det offfcie11e
Bove dkoat or:
Tysk land eksis terer
Raad buaga de, AabeD I'U.
No r d s I e a vi g a l d rig t y s k- etsen derjy dsk
·sper gsma al, lndT e 1e to n e r:
p re g e t.
tager det sik.kert en beske den
Redu Uoa KL 8-! og ~
,.ner er Grsensetilfrelde, hvor Plads .
Nr. 330 01 , 430 den enke ltes perso nlige Afg0relse
Men Iiden Tue bar fer velte t
Ekapedtuo a Kl. S--6 Nr. 32 og 33 er beste mme
nde« , hrevd ede vfde- stort Lros; i hvert Fald
Bed. Btera Banaaen (prlv.) Nr. 508
er den
Red&. A. K ogeas ea (priv.) Nr. :>ill re Pasto r Schm idt; men saa maa Situa tion, der tegne
r sig for 0jeForn ta lagal. 1:. carls ea (prlv.)Nr.U8 ogsaa , 80m
»Hejmdal« bemrerke- blikk et - gensi dige offici
elle og
Konto r 1 Graasten:
de, Tysk erne for Ssnd erjyl lands officiese Forsi
kring
er
om, at
Reda ltor A.. P . . .uer, Telf. Nr. 113 Vedk omm
ende drage denne, af man intet hellc re vii end
et godt
Kontor 1 Legumkloster:
Pasto r Schm idt selv opsti llede Naboforhold,
og samt idlg evigt
P. P. _T homs en, Tender Ldv. Tell. 99. Konsekvens.
Hvor dan man fra Skam deri - i Stedc t for
erlig
Kontor 1 Tlnglev:
tysk Side saa forlig er den med kultu rel Kapp
estrid
netop
der,
Baas P etenea
Telf. Nr. j004 Race teor len. det komm er ikke os
hvor Na,b oerne mede s uvrer
5 0RDBORG AVII
ved.
dig for begge Parte r.
Kontor I Senderborg:Haadhuston. 2 Imld lertld
bar den, forev rigt
0 den Part. der etille.~ i
J:kap edltlo a
Terr. Nr. ~ paa mang e Punk ter symp atisk e Ve;en
for en~ m r I i g K 1 a rl n g,
Retlu tloa
Telf. Nr. ~~ Skrib ent Hr. Asm us v. de r paata
ger sig et tung t Ansv ar.
Kontor I Nordborg:
•
H e ide uden vider e indru llere t
CJar. Peten ea
Telf. Nr. Z9 Hr. Eskil dsen samm en med anIIADC RSLE V AJI'l' ITIDJ :ND£
dre bland t dem, der vii beny tte
J<ontor I Hat.leralev: Jomtruatlen 2 Afsta mnin g
som Bevis for DanL Peter tea
Telf. Nr. ~ mark s Ener et til hele Slesvig,
Kontor I Redding:
sk0n t Hr. Eskil dsen udtry kkeli g
AdoU Laa, Torvet
Tt'lf. Nr. 101 •
t Ats t
~nger, a
amn 1ngen 1 k k e
Kontor I Toftlund:
k
an
vrere afger ende for Nutid en,
Kz• tea Poat. Sendt>rg. Tl'lf. Nr. 57
ban bar kun ment , at. de havd e
T8ND £ R AJITS'l'JD& NDI:
IContor 1 Tender: JernbMlegade 18 l'in Inter esse at se, hvord an 1920
Telf. 279 med Omst illlng til vilde have form at sig, hvis AfRed. 'fJch o FUallo• priva t
stam nings teori en var lagt til
Grun d.
lJdglver: Aktl~lskabet Dagbladet
Nej, fra dans k Side h~vder fnHe)mdal.
gen
•Alle inrec ht der Dii.nen in
Redakter B j ern H an a a en,
Schle
swig«
, som Hr. Erns t Schrs nsvar haven de.
der
udtry
. Aktlt>&Piskabet Dagbladet
kte sig i Flens b. Nach r.
dais Trykkerl I Aaben raa. for nylig ; vi bolde r kun for,
at
i N o r d s 1 e s v 1 g bar vl
nu s t a t s r et I i g »A 11 e i n r e c h t«; l Syds lesvi g krrev er vi
kun den samm e Ret for det danske Mind retal, som det tyske har
Fra aerlig Side bar vi i Nordslesvig.
Men man kan vel ikke forla nmodt aget:
ge af os, at vi skal lukke (ikene
AAR MAN LA!:GGER Mmr- i, naar
f o r d o m 8 f r i dans k
ke til den store Rolle, aom Forsk ning
- og ingen mrlig tys't
Oldti dsbeb yggelse og Afst.amnin g Sagk
yndig vil frake nde dans k
t Send erjylland i den sener e Tid Histo
riefo rskni ng dette Prred ikat
bar spille t 1 , Disku ssion en ved
- hrevder, at den reldste Ret i
Gram sen, skuld e man n&asten tro, Land
et, den bar vi. Kan en I ia,t Spgrgsp:1aalet om, hvor og
ge sa a ford o m sf r i Underse~·
hvor lamg e og bvom aar Vestger- gelse
fra tysk Side komm e til et
mane r eller andre Genn aner, ande
t Resu ltat - ja, saa er det
Angl er, Sven skere eller Dane r
nyt Bevis paa, hvor usikr e ¥.1ha.r terde des imell em Slien og d~nsk
abelige Resulta~er kan vreKong eaaen for 1000 Aar eller me- re, selv
naar der paa begge Sider
re siden , var af endo g afger ende gaas frem
1 fuld viden skabe Jig
Bety dning for Nutid en.
Redelighed. Men saa er det kun
Og dog vll ingen negte , at en Grun
d mere til at b or t e I i Sp0r gsma al af den Art kun kan min ere
Afs tam ning sfor afgsr es at en f o r d o m s f r 1 V i- hold
ene fra den aktu elle
d e n s k a b, d. v. a. en Vide nskab , Disk
us s ion og overl ade Un·
der kun ssg er San dhe ders9 gelse n paa dette Felt til den
d e n, uden paa Forh aand at ha- uhild
ede Sagk unds kab.
ve et beste mt Resu ltat ~ Sigte. At
Og herved vii mege t allere de
Udfa ldet af sltge Unde rsege lser,
vrere vund et; ikke mind st ~Skulde
hvor det dreje r sig om natio nale
man synes , at en sadan Hold ning
Forh old, er af den at0I'Ste Betyd maa. tiltal e til tysk Side. Men
Jrlng for den natio nale Fs 1e I a e
yderl igere er det jo - srerli g gen- paa samm e Maad e I!IOm en
nem Hr. J e f 8 en C h r i s t e n Slmg ts Afsta mnin g for den ensen s og Hr. Asm us v. de r
kelte s Slregt - siger sig sel v.
Hei de s Ords kifte - bleve t fastM e n B e t y d n i n g f o r N u t islaae t, at d 6 r i k k 6 f r a n o d e n 8 F o r b o 1 d har d e I k k e,
gen af Sld erne kan vrer e
hvis man da holde r paa det moTale om en Vol dsgr rens e
derne Krav om Fo l k e n e s
(en saad an vilde - som af Hr.
S e I v b e s t em m e ls e s ret; de
Jefse n - Chris tense n
indir ekte
blive r da en Strid om Kejse rens point eret, gere
Grren sefly tning sSkreg.
.A fl:f31f 4 t>,
.o,.ho

H e jm d a l

•

Af sta mn ing og
Nu tid sre t.

N

...

•

et

I
I

l!

Ill: an vrore atgerende for Nutiden,
"'""'"' • " ""uuu.
Kr ..tea Post, Sendt•rg. Tt-lf. Nr. 1'>7 han bar kun ment, at de havde
'1'8ND&R AIITS'l'lD&NDE
11in Intere~se at se, hvordan 1920
JContor 1 T~tndt>r: Jernbanegade 18 .
Telf. 279 med omstllling til v1lde have fonnet sig, bvls Atstamningsteorien var lagt til
Red. Trcllo FUskoY privat
Grund.
•
lJdglver. Aktlnf'lskabet Dagbladet Nej, fra dansk Side hsevder ingen »Alleinrecht der DAnen in
HeJmdal.
Schleswig«, som Hr. Ernst SchroRedakter B j • r n Hans 1 en.
b
nsvarhavt-nde.
Akllt>lt>lskabet Da~rbladt>t der udtrykte 8ig i Flensb. Nac r.
dais Trykkeri 1 Aabeoraa. for nyltg; vi holder kun for, at
i N o r d 8 1 e s v 1 g bar vi
nu 8 tats ret II g 11A 11 e inr e e b t« ; i Syds1esvig kroover vi
kun den samme Ret for det danske Mindretal, som det tyske bar
I Nordslesvlg.
Men man kan vel ikke forlanFra serlig Side bar vi
modtaget:
ge at 01, at vi 8kal lukke 0rene
AAR MAN LJEGGER Moor- 1, naa.r ford o m a f r i dansk
· ke tfl den store Rolle, som Forsknlng - og lngen oorlig tys'<
Oldtidsbebyggelse og Afstamning Sagkyndig vii frakende dansk
t S9nderjylland i den senere Tid Histor'ieforskning dette Prmdikat
bar spillet I , Diskussionen ved - hoovder, at den eeldste Ret i
Groonsen, skulde man nsesten tro, Landet, den bar vi. Kan en Itat Spergsp}aalet om, hvor og ge sa a to r do m 8 f r i UndersliYbvorloonge og bvomaar Vestger- gelse fra tysk Side komme til et
manu eller andre Germaner, andet Resultat - ja, saa er det
nyt Bevis paa, hvor usikre viAngler, Svenskere eller Daner
bar trerdedes imellem SUen og densk&beltge Resultater kan vmKongeaaen for 1000 Aar eller me- re, selv naar der paa begge Sider
re elden, var al endog afgerende gaas frem i fuld videnskabelig
Redelighed. Men saa er det kun
Betydning for Nutiden.
Og dog vii ingen nregte, at en Grund mere til at b o r t e I i Spergsmaal af den Art kun kan m i n e r e A 1 s t a. m n f n g s f orafgeres af en f o r d o m s f r i V i- h o 1 d e n e f r a d e n a k t u e l I e
den s k a b, d. v. s. en Videnskab, Disk u 8 s ion og overlade Un(1 e r k u n s e g e r Sa n d h e- dersegelsen paa dette Felt til den
den, uden paa Forhaand at ha- ubildede Sagkundskab.
Og herved vtl meget allerede
ve et bestemt Resultat i Sigte. At
Udfaldet af slige Undersegelser, vmre vundet; ikke mindst skulde
hvor det drejer sig om nationale man syncs, at en sadan Holdning
Forbold, er af den sterste Betyd- maa. tiJtale til tysk Side. Men
nf~g for den nationale Fs I e 1 • e yderligere er det jo - smrlig gen- paa samme Maade som en nem Hr. J e t s e n C h r I 8 ten Sloogts Afstamning for den en- 5 en 8 og Hr. Asmu s v. de r
keltes Slmgt - slger sig selv. Hei de 8 Ordskifte - blevet fastM e n B e t y d n i n g r or N u t i- sJaaet, at d e r i k k e 1 r a n o d e n s F o r b o J d bar d e I k k e, g 8 n a f s i d e r n e k a n v re r e
bvis man da. bolder paa det mo- T a 1 e o m e n V o 1 d s g r m n s e
Krav om Fo 1 ken e s (en saadan vilde - som at Hr.
derne
indirekte
S e I v best em me 1 s e s ret; de Jefsen _ Christensen
bliver da en Strid om Kejserens pointeret, gere Gramseflytningsarbejde berettiget); og naar vi
.A (fH, cr,....
Skmg.
Allerede J e s 1 en udtalte jo Ugeledes er enige om - i OverPastor
med
klart, at forudsat at I 5 blev op- eqsstemmelse
fyldt, opgav Danmark al bisto- s c h m 1 d t - at 1 vort Tilfrelde er
risk Ret. Og Danmark stillede <let »d e n en k e 1 t e s S i n d e1!1• l9:l0 paa dette Standpunkt, 1 a g 0 g h 8 n s p e r s o n l i g e
kunde ikke gere andet 1 Erken- A f g 9 r 8 ·I 8 e«, der er bestomdelsen af, at vi selv maatte brere· mende, saa er vi endnu et Skridt
en rigelig Broderpart af Sky1den videre t Retning a.f at t n d ti I
Deb a t t en
overfor det Faktum, at S Y d - k r m n k 8
n a t 1 o n a 1 t Va r d e t 8 n e v r e.s t m u 1 i &' e 0 m(J. (~ 10, , 121.
~ n g e f 9 r r a a d e.
g 1e d e t f r a o a
0
6
11
8
Vi ved at man fra tysk-nordF rden s tats r ts g
6
b i n i.i e l se-"68 r T 6 0 P i 1 8 '- slesvigsk' Side er misfornejet med
PastorS c h mid t siger i Deut- Gramsen•); det nreste Skridt maa
e ring
~cher Volkskalender for 1937: saa blive en p r 00
»Vi bar ingen Grund til at be- f r a 8 am m 8 sf d • a f k 0 0 C. E s k i 1 d s e n
nmgte, hvad
k rete K r a v; thi saadanne maa
skriver i sin Groonseloore, at et
der jo vmre Tal e om, hvls det
11trerkt dansk Praag fra tidligere
otte fremsatte Perspektiv om
Tid kan fastslaae. Naar vf roSp0rgsmaalets Qrdnlng ved f 1 e~
ligt bar Iadet det staa og beller
skal
d e 1 i g F o r h a n d 11 n J
lkke i Dag ger Forseg paa at tublive til _Vir.k.e.lighed.
drokke det, ~aa taler det kun om,
Afg"'rende vilde det vrere, om
at al dette fra en forbi'il"er I Danmark kendte d e t
vi
gangen Tid er smeltet
i i c i el l e T y s k I a n d s
·r
o
i n d I e n P r o c e s, d e r b ar
til det senderStilling
glvet Landet f't nyt, idet
---v m s e n t J I g e t y s k P r mg.«
•) Den tyske Velgerforening bar
De sidste, af mig udbmvede LfGrrenseflytning paa sit Program;
nier, kan vi fra dansk Side fu1dt- mon en da.nsk Vmlgerforenlng aydd anerkende Rigtigbeden af - for Grmnsen med et tilsvarende
bar f Sandhed ikk• haY~et vor Pro~ram kunde blot t.n.k..'l
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r. Schacht og
Deputationerne
En Berigtigelse

I

ANLEDNING a! vor tedendo Artikel
sidste Mandag ( 25. ds.l under Overskriften .,Tlnglev 1 Berlin", aom atter
byggede paa et Referat her I Bladet af
Rlgsbankdlrektor, Dr. Schacht's Udtalelser ttl Deputationerne, der va..r moot
trem ved hana 60·Aara F0daelsdag d.
22. ds., har vi fra vor Korrespondent i
Berlin, Hr. Jacob Kronika, modt.aget
felgende:
Det var lkke 1 en Tale tU Lykeruskn1ngsdeputatlonen fra Nordgrmnsela:n·
det, at Dr. Schacht udtalte: ..Det vrerste I Hlstonen er aldrig, at man tager
noget fra en Nation. Felgen bllver blot,
at Natfon~n maa strrebe etter at tage
det tabte tubage. Saa er den Historic
ude ...''
Denne Udt.alelse fremsattes i en Talo
til Deputatlonen fra • de udenlandsko
Pressekorrespondenters Forening l Berlin. Den stod tkke i nogen aom heist
Forbindelae med den gnensetyske Devut.atlon eller me<! det S0Dderjydske
Spergsmaai. Misforstaaelsen maa skyJ.
ees en Forkortelse I Telegrammet.
Jeg har I mit Reterat ikke vtllet give
det Udseende a!, at Dr. Schachts F0dselsdagstest var prreget af slesvtg-holstenske, henholdsvla tyake Revisions·
tendenser m. H. t. den dansk-tyske
Grrenae. Derimod bar jeg batt al mullg
A nlednlng til at fremhreve, at der I Anledning a! den tyske Rigsbankprresldents 60 Aars Dag saa kre.ft1gt, som
oet overhovedet var multgt, blev givet
Udtryk for N0dvendigheden a1 at mobllisere hele den tyske Nations Krootter
og Midler for Tyskheden 1 Ud!a.ndet og
Gramselandene, Nordalesvig i h0j Grad
lndbefattet.
K-<a.

~ationo.fti() enb t
Ved Stranden 18 • Kebenhavn K

T elefon Central 9393
oa Nat
Giro·Konto 71

Aaboo Oat

Mandag den 25. Januar 1937

Tinglev i Berlin

N

•

ETOP ud fra Nationalsociallsmens eget grundlreggende Syuspunkt om Race, Blod og Jord som afgarende Vilkaar for Adgang til Folltefrellesskabet Iader det sig forklare,
at Slesvigs Tyskhed paa Aandslivets
forskellige Omraader bar frembragt
f aa betydelige Skikkelser i Forhold
til det A.n.tal, som er udgaaet af den
fra Arilds Tid i den lille Landsdel
hjem.mehlilrende danske Be!olkning.
Men selv i nyere Tid - e!ter Nationalbevidsthedens Gennembrud i Trediverne i sidste Hundredaar - bar
de Slesvigere, "C!.er ved andres Paavirkning eller af egen Drift friede
sig ud af B1odets og Jordens danske
Overleveringer og blev Hjemmetyskere eller kort og godt Tyskere, i
deres Midte talt Personligheder, som
bar ydet en fremragende Indsats i
t ysk Aands- og Statsliv - desvmrre
ofte med fjendtlig Tendens mod deres Hjemstavns Danskhed.
I Hast kan nrevnes Mrend som Oldt idsforskeren Theodor Mommsen,
foot 1 Garding 1817. og Hadersleveren Julius Langbehn (f. 1851), der
blev .,der Rembrandt-Deutsche".
Men der er flere. Til vor Samtid herer Kebmandssmmen fra Tinglev,
Rigsminister, Rigsbankprresident, Dr.
Hjalma.r Schacht, som d. 22. ds. fyldle 60 Aar.
Disse tysk-slesvigske Typer er indbyrdes vidt forskellige - som Tiderne, hvori de bar virket. Medena
Mommsen, der i sit Hovedvrerk om
Roms Histone naaede Videnskabens
Hl'!fjder, i nationale Spargsmaal til~
kendega.v en Flatbed, der var nrer
beslregtet med Raahed - berygtet
cr hans Udtalelse om Tjekkerne,
,hvis Hjrerneskal er utilgrengelig for
Fornuft, men ikke for Slag" - saa
horer Dr. Schacht, der sta.ar midt i
ct ekonomisk Krempearbejde, hvis
Udfald endnu ikke kan oversea, til
de tyske Personligheder af hjemmetysk Oprindelse, der er venligsindede
overfor de Landsmrend deroppe paa
. den slesvigske Jord, som usvigelig
lyder deres danske Races og Blods
Kald. Den Mommsens'ske national·
politiske Tankegang ligger 0konomlDiktatoren i Adolf Hitler's Tyskland
fjrernt.
Alligevel bar de Trrek frelles.
For Mommsen gjaldt det - !erst
ved Hjrelp af Slesvigholstci.nismen,
senere ved Hjrelp af Bismarck's
Pr0jssen - at .,befri" de tyske Br0dre i S0nderjylland fra Danskernes
Aag, og det spillede for ham aldeles
ingen Rolle, om nogle flere eller nogle frerre af disse Bredre frabad sig
Befrie'U;en.

For Dr. Schacht er Problemet bet ydelig mere sammensat. Som det
fremgaar af vor Korrespondent i
Berlin, Hr. J. Kronika's interessante Telegram i L0rdags om Forlebet
af Rigsbankdirektlllrens 60-Aars Fedselsdag, lregger Dr. Schacht, i fuld
Overensstemmelse med det nationalsocialistiske Programs L0ftea.rtikler,
den st:0rste Vregt paa. Opretholdelsen

Here!ter kan enhver e!ter sin Tilb0jellghed slutte, paa hvilken Plads i
Geografien ,.det t.abte" skal s0ges.
I0vrigt giver - som J. Kronika
fuldstrendig rigtigt fremhrever i sit
Telegram - Dr. Schacht's Udtalelser Aaraag til Eftertanke tlere andre Steder end i Tyskland selv. Rigsminlstet•ens Opfordrlng til Mobilisering af aile tyske Krrefter i Grrenselandene - paa 'begge Sider de bestaaende Statsgrrenser - falder sammen med en stedse voksende tysk
Aktivitet baade i Slesvig-Holsten, i
Nordslesvig, ved den tjekkiske Grrense og blandt Tjeko..Slovakiets saakaldte ,.Sudeter-Tyskere". Herom foreligger fra de sidste Dage en Rrekke paafaldende Vidnesbyrd, som der
muligv.ia senere vii blive Lejlighed
til nrermere at omtale.
I Dag vil vi kun g0re opmrerksom
paa, at ligesom de tyske Slesvigere
Mommsen's og Schacht's Taler trods
alle tidsbestemte Forskelle bar vresenlige Trrek frelles, saaledes bevreger de nationalsocialistiske FBreres
'l'aler om Versa.Hles-Traktatens territoriale Afgerelser sig alle i samme
Plan, selv om Ordvalget ingenlunde
altid er det sanune. Baade Hitler og
Rosenberg har i Flensborg talt orakelmressigt; Schacht var forleden i
Berlin vanskelig at misforsta.a. Naar
Hitler om Alsace-Lorraine bar sagt,
at han uigenkaldelig gav Afkald paa
disse Landsdele, fordi deres Besiddelse ikke var en fransk-tysk Krig
vrerd hvert halve Hundredaar, saa
synes Dr. Schacht at se noget anderledes paa den Ting, 1 hvert Fald naar
han taler til Landsmrend fra Slesvig.
For ham. tegner disse territoriale
Omskiftelser sig namn~st som et:
vundet - tabt - vundet igen tabt lgen . . . Skruen uden Ende.
Maaskc Adolf Hitler deler Dr.
Schacht's Opfattelse paa aile andre
geografiske Omraacler end netop Alsace og Lorraine. Det er uhyggeUgt,
naar Skruen kan drejes ogsaa ved
Danmarlts Grrense.
Sandelig er her Stof til Efter~
ke for Regering og Folk.

at. UW1 \AI.&f.:>""...--.. - · - ·

-

...,

tidsforskeren Theodor Mommsen, disse Landsdele, fordi dcres Besidfoot i Garding 1817, og Hadersleve- delse ikke var en fra.nsk-tysk Krig
ren Julius Langbehn (f. 1851), der vrerd hvert halve Hundredaar, saa
blev ,der Rembrandt-Deutsche". synes Dr. Schacht at se noget anderMen der er flere. Til vor Samtid h0- ledes paa den Ting, 1 hvert Fald naar
rer Kebmandss~:~nnen fra Tinglev, han taler til Landsmrend fra Sles"-i.g.
rugsminister, Rigsbankprresident, Dr. For 1tam tegner disse territoriale
Hjal.ma.r Schacht. som d. 22. ds. fyld- Omskiftelser sig nrermest som et:
vundet - tabt - vundet igen te 60 Aar.
Disse tysk-slesvigske Typer er ind- tabt igen . . . SkrUen uden Ende.
byrdes vidt forskellige - som TiderMaaskc Aaolf Hitler deler Dr.
ne, hvori de bar virket. Medens Schacht's Opfattelse paa alle andre
Mommsen, der i sit Hovedvrer k om geografiske Omraader end netop AlRoms Historie naaede Videnskabens sace og Lo1·raine. Det er uhyg&eligt,
Hejder, i nationale Sp0rgsmaal til- naa.r Skruen kan drejes ogsaa ved
kendegav en Plathed, der var nrer Danmar\ts Grrense.
beslregtet med Raa.hed - berygtet
Sandelig er her Stof til Efter~~
er hans Udtalelse om Tjekkerne, ke for Regering og Folk.
,hvis Hjrerneskal er utilgrengelig for
Fornuft, men ikke for Slag" - saa
h0rer Dr. Schacht, der staar midt 1
ct 0konomisk Krempearbejde, hvis
Udfald endnu ikke kan overses, til
de tyske Personligheder af hjemmetysk Oprindelse, der er venligsindede
overfor de La.ndsmrend deroppe paa
. den slesvigske Jord, som usvigelig
lyder deres danske Races og Blods
Kald. Den Mommsens'ske nationalpolitiske Tankegang ligger 0konomiDiktatoren i Adolf Hitler's Tyskland
fjrernt.
Alligevel bar de Trrok frolles.
For Mommsen gjaldt det - f0rst
ved Hjrelp af Slesvigholsteinismen,
senere ved Hjrelp af Bismarck's
Pr0jssen - at ,befri" de tyske Br0dre i S0nderjylland fra Danskernes
Aag, og det spillede for ham aldeles
ingen Rolle, om nogle flere eller nog·
le frerre af disse Bredlre frapad sig
BefrieZ.Sen.

For Dr. Schachter Problemet be·
tydelig mere sammensat. Som det
fremgaa.r af vor Korrespondent i
Berlin, Hr. J. Kronika's interessan·
te Telegram i Lerdags om Forl0bet
af Rigsbankdirekterens 60-Aars F0dselsdag, lregger Dr. Schacht, i fuld
Overensstemmelse med det nationalsocialistiske Programs L0fteartikler,
den st0rste Vregt paa Opretholdelsen
af et sundt og rerligt · Forhold mellem Tyskland og de nordiske Folk.
Han er ikke blind for, nt dette Formaals Fremme krrever en vis Grad
af Hensyn til dauske Synspunkter i
Gv~selandet, Men da paa. den an·
de Side Nordslesvigs Genafsta.aelsc
til Danmark bar sit
Grundlag i Versailles-T~taten al
1919, saa. maa denne tyske Nordslesviger, en af Natio.nalsoc1alismeus yp·
perste Personligheder og en af det
tredje Riges F0rere, give sin Hjem·
sta.vn Plads mellem de Landsdele,
der i Versailles gik tabt, og som det
nu grelder at .!trrebo otter at tage
tilbage.

Ganske vist, paa 60-Aars Dagen
d. 22. Januar 1937, nrevnte Dr.
Schacht ikke No:rdslesvig ved Navn;
i hvert Fald er det ikke Tilfreldet i
vor Korrespondents Refera.t. Men
det var i en. Tale til Lyk0nsknlngs·
Deputationen fra ,Nordgrrensela.n·
det", at denne Rigsminister og Rigsba.nkprresident fra. Tinglev ,tem.pera~entsfuldt fremhrevede N0dvendig•
heden a! at mobilisere alle Krrefter
og Midler for Tyskland i Grrenselandet og Udlandet" - og det var til
disse samme Landsmrend,
Schacht udtalte:
Det vmrste 1 Historl.en er aldrlg,
at maD tager noget fra en Nation.
Felgen bliver blot, at Natlonen maa.
strmbe efter at tage det table til·
bage. Saa. er den }llstorie ude ....

Dr. Scbacbts Fedselsdags0nske: Voksende gensidig
Forstaaelse ogTilnrermelse!
Nationaltidendea Korrupondent drplter Spnder·
jylland, Sluuul"nsvien og Tyaklanda Forhold til
Udlandet med Tyaklands 60-amige Fimmadikta.
tor Dr. Hjalmar Schacht
, Der er blevet lraadt og tTampet paa det tyske Folk,
og det skal der Tid til at glemme - "
NATIONALTIDE.NDE. PRIVAT
Be-rli·n, Fredag.
ERES Korrespondent del tog i Middags som Medlem af en Deputa·
tion fra de udenlandske Pressekorrespondenters Forening i Berlin
i den officielle Gratulationskur hos Rigsbankprresident og 0kouomJminister, Dr. Hjalrnar Schacht i Anlednlng af dennes 60 Aars Fooselsdag.
Ved denne Reception oplevede jeg m.idt i al privat og officiel Pragtudfol·
delse et srerligt lllle Kapitel &mderjydsk Histone. Kampen i og om
Slesvig fyldte en ikke ringe Plads i det straalende Fooselsdagsbillede.
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Mange Gratulanter fra Nord-

slesvigs Tyslihed
Blandt Gratulanterne var de to
ka.ndte tyske Nol"dalesvigere, Rektor
Koopmann og Gaa.rdejer B. B. Jepsen,
Tinglev, repnesenterende henholdsvis
det tyske Skole- og Klrkevmaen I Nordalesvig. De to Herrer var l Selllkab
med en Kreda prom!Dente Slesvtg-Hol·
stenere, hvorat 1 terate Lbl.fe maa rue\•nea Flensborgs Overborgmester, Dr.
Krac'h.t og Kflbmand MolBen, Berlin, den
drlve.nde Kraft 1 hele den slesv1g~hol
stenake Propaganda. Syd tor Elbnn.
Nordslesvigere og Sleavlg Holstenere
m0dte til Gratulatlonskuren 1 en sam·
let Kreds. Til samme Kreds herte nogle
smukke unge Kvfnder t henrlvende
sm1derjyd$ke Folkedragter.
Den tysk!.Deputation tra Nordma.rken var en af de sterste, 80m saas I
Rlgsbankprmsldentpalseet~ og med lngen af de andre Gratulanter underholdt
Dr. Schacht stg eaa lmnge som med
TySkhedens Reprsesentanter tra Hertu.g<lemmerne. Han henvendte spont&:lt
en Tale til Nordgrsen.•elandsto~!le.
Ordene kunde ikke here. af andre end
de nserme&~; staaende. Der er ikke u1sendt noget Reterat af denne Tale,
llge saa Udt som den slesvig-holstenske
Deputations Adresse til Dr. Schacht cr
blevet refereret. Fra. ~n Bide erfa·

vendigheden a.f at mobiZi&ere

fer og Midler for 1'yak1&eden { G'ra:nM•
landet og U41andet. r ~..,...,
Om Tysklands Forhold til Udlandet
sagde Dr. Schacht bl. a.:

-- Jer haaber paa Yokaende (Oft•
Forataaelae 01 Tilnle'l'lllelae,
Forelj~~biat er StemnlnJ'en i Tyakland
aid~

endnu prlllfet af de -na• Aara
Ople•elaer, cler fulp o•-~ y_.

saillea. Det ••rate l Hlatorien er
atdn., at m&JI lager no.,et fra en
Nation.

F;lren blinl" blot, at Na-

tioneD maa atT•be efler at taae -det

s- er den Hiatorie
Nej, det Y•r..e er det. at Ud·

table tiJbaJe.

ude.
laa.det

ireDnem

f411mten Aar har

d~klauifiteret

Henteende.

T,.aldart.d i moralak
Der er ble-.et traadt or

trampet paa det ~-

Folk.

abl der Tid til at rlemme.

OS' det

,De skal have Svar paa
Danak"

vismc, SO'Ill pa.ahm'tEI! at hel$ Forsam·
llngen.
Jeg sagde tU Dt'. Schacht, a.t Tack
sA. mycket" for en Dansker nsesten lllld
llge r;aa hjemllgt aom ,Mange Ta.k".
De nordlske Lande og- Sprog hln"e!' jo
sammen, og vi er mange, der h&a.ber,
at Fsellesf0Ie~ i Norden mae. vokse
mere og mere.
- B1·a;oo. Det er jug mt'd paa. Nor•
dens ForeMde Statf}r!, aluttode Dr.

Schacht dem1e Samtale.

Gaverne fra Nordaleavig
Ved en Rundga.ng gellllem Rigs·
Saloner interesse·
re<1e jeg mig selvsagt t fer&te Llnie
f or de Gaver, der ba.vde med Slesvig
og Slesvlg-Holstenlmnen a.t bestute.
Der va.r en hel Del af dem. Paa. en
:Ha!dersplads var anbragt et Bundt
Gll!Siinger, aom 1 Gaar var blevet
plukket 1 Tinglev fra Hegnet omkrlng Hjalrnar Schachts Fodehus.
Dl14se bnme Grene var omvundct med
et langt Silkeba.a.nd 1 de elesvlg-holstenske Farver, blaa.t-hvidt-r0dt. f'la,a
et Bord fandt jeg en S0lvmeda.llle fra.
Slesvigbolstener-Forbundot. MedaUlen
ea.a saa.Iede.s ud: I Mldten et liUe
La.ndkort over Sle.svlg-Hol8ten, Hol·
slen og Sydsle5vlg 1 gron Farve,
Nordsle.svlg skraveret med Guldstriber; 1 Ra.mm.en lndgraveret det alesvlg-holstcnske Lesen: Up ewig ungedeelt; under Landkol'let to Faner, den
slesvtg-holstenske og Hagekorsflal>a.nkpr~dentoos

get·

Hele Tyskland hyldede

Dr. Schacht

Dagens Kvintessen.s er: Dr. Schacht
Jeg twod mig at hiLse paa Dr. er paa sin 60. Fedselsdag blevet byldet
Schacht med telge.nde lille Bemserk· a.t hele Tyskland, lige
tra Fereren ned
nlng:
tU den jrevne Folkefselle. Fra bele Ri- En da.nak Slesviger gratulerer en
get er Gaver, Telegrammer og Lykt)'l!k Slesvtger.
0nsknlngsadres9er stremmet Ind.
- Stoi'Grl.t, aagde Dr . Schacht og
f ortaatte p- Sve1uk:
Tacit acl
At en Mand a f et •-dant Format
mycltet.
laJSr ln~ahen for Grenaelandet til en
Udt aenere kaldte Dr. Schacht mig nationa l Hovedpli&t. at netop han, d er
tilbqe OJ bemer<kede mu'ntert :
aom S,tn af en tyak Pri~atlaaTer, er
- V e J en For•- 1•• •fXITede i•a f;dt i den liUe nordalen·igake Br
Dem l;r J'CIG Soenalt. De ml aan·
delia . Mlle mit SfXIT paa Danalt. Tinalev, i aiiJl'lig Grad ftlller aiJ knyt•
Altaaa •i•n je•: Man•• T air.
tet til Tyakbeden i - Sjhlderjylland -

m-

•i•e andre eDd Tyakere en
r>et.te lUle MellemspU a!f0dte en kort det
Konversa.Uon om modeme SkandlnaDel at tenke ~.
K-.

•

~

Det tyske muldvarparbeid · Slesvig .
Tyskland eksporterer b0nder til Slesvig
for a fa fleita/1 til en ny avstemning.

En opsiktsvekkende artikkel

, Manchester Guardianu.

I cManchester Guardiam for den
9. januar finner vi fS~lgende opsiktsvekkende artikkel av bladets diplomatiske medarbeider
om de tyske erobringsplaner i
nord. Artikkelen, hvi.~ titel var
cNal.iplaner mot Slesvig•, gjengi.~ her i sin helhet
.

Danmark konkurrerer med Tsjekkoslovakia som gjenstand for Det
lredje rikes spesielle opmerksomhet
under dels ansb·engelser for a oprelte det «Stor-Tyskland" som er tysk
ut.enrikspolilikks viktigste mal. SydSlesvig er en del av det omrade som
med makt blev annektert av Pr~isen
i 1864. Det blev avstatt til Dantllark
som resultat av en avstemning som
blev holdt efter Versaillestraktaten.
Avstemningen var fullstendig fair,
det er ikke det minste tvil om at det
var en stor dansk majoritet i omradet, heller ikke er det noen tvil
om at den tyske minoritet har filtt
en fair behandling av danskene.
Tyskland har derfor ikke sa meget
det skal ha sagt i Syd-Slesvig. Likevel har det planer om a gjenvinne
omradet ved et valg.
Det £¢rste tydelige tegn pa at
Tyskland var opsatt pa a vinne tilbake Slesvig sa man ut pa eftersommeren i 1933, da S.A.-f,Srerne
holdt et m9)te pa den tyske side av
grensen, hvor det b lev fastslatt at
S.A. ikke vild~ ha £ulli¢rt sin misjon
f~r Slesvig !gjen var tysk. Efter avslemnlngen i Saar blev det tyske
press og den tyske propaganda konsentrert mot de fattigere bf'Snder og
de arbeidsl¢se for a vinne dem. Det
blev ¢vet press, som undertiden tok
form av boikott, mot de tyske foreldre for a fa dem til a sende barna
til tyske istedenfor t il danske skoler.
(I 1929 gikk 2946 tyske barn pa tyske skoler, i 1934 gikk tallet op til
4459.)
De tyske nazister etablerte ogsa
forbinde}.te med de danske nazister

-

og gjorde dem fuUstendig avhengige
- det danske parti er dannet efter
tysk m¢nster. De danske nazister
(innbefattet alle, enten de er av tysk
eller dansk avstamning) er organisert i 530 seksjoner. Det er stadig
forbindelse mellem det tyske og det
danske nazistparti. De holder fellesm¢ter i nrellheten av grens~ og gar
pa felles instruksjonskurser. Det
tyske parti forlanger lydighet av
danskene i aile st~rre politiske spj<irs-

mill.
Tyskere som bor I andre deler av
Danmark, opmuntres til a boselte sig
i Slesvig. Rikstyskere opm~mtres til
emigrere til Danm~.u·k. I de siste
tre ar har omkring 7000 tyskere fulgt
denne parole. Pa denne mate vokser
den tyske minoritet.
De iyskere som har forlatt hjemlandet for A bosette sig i Slesvig, er
prpvede folk, hvorav de fleste har
h¢rt til en av de nazistiske militrere
organisasjoner. Tysk ungdom fra
Danmark tr enes i tyske leirer. Omkrlng 200 er uUrert som flyvere pa
pya Sylt. En motorisert kolonne av
tyske slesvigere er under organiSlYsjon.

a
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KONG CHRISTIAN X
og det danske Folk
D

EN danske Rigsdag fik stra,.ks
et Indtryk a! de impulsive F e lelser, som er et Smrkende for Konge.n, ldet han umiddelbart efter
TronbestLgelsen samlede aile Rigsdagsmedlemme:rne i en af Slottets
Sale og hllste paa dem, d. v. s. gik
hele Skaren igennem og trykkede
alles Hsmder. . . . Han vi! de vmre en
kons~tutionel Monark med Respekt
for det Rigsgrundlag, paa hvilket
saavel Konged0IWllet som den lovgivende Magts Myndighed hviler."

,

Citatet er hentet fra den bermnte
Artikel, som Dr. Edv. Brandes ~krev
1 8ydsvenska Dagbladet (21. Septbr.
1930), og som stedse vil blive staaende som en Ferstehaands-Kilde til
Belysning af Kong Christian X's
Personlighed. Det er ganske den
samme Opfattelae af Kongen som
konstitutionel Monark, der gaar som ET HISTORISK BILLED£: Kon1 Christian X ricler ,.ennem $,Jitclerjyllo:ntl.
med cl1'n lille Pi,.. I oran •ill pacz Sadlen.
en Ledetraad gennem det store og
smukke Vlllrk om Kongen og hans Ministeriets Afskedtgelse, 1 Vrede slynRegeringstid, som Oberstl0jtnant Th. gede sit Blrekhus hen ad Gulvet, saa
Thaulow i Dag udsender.*) Naar er dette slkkert en af Aviseme eller
vi som Folk f0ler OS sta.aende , Rygtet ,.opdigtet Kendsgerning". Der
i et saa personligt Forhold til Kong er J.ngen Tvivl om, a.t Rode ved den
Christian," hedder det i Forfatterens LeJlighed lod sit Temperament ha.ve
Forord til Vrerket, ,er det ikke frit L0b; men man plejer dog lkke at
mindst, fordi han som Dansk og sidde netop med slt Bllllkh\1$ t Haan·
Menneske er frelles med os om dybt den. Den bekendte Hlstorie om, at Fru
indgrlbende Oplevelser og skelsret- Ni11a Bang ved Festforestilll.ngen l Det
kgl. Teater trak Borg bjerg 1 Frakketende Tid~ i vor Historie."
skedet, er vist ogsaa. noget dubles. Den
ET er dlsae Tider - Krtgs- og Efer under aJle Omstsen<Ugheder senere
terkrlgstiderne -, Forfatteren blevet dementeret af dens Hovedpersoog Lreseren med ha.m ~oplever 1 Er- ner, og det er derfor maaske Udt tvtvl!ndringen. Vrerket er etter sin Plan en
Biografl a.f Kongen. Der gives fra Ae:t
' tU Aa.r en fyldlg SklD.drl.ng a! Kongen.s
r...evnet:l, hans Regeringsha.ndli.nger,
bans Rejscr og reprresentative Gexntng. Disse Kongens blografiske Data
~or da tlll!ge TJeneste som et Slags
Transportbl\&nd for en bredere Sklldrlng af dansk pollttsk Hlstorie i de 25
Aar fra Kl. Bcrnt.<~en til Statming. fra
Ferkr!gst1dena polltlsk.e og ekonmnl:_
ske Idyl ttl 30emes Depressionsaa.r.
Forfatteren alger selv, at ban har segt
at reterere det politlske Stof .,saa. objektivt som mullgt uden dog at gore
Vold paa det, som ha.r vreret bestemmende for min ege.n Udvikling:
En 4/ Boaen• l lloutrationer: De tr•
norcli•ke Konp-r• Mpcle i Malmo.
det nationale SYDE!punkt." Dette er lykkedee ham - I bvert Fald 1 det store
og hele. Den htstoriske Fagkritlk vUde somt, om den kan ophojes til h!stori!lk
naturllgvta kunne finde adskilligt a.t Kendsgernlng.

D

udsrette, hvad der

baade I Uenaeende til, M
er medtaget a.f stof,

EN dette er naturllgvls kun Ba-

over, at Radlkal·Socl.aaismen ikke ha.r
faaet, hvad der kunde tllkomme den a.f
Loyalttet.
Men ganske visit er ogsaa. de mod·
strldende Sta.ndpunkter udf0rllgt gen.·
glvet. Myreflittlgt ha.r Forfattercn
grans.ket Aviser, T!dsskrifter og B0ger
og fremdraget netop de Udt8Jelser og
Kendsgerninger, der paa. vtrknillgsfuld
Meade belyser de politl.ske :M.odaeetnlngsforhold. Det vii vrere umullgt her
at komme ind paa en nrermere Doku·
mentation 1 88.& Henseende, - dertll
er Enkelthede-mes Mylder 1 Bogen for
overvreldende. Jeg skal, blot nrevne de:n
meget grundige og meget tortJensttulde Sklldring at Paaskekrlse:n. 1 1920.
Rodes tidllgere Beretnlng om denne
bevregede og betydnlngsfulde Episode
prretenderer at heMe sig stre:ngt til
Kendsgemingerne. Det er nu vlstnok
ikke belt a.fgjort, at den g0r det. Men
oolv om Rode ogsa.a. ma.a.tte have sagt
Sandheden og lntet andet end Sandhe·
den, saa. bar han 1 det mlndste lkke
sagt de:n {ulde Sa.ndhed. Meget at, hvtl.d
der kunde svrekke hans Advoka.tur for
det atga.a.ede radikale MlniBteriums
Holdning, er udeladt. Det gaW:ler sa.a.ledes Brandes' afvigende Op!a.ttetae a.f
Kongens Bef'ljelse til a.t atskedige MJ·
nlsteriet, fremsat I en Artlkel 1 TUakueren, Scptbr. 1930. Det gllllder
Lyngsif38 Opposition mod Fagforbundenes Generalstrejkebeslutning, og det
grelder den statsretskyndige Kritlk af
Mintsteriets Vregring ved at fungere
vldere. l<'erst naar bl. a. dlsse Momen· l
faar man det rigtlgc
t~r tages med,
Billede af EpiSOd~.n. Thaulow for<;lel~r
Lys og Skygge Ugeligt. Han meddeler
samUige de D.okumenter, der til Oato
cr offentligt tUgrengelige, og saa 18.(ler
bnn dem ievrlgt tale for s!g selv.

I

gate:tler. Det vll nreppe vrere
hVorda.n dette Sto:f er be- muligt a.t rette alvorligere Anker mod
handlet. Sigt.nlngen af de Avisberet- FreiDl!ltWingens ObjP.ktlvltet. De hlstonioger, der er til Raadighed, foregaa~ rlske For:tattere, for hvem Ob1ekt!vjtet
UDderUden Udt ukritlsk. Selv Anmel ., beStaar 1, at de radikal-soci.a.llatlske
dcren, dcr levrlgt ikke er nogen Fjend~ Synspunkter sklldres vldt og bredt,
at joumaltstlsk Effekt, bar under Lres medens Oppositlonens affrerd!ge.s med
nlngen lejllghedsvls hatt Lejlighed til et Par Sretnlnger, nrermest som med
ET er som bekendt et deJ1kat Fo·
at studse. Naar det f. Ek.!. fort:Sles et Skuldertrrek - saaledes som Tilreta~nde at skrive Historic om
om 0 1ie Rode, a.t ha.n den 30. Ma.rts freldet er med f. Eks. P. Munch&
1920, da Zahle uuderrettede ham om FremstilliDg a! Krlgstiden i .,Det dan· Ens egen 'l'id. Arkivstudier lader Big
ske Folks Historie" - , vU selvfelgeUg lfolge Sagens Natur ~e foretage, og
- - •) Th. Thaulow: Kong Chrlstla.n X kunne lndvende meget mod Thaulows F-remstillingen faar aJt for let et subog det danske Folk 1912-1937.
Vrerk. De vll dog ikke kunne klage
(H. Hagerup).
(Fortsrettes Side 16)
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under den Skreppe, som Tyskerne Sagn.samling fra Hertugdommerne. ler omk.ring Aar 1445, at da den holDeri lades der mrerkelig haant om stenske Junker Klavs Lembek ved
pmver at skjule det med.
Giftennaal erhverver Borgen TerlEldst i Rrekken er Sagnet otn det slesvig-holstenske Stammefrrender hans danske B0nder genning,
Saxerne
at
nemlig,
bedder
Det
skab.
Uffe hin Spage. Oprindelig var det
og vii ikke tage imod ham,
stridige
jages
men
Volden,
paa
Angreb
g0r
anglisk og havde ingen tydelig nakues med Svende i Pan·
maa
de
saa
Jyderne.
af
tilbage
tional Brod. Det handlede om &!
i ser og Plade. Igen et mmrkeligt UdRyd
Klosteret
fra
Aarb0gerne
gammel Anglerkonge, som heltemotryk for det slesvig-holstenske Brodig v~gede Landet mod Angribere, Angel viser en llgefrem fanatisk
derskab!
der kom Syd fra. Men da Sagnet rra Dansksindethed.
1421 og 1424, under Kong Erik iii
1181 fortrelles, at Kong Valdemar
Anglerne gik over til deres A l"Vtagere, omdannedes det i dansk- den Store fik kejserlig og pavclig Pommerns Proces mod de holstenske
national Retning, og dette er aab£>n- Stadfrestelse paa Ret til hele Nord- Grever, var de indfedtes Strender
bart sket i Sooderjylland, da Uffe- albingien. ,Men efter Kong AbeLq med til at vidne, at S0nder- og Nersagnet er kredet sammen med c>n Doo 0delagde en tysk Kvinde, en rejylland var eet Land med Hensyn
Rrekke Stedsagn, som har udprregct Djaweleru Datter, dette Brev af Had til Sprog og Lov. Hvor bliver 1gen
Slesvig-Holsteinisme n af?
s0nderjydsk Skueplads. Tendenscn i til Danerne".
1661 klager Hanved Menighed til
TilfanSejrs
Valdemar
ved
1223
det omda.nnede Sagn er nu den, at
over, at den kgl. SuperlntenKongen
at
Lreser,
medens Uffe, som Sindbillede paa getagelse, siges: ,Mrevk,
Clotz, en indvandret
Stefan
dent
har
sjreldent
Danskheden., er sendrregtig, sindig Tyskerne aldrig eller
krrenket dens Valgbar
og sejg, fremstilles de tyske Angri- sejret uden ved Forrrederi og S1'ig, Rigstysker,
danske Sprog af
det
udjaget
ret og
bere som anmassende og brovtende; hvad de bar af Naturen".
1237. ,.Dette Aar regtede Hertug Kitken. ,Vore Koner, B0rn og Tyende minder fuldkommen om en vis
Abel Machtild, en Datter af Greven der f0rer hej Klage over den tyske
Type af Nutidens Altyskere.
forhen blev prredYngre 1 Affattelsestid, men ma'l- (af Holsten), hvad der smertede Prredken, da der
dansk"
ket
d
gted
f
h
da
ld
v
TT.
, H vorov er der er
.
.
.
.
en
e
,
ry
an
emar,
a
~ong
ske endnu reldre i sit Udspring er
Folkevisen ,Dansk Kongetal", som derved lagte Spire til Broderstrid; opstaaet Jammer, Skrig og Klageer digtet paa swderjydsk Grund. og det slog ogsaa til, thi fra den De.g maal i Sognet, fordi, da vi har miHeri optrreder en Jrette:krelling, som af opherte aldrig den indre Strld stet al vor timelige Formue, vi oghar vmret med til at bygge DanM- mellem Kongerne og Rertugerne, saa skal miste den ret forstaaellge
virke, og hun meddeler en mrerkelig, idet de sidste ansporedes af Grever- Sjreletrest". I en gentagen Skrlvelse
reldgammel dansk Kongerrekke. Det ne, som altid p0nser paa ondt imod hedder det: ,Deter os et nyt, bittert
er den eneste danske Folkevise rnEl(1 Damn.ark". Et ejendommeligt Vid- Budskab, at man farer saa voldsomt
den
et saada.nt nationalt Urstof, og den nesbyrd om Folkets Stemning over- frem imod os og fratager os
retmreset
Frihed,
~er netop hjemme i S011derjylland, for det meget udraabte sleavig-hol- eneste kristelige
sigt Valg, og at vore Skriftende,
ja, stedfrestes belt Syd paa ved vor stenske Broderskab!
I Aabenraa Byskraa 1335, Artikel Svage og Trestsegende ikke mere
Gramsevold. Kan saa nogen vove at
tales om ,.dansk og fremmed 01". kan trestes paa Dansk, men at vor
45,
haft
bar
ikke
Egn
denne
paastaa, at
der er dansk, kendenuerkes Sjrel skal forargea ved uforstaaelige
Hvad
en levende, tydelig udtalt Dan.skhed?
udtrykkelig som det hjemlige. fremmede Ord."'
altsaa
Et Sagn fra selve Byen Dannevir1735 klager B0nderne 1 Sundeved
Krsnike fortelHolstenerprrestens
ke bar Milllenhoff oplegnet i sin

til Bertugen af Gllicksburg over, at
han bar indf0rt delvis tysk Kirkeog Skolesprog i sine Sogne. ,Naadigsle Herre! Vi og vores B0rn ere opf0de udi det da.nske Sprog og forstaar lldet elier intet af det tyske
og gaar til Kirc.ke saa at here Guds
Ord til voris Saligheds Forfremmelse; skall os nu berefter en ganske
ubekient Tale predickes, er inlet andet ind at ganske afvisse os fra
Guds Hus og hans helige Ord, og er
at frygte, dersom dette icke i Tide
herefter mere
bliver forhindret,
kunde os paaburdet blive. Vi kunde
aldrig troe, at deter med Deris Hoygrift. Villie og Consens."
1750 skrlder Hyrup B0nder i Angel til at anl&gge Sag mod deres
Sogneprrest Christoph Fischer,
en indvandret Saxer - , fordi han
fra Prredikestolen ha.r tordnet: ,Ha.r
jeg ikke villet lrere jer Djmvlepak og
Helvedesbrande Tysk? Men hvad
hJ'relper det? Dette DJ'revle...-t.
1"'W' bliver
Sprog."
ved sit taabelige dsnske
1727 klager Stiftamtmand Gabel
paa de ham undergivne slesvigske
Retskredses Vegne over den utaa.lelige Uskik med de brogede og hinanden modsigende tyske Retsvedtregter, som de tyske Advokater slreber ind i Landet. Han slutter med at
sige, ,.at de Riiberhuuser daglig
maae sucke under dette Aag og med
Lrengsel vente, at Kongl. Maytt.
dem i Naade dog eengang derfra ville liberere, at de Danske Undersaatter maatte svare under Dansk Lov
og Forordninger alene, paa det de

kunne vlide, hvorefter de skulde
rette sig." Vi h.erer ogsaa af og til
direkte Ytrlnger af denne Misstemning.
3. Maj 1707 hedder det paa Netre
Ranc,O"Strup Herredsting, at den ene
Part bar reprotesteret imod den
Tydsche indgivne protestation."
13. Maj 1737 forekommer en lignende Protest mod en tysk Reces.
Rerredsfogden frelder den Kendelse,
at Protesten kommer for sent, men
han tilfejer, at dette ikke skat have
nogen Konsekvens i Fremtiden.
Kendt er det, hvordan det danske
Retssprogs fuldsbP.ndige Fortrrengelse i 1833 ferte til, at Nordslesvigerne paa den f0rste Strenderforsamling i 1836 rejste energisk Krav
om dets Genindferelse, hvad der ogsaa blev taget til Feige. Ved den
Lejlighed udtalte Nis Lorenzen fra
Lilholt disse mindevmrdige Ord :
,Han bar selv engang bert, at Advocaterne for det Meste anf0rte Alt.
de give til Protokol, paa Latin, saa
at han ikke bar forstaaet et Ord, og
at de gjorde aile Andragender paa
Tydsk, blandet med Latin. Detle er
saa modbydeligt for Landfolkene, at
de sjeldent bivaane de ansatte
,Dinggericbte", men sredvanligt give Buddet 4 Skilling, for at han i deres Sled bestiller nogle Dagl0llllere,
der ikke forstaae et eneste Ord af
Forhandlingen, saa at det kan ansees som en Comoedie, og det er aldeles llgegyldigt, enten de ere der
eller ej." (Vidnesbyrdet er fra en
Tid, da den da.nsk-tyske National-
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strid allerede var i fuld Gang, men

grelder aabenbart ogsaa for den !oregaaende Tid).
Nok om Danskhedsvidnesbyr dene.
Nu grelder det om, hvorvidt Modparten kan opveje dem ved tilsva.rende
Tyskh.edwidttesbyrd. Altsaa Vidnesbyrd om, at de indf0dte Senderjyder
af det jrevne Folk glad og frit har
vedkendt aig deres Tyskhed.
Vi kender alle et af de hejest udraabte. Da Kong Kristian I Aar 1460
hyldedes til Hertug af Slesvig og
Holsten, maatte han hejtidelig love,
at de to Lande skulde forblive ,.up
ewig ungedeelt". Og disse Ord bar
i over hundrede Aar greldt som Sles·
vig-Rolsteinismens folkelige rriheds10sen.
Rvad er en saada.n Opfattelse i
VU'keligheden? En storslaaet politisk Humbug! Det navnkundige ,up
ewig ungedeelt" havde intet med
Folk og Frlhed at g0re. Det var et
Magttnonopol for indvandrede holstenake Junkere til frit at underkue
og udnytte det indfodte danske
Landsfolk, der ikke blev apurgt om
sin Mening, m~m havde at folge "ine
Herrer som en Drift K1XBg.
Dette Vidnesbyrd er altsaa vejet
og fundet for let.
Hvor finder vi da et bedre?
Ja, sporg ikke mig. ' Jeg kender
intet, der ligger forud for den slesvig-holstenske Agitation. Man bedes
henvende sig til den tyske Sags Ordf0rere.
De bar nu Ordet. Vi venter.
GUDMUND SCTitJTTE.
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Enhver, der kender Forholdene i
Nordslesvig, ved, at disse Sp,Srgsmaal er berettigede og at tilsvarend
kunde stilles paa andre 0
end Skolens.
e
Idet nu Dr. Kaper i dette
Skrift fornemmelig beskmftiger m~d
.,,._,..,lt:.u. stiller han da Kravet om eh

I

Nordsle svigsk e
Krav

vii organisere Vandring, han vH give
Herberger og Lejrskoler,
og - han krrever .Statens Hjrelp:
,Staten maa over for manglende
ORT lfllr Jul wgu ScMeswiggsanlreg ved Skolern« for
Holsteiiter-B und en lille P}ece:
og nogle andre tilsvarende
vist
der
Idrret
Vetsames,
tmd
Schleswig
vide at finde Former til at
hadefZ>jemed
mest
og
nok er det voldsomste
forn9Sdne Hjrelp uden der1920,
den
af
yde
tulde Angreb paa Grrensen
der hidtil er fremkomme l. Skriftet, ved at demoralisere Kommunern e
der fremtrreder anonymt, men gan- over for deres normale Opgaver."
Vi har refereret Hovedindho ldet
ske utvivlsomt er skrevet af Professor Karl Alnor, har til Formaal at af Borgmester Kapers Forslag, og vi
begrunde Kravet om Grmnserevision. giver dem vor ganske u1orbeholdne
Det er, som mevnt, udgivet af Tilslutning. Vii man forstaa disse
Schleswig-H olsteiner-Bu nd, der er Kravs Berettigelse og N~vendighed,
tilknytlet den store tyske Grrensc- saa gennemlrese man blot den - alleforening VoUesbund filr das Deutsch- rede ovenfor nrevnte - Tale, som
tum im Ausland (11. D. A.), der ny- Overlmrer Koopmann forleden holdt
dcr godt af store Statsunderst~ttel ved Skoleindviel sen i Kristiansfelt :
,.Vi maa ikke tage fejl af de Opser ..
der er stillet os her ved Kongaver,
Forleden indviedes i Kristiansfelt
- altsaa umiddelbart Syd for Kon- geaaen. Vi maa staa sammen, hvis vi
geaaen - en ny tysk Privatskole. skal hrevde os. I Skolen skal den tyVed Indvielsen talte bl. a. Overlrerer ske opvoksende Ungdom foreberedes
Koopmann: , Huset skal vrere Sam- for Livet, for at de som ydedygtige
lingssted i Alvor og Gammen for alle Unge kan tage Kampen op. Men ogTyskere. Jeg indvier Huset med ~n- saa for den Ungdom, der er frerdig
skct: Aldrig tilbage, altid fremad; med Skolen, skal den vmre et Samlingssted. Den skal vrere Samlingsalt for den tyskc Nationalltet" . .
for aile Tyske1·c."
sted
I Onsdags refererede Nord.schleser det tyske Privatskolep roDette
wigsche Zeitung et Forcdrag, som
Skoler er Celler for tysk
Disse
gram:
Prof. Scheel har holdt i Aabenraa og
helc Befolkninge n,
blandt
i S¢ndcrborg. Overskriften 191d saa- Arbejde
fra
ledes: Schleswig - kein alter cUi- de er - som Skoleraad Gr~ndahl
Flensborg engang udtrykte det nischer Volksboden ..

K

:Oetlc er kun et Par Eksempler paa
den stigende tyske Aktivitet i Nordslesvig, som ogsaa et engelsk Blad.
Manchester Guardian, forleden henledede Opm~erksomheden paa, og for
hvls Formaal man fra dansk Side
intet fZ>jeblik tpr lukke j2)jnene.
Smrdeles betimeligt har da Borgmcster, Dr. Kaper i disse Dage udscndt en lille Pjece, der indeholdcr
hans Artikler og Taler i 1936 om dP.t
spnderjydsk e Sp91rgsmaal.
Hvad Dr. Kaper ffl!rst og fremmest
vil, er Plan - Plan i Forsvaret for
det gamle danske Land og Plan i
Afvmrgelsen af ,.den nazistiske B9Slge
ved vor Grrense". Det er, skriver han
.. , eta 'Clill'ldedylla nds
mcd Y~
og vort Sinds
Sprogs
Grund, vort
Forsvar fores". Han tilffl!jer: .,Represalier og Undtagelscslovgivning
er der ikke Tale om." Tilf~jelsen
kundc syncs nogenlunde overfls;dig,
men Kaper begrunder den: ,.Jeg bemrorkct· dette udtrykkeligt for at berolige det mil de danske Sind."
Ak, dette milde danske Sind, ak,
disse grundtvigsk e Epigoner, over for
hvem sligt Forbehold er n~dvendi
Danske Represalier, dansk

Angrebsborg e i Kampens Midtpunkt.

De bliver det, fordi de ikke blot
er Skoler, men ogsaa Forsamlings sale, der om Aftenen samler Egnens
Befolkning omkring tysk Radio, tyske Tidsskrifter, B~ger, tyske Foredrag, og hvorfra endvidere Ungdommens sportslig-mi litmre Organisation
og Uddannelse ledes.
Dr. Kapers Krav om en defensiv
og offensiv Modaktion, hvortil ogsaa
Staten yder sine Bidrag. er saa vJI- 1
begrundet, er i den Grad en element~r national Fordring, at Tilslutnj.ng
fta aile Partiers og fra Regeringens
Side maa vrere selvfs>$lgelig.

•

der godt af store Statsunderst~ttelser . .
Forleden indviedes i Kristiansfelt
- altsaa umiddelbart Syd for Kongeaaen - en ny tysk Privatskole.
Ved Indvielsen talte bl. a. Ovcrlrerer
Koopmann: ,Huset skal v~ere Samlingssted i Alvor og Gammen for alle
Tyskere. Jeg indvier Huset med !()nsket: Aldrig tilbage, altid fremad;
alt for den tyske Nationalitet" . .
1 Onsdags refererede Nordschleswigsche Zeitung et Foredrag, som
Prof. Scheel har holdt i Aabenraa og
i S~nderborg. Overskriften l¢d saaledes: Schleswig - kein alter diinischer Vo1ksboden . .

:Oette er kun et Par Eksempler paa
den stigende tyske Aktivitet i Nordslesvig, som ogsaa et engelsk Blad,
Manchester Guardian, forleden henledede Opmrerksomheden paa, og for
hvis Formaal man fra dansk Side
intet !Z)jeblik t¢r lukke !Z)jnene.
Srerdeles betimeligt har da Borgmester, Dr. Kaper i disse Dage udsendt en lille Pjece, der indcholdcr
hans Artikler og Taler i 1936 om df!t
s¢nde.rjydske Sp~rgsmaal.
Hvad Dr. Kaper f¢rst og fremmest
vil, er Plan - Plan i Forsvaret for
det gamle danske Land og Plan i
Afvrergelsen af ,den nazistiske B~lge
ved vor Gramse". Deter, skriver han
med r·;_~ , . «a -:::,g~..,QP.rjy1lands
Grund, vort Sprogs og vort Sinds
Forsvar f0res". Han tilf~jer: ,Represalier og Undtagelseslovglvning
er der iklte Tale om." Tilfjl!jelsen
kunc:U! synes nogenlunde overfl¢dig,
men Kaper begrunder den: ,Jeg bemrerker dette udtrykkeligt for at berolige det milde danske Sind."
Ak, dette milde danske Sind, ak,
disse grundtvigske Epigoner, over for
hvem sligt Forbehold er npSdvendigt.
Danske Represalier, dansk
trykkelse! Nej, vi tilskrerer Loke en
lige saa rundhaandet Skive som Thor.
og ofte bar vi da endda givet den
et ekstra Lag Sm~r paa. Dr. Kaper
skriver: ,Vi har vreret liberale i
gentlemanlike Tillid, men det er opf~ttet som Svaghed". Tilstra:!kkeligt
Vll det her vrere at minde om de 300
Rentegaarde og Anerkendelsen af det
tyske Gymnasium i Aabenraa.
Kaper henviser altsaa til den for¢gede tyske Aktivitet, han paapeger
Forsvarets N¢dvendighed, og han
rammer centralt, naar han kra:!ver
Plan: ,Jeg paakalder her en, til den
tyske svarende, PJanmressighed i
selve Afva:!rgelsen, baade for dennes
defensive og offensive Side".
Konkret udtrykkes dette saaledes:
,.Statens Holdning skal og maa nyskabes". Den Retning, i hvilken Nyskabelsen b¢r finde Sted,
med et Par Sp¢rgsmaal:
,Den nuvrerende tyske Skoleaktion har i udprreget Grad en sportslig-militrer Karakter. Mens det milita'!re er tysk, er i vore Dage det
idra:!tsmressige fa:!lles for al Ungdom.
Udstyres vore Skoleelever da nu,
planma'!ssigt, redskabsmresigt og
lreremresigt i de truede Egne i hurtigt Tempo til den n¢dvendige Ydedygtighed? Er de for et saadant
Grrensearbejde n¢dvendigt udvalgtc
Folk i givet Fald sikrede af Staten
paa tilfredsstillende Maade? Hvorfor
har den danske Stat ikke gjort Aa benraa Statsgymnasium fagligt og
personligt absolut konkurrencedygtigt?"

ved Skoleindvielsen i Kristiansfelt:
.,Vi maa ikke tage fejl af de Opgaver, der er stillet os her ved Kongeaaen. Vi maa staa sammen, hvis vi
skal h~evde os. I Skolen skal den tyske opvoksende Ungdom foreberedes
for Livet, for at de som ydedygtige
Unge kan tage Kampen op. Men ogsaa for den Ungdom, der er f~erclig
med Skolen. skal den vrere et Samlingssted. Den skal vrere Samlingssted for alle Tyskere."
Dette er det tyske Privatskoleprogram: Disse Skoler er Celler for tysk
Arbejde blandt hele Befolkningen,
de er- som Skoleraad Gr¢ndahl fra
Flensborg engang udtrykte det Angrebsborge i Kampens M idtpu.nkt.

De bliver det, fordi de ikke blot
er Skoler, men ogsaa Forsamlingssale, der om Aftenen samler Egnens
Befolkning omkring tysk Radio, tyskc Tidsskrifter, B¢ger, tyske Foredrag, og hvorfra endvidere Ungdommens sportslig-militrere Organisation
og Uddannelse ledes.
Dr. Kapers Krav om en defensiv
og offensiv Modaktion, hvortil ogsaa
Staten yder sine Bidrag, er saa vJJ- 1
begrundet, er i den Grad en elementrer national Fordring, at Tl1slutning
fra aile Partiers og fra Regeringens
Side maa vrere selvfs;lgelig.
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for hans Misttenkeliggerelser. SkUl·1
de man· tro ham, fors0lllmer b~e
Staten og Private de nationale ~p
gaver i Noroslesvig til Fordel for
den lille danske Flok, som er un4er·
lagt tysk Natlonalsociallsmea SttJ'e.

urigt.igt at me·
1937~ ne, at dette nationalpolitiske
Dilet·

\Id~m og
Magtliavere

H

VOR tysk Nationalsocialisme
ikke er 1 Besiddelse af Regeringsmagten, savner den - ligcsom
Kommunismen - en af sine vresenl igste Forudsretninger for at danne
og opretholde en Enhedsfront. Beviset for denne Paastands Rlgtighed
ydes af det tysksindede ¥indretal i
det danake Nordslesvig. lngen Kender af Udviklingen mellem Kongeaa
og Skelbrek vil vrere i Tvivl om, nt
det overvejende Flertal derboende
danske Statsborgere med tysk Sin·
delag er bleven grebne af Nationalsocialismens Ide og feler slg clragne
a.f dena Aands!orm og Maal. Men
ligesaa !likkert er det, at denne li\le
' Befolkningsdel paa sit geografisk
stserkt begrrensede Landomraade er
eplittet 1 indbyrdes stridende Grupper, hvis Samling under snart den
ene, snart den anden stedlige Fwrer
Gang paa Gang er mislyk.ket.
Der er fra dansk Side ikke fjrerneste Aarsag til at hovere over den·
ne vitterlig tilstedevrerende Splittelse indenfor det tysksindede Mindretal i Nordslesvig. I den prejssiske Tid va.r ogsa.a Senderjyllands
Danskhed delt i Lejre, som personligt og principielt bekawpede binanden mellem de afg0rende Slag.
Disee indre danske Modsretninger
strakte sig endog til selve den natio' Part
nale Kamps Maal; den ene
holdt urok.kelig fast ved Genfor·
eningen med Danmark, i Overensstemmelse med Grundsletningen
Pragfredens femte Artikel - den
anden Part viste Tilbejelighed til at
affllnde slg med de faktisk bestaa·
ende statsretslige Forhold, saafremt
der kunde fravristes Prejssen-Tyskland taalelige Vilkaar for den danske Befolknings nationale Kulturbe·
hov. Langtfra at udlignes, s.krerpedes tvrertimod disse Modsretninger,
da Tysklands Nederlag i Verdena·
ltrigen stillede de danske Slesvigere
og bele det danske Folk overfor
om en Handling, der kunde
tilkendegive den nationale Vilje.
Disse overleverede Modsretnlng.er
virke;r den Dag i Dag p~ dansk Side ligesaa splittende som den nys
importerede Nazismes Indhold og
Former paa tysk Side. I sin sidste
Fase staar den indre danske Strid
om Grundsretningerne for vort na·
tionale Forsvar af den 1 1920 dragne Grrense, som folkeretllgt hviler
paa Versailles-Trakta.ten.

Det vilde nu vrere

tanteri, disse af antinazlstisk Had
og Forskrrekkelse avlede Synspunk·
ter maa vrere uden Betydnlng for
Regeringspartiernes
Stilling til
Grrensens Problemer. Hr. J. P. Niel·
sen er en mre.gtig Mand 1 Nordsles·
vig som i K0benhavn, og hvorfor
skulde hans nordslesvigske Omgivel·
ser, som aldrig veed, naar de kan
faa Brug for ham, Va!re upaavirkelige af Magtens Dragning?
Det tysksindede :MJndretals Organ, Nordschleswigsche Zeitung, l
Aabenraa. bar saa lidt vreret l Tvivl
om Svaret, at det (4. ds.) offenlig·
gjorde en Artikel, som rent ud paa·
stod, at ,mange unge Danske" (i
Nordslesvig) ferlader Det unge
Grrensevrerns Rrekker, fordi de er
mlsfornejede med denne natlonale
Ungdorns-Organisations Stilling sl\a·
vel til Landsmrendene Syd for Grren·
sen som ti) de marxistiske og radi·
kale 'Magthavere; de f0rste bllver
ladt i Stikken; de sidste bar faaet
Lov til at lregge Haand paa Organisationens Ledelse.
Det er os ikke bekendt, hvorfra
Nord8chlesw. Zeitung er kommet i
Besiddelse af 'disse Oplysninger. I
Flensborg Avis (9. ds.) bar ,Det
·unge Qramsevrerns"s Formand, Lre·
rer P. MarcuS$en, energisk bestridt
deres Rigtighed som , et plumpt og
let gennemskueligt Fors0g paa at
skabe partipolitisk Split telse inden·
for vor Organisation".

Saa. meget desto bedre. Vi for vort
Vedkommende er imidlertid slet ikke
misforn0jede med Udtalelserne i de
tysksindede Nordslesvigeres Organ.
At de kan have haft til Hensigt at
bortlede Opma;rksomheden fra Splittelsen i den hjemmetyske Lejr, forekomm.er os ganske vist sandsynligt. Men de bar alligevel vmret nyttige, fordi de bar givet FormandeD
for det unge Gr1'1Jn8evrem - den
Ungdoms-Organisation, hvis Oprettelse vi her i Bladet af aile Krmfter
har st0ttet, og hvis Virksomhed vi
bar fulgt med dyb Interesse - en
fortrin1ig Lejlighed til at slaa fast,
at han og den Ungdom, der er samlet om ham, ,kun harden ene Vilje:
at tjene vort Folk i dets Kamp for
at hrevde sin Ret Gg sine Interesser
i vort Gr~.enesland og at uddybe og
fremme Landsmandsska.bet med dem
af vore Kammera.ter, som maa leve
udenfor Danmarks Grrenser".

Denne Erkhering indeholder netop
det baad8-0g, som b"r vrere
nationale Kamps Grundlag og
sen. Derfor sretter vi Pris paa,
der er blevet givet Anledning til
I Korthed kan det siges, at fremsrette den.
Uoverensstemmelsen drejer sig om
Ogsaa Folketingsman~ J. P.
Valget af den Valplads, paa hvilken

ltld4~.&.V4 U•..,.)

ligesaa sikkert er det, at denne lille
1Befolkningsdel
paa sit geografislt
Landomraade er
begrrensede
st~rkt
stridende Grupindbyrdes
1
eplittet
per, hvis Samling under snart den
ene, snart den anden stedlige Ferer
Gang paa Gang er mislykket.
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Ungdoms-Organlsation.s Stilling eaavel til Landsmoondene Syd for Groonsen som ti,l de marxistiske og radikale Magthavere; de f0rste bliver
ladt i Stikken; de sidste bar faaet
Lov til at llegge Haand paa Organisationens Ledelse.
Det er os ikke bekendt, hvorfra
Der er fra dan.sk Side ikke fjrerneste Aarsag til a.t hovere over den- Nordschlesw. Zeitu.ng er kommet i
ne vitterlig tilstedevrerende Split- Beslddelse af 'disse Oplysninger. I
telae indenfor det tysksindede Min- FleMborg A.vis (9. ds.) bar ,Del
dretal l Nordslesvig. I den prajs- unge Groonsevrerns"s Formand, Lre·
siske Tid var ogsaa S011derjyllands rer P. Marcussen, energisk bestridt
Danskhed delt i Lejre, som person- deres Rlgtighed som ,et plwnpt og
ligt og prineipielt bekmmpede hin- let gennemskueligt Fors0g paa at
skabe partipolitisk Splittelse indenanden mellem de afgerende Slag.
Disse indre danske Modsretninger tor vor Organisation".
strakte sig endog til selve den natioSaa meget desto bedre. Vi for vort
nale Kamps Maal; den ene Part Vedkonunende er imidlertid stet ikkc
boldt urokkelig fast ved Genfor- mlsfornejede med Udtalelserne i de
eningen med Dan.mark, i Overens- tysksindede Nordslesvigeres Organ.
stemmelse med Grunds~etningen i At de kan have haft til Hensigt at
Pragfredens femte Artikel - den bortlede Opm~Vksomheden fra Splitanden Part viste Tilbejelighed til at telsen i den hjemmetyske Lejr, foaffl.nde sig med de faktlsk bestaa- rekommer os ganske vist sandsynende statsret:slige Forbold, saafremt Ugt. Men de har alligevel vreret nytder kunde fravristes Prejssen-Tysk- tige, fordi de bar givet Formandev
land taalelige Vilkaar for den dan- for det u.nge Grtens61Jrern - den
eke Befolknings nationale Kulturbe- Ungdoms-Organlsation, bvis Oprethov. Langtfra at udlignes, skoorpe- telse vi her i Bladet af alie Krrefter
des tvrertimod disse Modsretninger, bar st0ttet, og bvis Virksomhed vi
Tysklands Nederlag i Verdens- har fulgt med dyb Interesse - en
stillede de danske Slesvigere fortrinlig Lejligbed til at slaa fast,
og bele det danske Folk overfor at ban og den Ungdom, del' er samKravet om en Handling, der kunde let om bam, ,kun bar den ene Vilje:
tilkendegive den nationale Vilje.
at tjene vort Folk i dets Kamp for
Disse overleverede Modsmtnlnger at brevde sin Ret og sine Interesser
virker den Dag i Dag p~a dansk Si- i vort Grrenesland og at uddybe og
de ligesaa splittende som den nys fremme Landsmandsskabet med dem
imwrterede Na.zismes Indbold og af vore Kammerater, som maa leve
Former paa tysk Side. I sin sidste udenfor Danmarks Grrenser".
staar den indre danske Strid
Denne Erklooring indeholder netop
Grundsretningerne for vort na- det baade-og, som b0r vrere
Forsvar af den i 1920 drag- nationale Kamps Grundlag og
Grre!Uie, som folkeretligt bviler sen. Derfor s~etter vi Pris paa,
Versailles-Trakta.ten.
der er blevet givet Anledning til
I Korthed kan det siges, at fremsrette den.
Uoverensstemmelsen drejer sig om
Ogsaa Folketingsmand J. P.
Valget af den Valplads, paa hvilken sen vil kunne have Udbytte af
den standende nationale Strid med lrese den, hvis ban da er i Stand
bedst Udsigt til Sejr kan og her udforstaa dens Mening.
krempes. Aile, uden Undtagelse, er
enige om, at Grren.sen af 1920 skal
vrernes ved en materiel og aandellg
Indsats a.f hele Folket. Men, sperges der, skal dette ved Tidernes
Ugunst og den moogtige natlonale
Modstanders utrmttelige Aktivitet
uomgrengelig n0dvendige Forsvar leveree f"rst. og fremmest i Nordslesvlg, altsaa indenfor dansk Statsomraade, eller krrever det tillige en udholdende og virksom St0tte tll den
danske Forpostlinje Syd for Statsgramsen? Skal Arbejdet alene eller
dog fortrin.svis udf0res paa Digets
Lreside, eller er det netop de frem·
skudte Hefder, som her styrkes og
udbygges?
Egenlig burde der vel ikke kunne vrere Tale om et enten-eller, men
de to Synspunkter maatte kunne
forenes i et. ba.ade-og. Saaledes
trenker lmidlertid hverken radikale
eller socialdemokratiske Magthavere
paa begge Sider Kongeaaen. Navnlig
Folketlngsmand J. P . Nielsen, som
,S0nderborg Social-Demokrat"
i
svinger sv0ben over retfoordige Qg
uretfmrdige, har i det sidste Aars
Tid f0rt en hmftig Kampagne mod
de Institutioner og Personer, bvis
Virksomhed i f0rste Rrekke goolder
det danske Mindretal Syd for Grren·
sen. Man gaar ikke for vidt ved at
paastaa, at ban systematisk ophid·
ser sit eget Parti og derved mlddel·
bart tlllige sine radikale Forbundsfreller til Uvilje mod det danske
Forsvarsarbejde i Mellem- og Syd·
slesvig. Dets Forhold til de tyske
Myndigheder og dets Anvendelse af
den Stette, det modtager fra Moderla.ndet, er regel.moossig Genstand
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for hans Mistrenkeligg0relser. Skul- l
de man tro ham, forsmnmer baade
Staten og Private de nationale Opgaver i Nordslesvig til Forde! for
den lille danske Flok, som er under·
lagt tysk Nationalsocialismes Styre.
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Magtllavere
VOR tysk Nationalsocialisme
ikke er i Besiddelse af Regeringsmagten, savner den - ligesom
Kommunismen - en af sine vresenligste Forudsretninger for at danne
og opretholde en Enhedsfront. Be·
vi set· for denne Paastands Rigtighed
ydes af det tysksindede Mindretal i
det danske Nordslesvig. Ingen Kender af Udviklingen mellem Kongeaa
og Skelbrek vil vrere i Tvivl om, o.t
det overvejende Flertal derboende
danske Statsborgere med tysk Sin·
delag er bleven grebne af Nationalf!Ocialismens Ide og f0ler sig dragne
af dens Aandsfonn og Maal. Men
ligesaa sikkert er det, at denne lille
Befolkningsdel paa sit geografi!!lt
slrerkt begrrensede Landomraade E'r
splittet i indbyrdes stridende Grup·
per, hvis Samling under snart den
ene, snart den anden stedlige Forer
Gang paa Gang er mislykket.

H

Det vilde nu vrere urigtigt at mene, at dette nationalpolitiske Dilettanteri, disse af antinazistisk Had
og Forskrrekkelse avlede Synspunk·
ter maa vrere uden Betydning for
t!l
Stilling
Regeringspartiernes
Grrensens Problemer. Hr. J.P. Nielsen er en mregtig Mand i Nordsles·
vig som i K0benhavn, og hvorfor
skulde hans nordslesvigske Omgivelser, som aldrig veed, naar de kan
faa Brug for ham, vrere upaavirkelige af Magtens Dragning?

Det tysksindede Mindretals Or·
gan, Nordschle8wigsche Zeitung, i
Aabenraa har saa lidt vreret i Tvivl
om Svaret, at det (4. ds.) offenlig·
gjorde en Arlikel, som rent ud paastod, at ,,mange unge Danske" (i
Nordslesvig) 1forlader D.et unge
GtrensevaJrns Rrekker, fordi de er
misfornsjede mad denne nationale
Ungdoms-Organisations Stilling saavel til Landsmrendene Syd for Grrensen som til de marxistiske og radikale Magthavere; de ferste bliver
ladt i Stikken; de sidste har faaet
Lov til at lregge Haand paa Organisationens Ledelse.
Det er os ikke bekendt, bvorfra
Der er fra dan.sk Side ikke fjrerZeitung er kommet i
Nord8chlesw.
n~ste Aarsag til at hovere over den·
disse Oplysninger. I
af
Besiddelse
ne vitterlig tilstedevrerende Split·
(9. ds.) har ,.Det
Avls
Flensborg
telae indenfor det tysksindede MinFormand, Lre·
Grrensevrerns"s
unge
dretal i Nordslesvig. I den pr0js·
bestridt
energisk
Marcussen,
P.
rer
siske Tid var ogsaa S0nderjyllands
og
plumpt
,,et
som
Rlgtighed
deres
Danskhed delt i Lejre, som personat
paa
Fors0g
gennemskueligt
let
ligt og principielt bekrempede hininden·
Splittelse
partipolitisk
skabe
anden mellem de afg0rende Slag.
Disse indre danske Modsretninger for vor Organisation".
Saa meget desto bedre. Vi for vort
strakte sig endog til selve den nationale l{amps Maal; den ene Part Vedkommende er imidlertid slet ikke
holdt urokkelig fast ved Genfor- misforn0jede med Udtalelserne i de
eningen med · Danmark, i Overens· tysksindede Nordslesvigeres Organ.
stemmelse med Grunds1etningen i At de kan have haft til Hensigt at
Pragfredens fem.te Artikel - den bortlede Opmrerksomheden fra Splitanden Part viste Tilbitjeligbed til at telsen i den hjemmetyske Lejr, foaffinde sig med de faktisk bestaa- rekommer os ganske vist sandsynende statsretslige Forhold, saafremt ligt. Men de har alligevel vreret nytder kunde fravristes Prsjssen-Tysk· tige, fordi de bar givet Formandel'
land taalelige Vilkaar for den dan· for det unge Grrensevrern - den
eke Befolknings nationale Kulturbe· Ungdoms-Organ'sation, hvis Oprethov. Langtfra at udlignes, skrerpe- telse vi her i Bladet af alle Krrefter
des tvrertimod disse Modsretninger, har st0ttet, og hvis Virksomhed vi
da Tysklands Nederlag i Verdens- bar fulgt med dyb Interesse - en
ltrigen stillede de danske Slesvigere fortrinlig Lejlighed til at slaa fast,
og hele det danske Folk overfor ~t ban og den Ungdom, der er samKravet om en Handling, der kunde let om ham, ,,kun har den ene Vilje:
at tjene vort Folk i dets Kamp for
tilkendegive den nationale Vilje.
Disse overleverede Modsretninger at hrevde sin Ret og sine Interesser
virker den Dag i Dag paa dansk Sl- i vort Grrenesland og at uddybe og
de Jigesaa splittende som den nys fremme Landsmandsskabet med dem
importerede Nazismes Indhold og af vore Kammerater, som maa leve
Former paa tysk Side. I sin sidste udenfor Danmarks Grrenser".
Fase staar den indre danske Strid
Denne Erklrering indeholder netop
<>m Grundsretningerne for vort na- det baade-og, som b0r vrere vor
tionale Forsvar af den i 1920 drag· nationale Kamps Grundlag og L0·
ne Grren.se, som folkeretligt hviler sen. Derfor sretter vl Pris paa, et
der er blevet givet Anledning til at
paa Versatlles-'l'ratffiite.::..J
1
fremsrette den.
I Korthed kan det
Uoverensstemmelsen drejer sig oro
Ogsaa Folketingshland J. P. Niel·
Valget af den Valplads, paa hvilken sen vil kunne have Udbytte af at
den standende nationale Strid med loose den, hvis han da er i Stand til
bedst Udsigt til Sejr kan og b0r ud- at forstaa dens Mening.
krempes. Aile, uden Undtagelse, cr
enige om, at Grrensen af 1920 skal
vrornes ved en materiel og aandellg
Indsats af hele Folket. Men, sp0rges der, skal dette ved Tidernes
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splittet i mauytv...o w~·- ladt i Stikken; de sidste nar t"-"'"'~
per, hvis Samling under snart den
Lov til at \regge Haand paa Organi· .
ene, snart den anden stedlige F0rer
sationens Ledelse.
Gang paa Gang er mislykket.
Det er os ikke bekendt, hvorfra
Der er fra dansk Side ikke fjrer· Nordsohlesw. Zeitu-ng er kommet i
n~ste Aarsag til at hovere over den· Besiddelse af disse Oplysninger. 1
ne vitterlig tilstedevrerende Split· Fle7l8'borg Avis (9. ds.) bar ,Oet
telse indenfor det tysksindede Min- unge Grrensevrerns"s Foi'IlUtnd, Lredretal i Nordslesvig. I den projs· rer P. Marcussen, energisk bestridt
siske Tid var ogsaa Sooderjyllands deres Rigtighed som ,.et p\umpt og
Danskhed delt i Lejre, som person- let gennemskueligt Fors0g paa at
ligt og principielt bekrempede hin- skabe partipolitisk Splittelse inden·
anden mel\em de afg0rende Slag.
for vor Organisation".
Disse indre danske Modsretninger
Saa m.eget desto bedre. Vi for vort
strakte sig endog til selve den natio- Vedkommende er imidlertid slet ikke
nale Kamps Maal; den ene Part misforn0jede med Udtalelserne i de
holdt urokkelig fast ved Genfor· tysksindede Nordslesvigeres Organ.
cningen med ' Danmark, i Overens· At de kan have haft til Hensi,gt at
stemmelse med Grundsretningen i borUede Opmrerksomheden fra Split·
Pragfredens femte Artikel - den telsen l den hjenunetyske , Lejr, fo·
a.nden Part viste Tilb0jelighed til at rekommer os ga.nske vist sandsyn·
a.ffinde sig med de faktisk bestaa.· Ugt. Men de bar a\ligevel v~eret nyt·
ende statsretslige Forho\d, sa.afremt tige, fordi de bar givet FormandeD
der kunde fravristes Pr0jssen-Tysk· for det unge GTre7l8evrem - den
land taale\ige Vilkaar for den dan· Ungdoms-Organ'sation, hvis Opretske Befolknings nationale Kulturbe· telse vi her i Bladet a.f alle Krrefter
bov. Langtfra at udlignes, skrerpe· bar st0ttet, og hvis Virksomhed vi
des tvrertimod disse Modsretninger, bar fulgt med dyb Interesse - en
da Tysklands Nederlag i VerdenS· fortrinlig Lejlighed til at slaa fast.
ltrigen stillede de danske Slesvigere at han og den Ungdom, der er sam·
og Mle det danske Folk overt:or let om ham, ,kun bar den ene Vilje:
Kravet om en Handling, der kUnde at tjene vort Folk i dets Kamp for
tilkendegive den nationale Vilje.
at brevde sin Ret og sine Interesser
Disse overleverede M:odsretninger i vort Grrenesland og at uddybe og
virker den Dag i Dag pa.a dansk Si· fremme Landsmandsskahet med dem
de ligesaa splittende som den nys af vore Kammerater, som maa \eve
importerede Na.zismes Indhold og udenfor Da.nmarks Grrenser".
Former paa tysk Side. I sin sidste
Denne Erklrering indeholder netop
' Fase staar den indre danske Strid
det baaae-og, som b0r vrer~ vor
()m Grundsretningerne for vort na·
nationale Kamps Grundla.g og L0·
UonaJe Fors\1ar af den i 1920 drag·
sen. Derfor sretter vi Prls paa, et
ne Grrense, som folkeretligt hviler
der er blevet givet Anledning til ~t
paaVersaJ.treS-'rriiKtaten. j , 11,
fremsrette den.
I Korthed ka;
Ogsaa Folketingsmand J. P. Ni~l
Uoverenssteromelsen drejer sig oro
sen vil kunne have Udbytte af at
Va.lget af den Valplads, paa hvilken
lrese den, hViS han da er i Stand til
den standende nationale Strid med
bedst Udsigt til Sejr kan og b0r ud· a.t forstaa dens Mening.
krempes. Aile, uden Undtagelse, cr
enige om, at Grrensen af 1920 skal
vmrnes ved en materiel og a.andellg
Indsaw af he\e Fo\ket. Men, sper·
ges der, skal dette ved Tidernes
Ugunst og den mregtige nationale
Modstanders utrrettelige Aktivitet
uomgrengelig n0dvendige Forsvar leveres f0rst og fremmest i Nordsles·
vig, a1tsaa indenfor dansk Statsom·
raade, eller krmver det ti\\ige en ud·
holdende og virksom St0tte til den
da.n.ske Forpostlinje Syd for Sta.ts·
grrensen? Skal Arbejdet alene el\er
dog fortrinsvis udf0res paa Digets
Lreside, eller er det netop de frem·
skudte H0fder, som b0r styrkes og

det si~es~

';.1

udbygge.s?
Egenlig burde der vel ikke kun·
ne vrere Tale om et enten-eUer, men
de to synspunkter roaatte kunne
forenes i et baa.de-og. Saa.ledCS
trenker imidlertid hverken radikale
e\\er socialdemokratiske Magthavere
paa begge Sider Kongeaaen. NavnHg
Folketingsmand J. P. Nielsen, som
i
,S0nderborg Social-Demokrat"
svinge-r Sv0ben over retfrerdige og
uretfrerdige, bar i det !idste Aars
Tid f0rt en hre.ftig Karopagne mod
de Institutioner og Personer, hvis
Virksorohed i f0rste Rrekke grelder
det dan>Slte Mindretal Syd for Grron·
sen. Man gaar ikke for vidt ved at
paastaa, at han systematisk ophidser 'sit eget Parli og derved mtddel·
bart til1ige sine radikale Forbunds·
freller til UV'ilje rood det da.nske
Forsvarsarbejde i Mellem· og Syd·
slesvig. Dets Forhold til de tyske
Myndigbeder og dets Anvendelse af
den St0tte, det mod.tager fra Mo·
aerlandet, er regeliniiCSllig Genatand

';-~
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ladvielsa af Tysklaads
aordlig$1a Privatskola
.,NerdsehletAvitsebe Zeitung" gaar
~ Aaen efter Meningsfreller
FTa voT Korrespondent
HADERSLEV, FREDAG AFTEN
Paa S¢ndag indvies Nybygningen til
den tyske Privatskole i Ch'risliansfeldt,
der oprettedes for et Par Aar ssden.
I Apledning at den forestaaende Ind·
'tielse fremhawer ,Nordschleswigsche
Zeitung" bl. a. i Dag, .at d~n tyske Skole i Christlansfeldt. er den nordUgste af
alle tyske Skoler, ide~ den kun llgger
faa Kilometer fr;a den ~amle l{o~g~aa
Grcense. Her paa fremskudt Plads hedder det videre i det tyske Blad arbejder en st;;erkt bespgt t.ysk Folkeskole (Volkstumschule) med ca. 40
Bprn i to Skoleklasser. Skolens BPrn
kommer fra hele det gamle Gr~nseom
raade, fra Egnen ved HOkkelbjerg, fra
Hejls, ja, helt fra Vejstrup, som f~r laa
i det gamle Danmark. Tyske Familier
udforer her paa den nordligste Post et
tysk Kulturarbejde og sSSiger f!lr, at deres Efterkommere opdrages i tysk Aand,
saa de senere kan overtage Arven som
tyske Vogtere ved Kongeaaeo. Her ved
den nordligste tyske Folkegramse udvikler sig en maalbevidst Strreben for
Opretholdelse af Tyskheden \ det nye
Tysklands arbejdsrige Aand.

Naar Tyskerne er avancerct op til
Kon geaaen og ogsaa har Tyskhedens
Forkrempere bosat Nord for den gamle Grrense - skyld!!S det, etter hvad
Deres J.<orrespondent har faaet oplyst,
nogle tilflyttede Fodermestet·-Familicr,
der har Plads paa Gaardene deroppe.
l
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Slesvlg-Holstensk Pjece, der stempler det danske Folk
dets Regerlng og Foregangsmand samt dansi<e Forpost.:r
paa en arekrankende Maade

ndc.- Titlen ,En grrensetysk
Julcgavc til Danmark" paataler
,Flensborg Avis" en Pjece: ,Schleswig und Versailles", s6m udcn F<lrfatternavn, men udglvet af Schleswig-Holsteinerlmnd, rettet et vold somt og rerekrrenkenue Angrcb paa
Mgorelsen fra 1920, den davmrendc
danske Regering, danske Forerc
o.s.v.

Syd~e.. l~ -Yt:d l<lc.nsbocg Fjord
cllcr ved Kongeaaeu".
{3 · 1136 1 ~ 8 7
Vcd
Tilrrelae bringer samtidig
,Times" en Udtalelse af den svenske
Sta'f.~~~C!' hvori dct hedder:
, D en skandinaviske F'amilies cnkelte
11
Mcdlcmmrs Urerfighed og Trivsel er og (J W!C
~
o1aa vre~ \'Or frel1es intereslte").

et

\

Tendensen
, Fln!>borg Avis" bringer en
Rroklce Uddrag af det skandalese
Skl'ift, som tydeligl viser dets tcndentiose og rerererige Indhold.
Om den danske Regcring s iges
(Side 24-25):
.,.\llcredc fra SJutningcn of 1918 var
1
den i stadig Yigcu for Chau\'irtismcns
bcsiandig hojere stigcude F lod, der i trc

Den davreren.de daJlSke Regeriug
henhold.svis Dunmru·k, sigfes for gcntaget Rctsbrud, skri~e.r ,Flensborg
Avis". - Blaudt andet sigtes Dr. Neergaatd for at have fremmet lyss ky Kanalstat.splaner. Et Hovedaugreh rdtes
dcrnrest mod H. P. llanssens Minde.
som dcu danske Regeriug og Rigsdag
Jigc har vccltagct at hredre igeunem ct
Mindesmrerkc paa den danske Slats Belger slog over hiuandeu, lod hole LauV:egne. Vi m.oclcr paany Ordet ,Lands- dct drukne i en Anncksionslystens .R'us.
Conmclcd", og dcr siges blauclt nrtdet, Nordslesvig-Daus,kc, Flensborg-Danske
at l!tlosscn i 1918 ltavde et Maal, hvis og Ejdcr-Dansk~ var i clcrcll Holdning
Dristigfled ,tillige er en Maalestok for, Hl Grrenscspergsmaalet og til det tyske
hvo.d en Fjende af det tyske Rige og Folk ikke forskeUige i den taktiske BeFolk tiltrocde de davrerende Maglha\'Cre demmelse af de ejeblikkclige og fremi Berlin a f iEreloshed og Ansvarslos- tidige Muligheder. Alle spekulcrede de
hed ...
med det tyske Nederlag. De acfskilte sig
Der udvikles, at det er helt fejl at kun gradvist i Udnyttelscn af den tyske
fo!.foiJ<e Cleo duns]>.e tlei~'\n&§ og J~. }>. Nod og Verdeos Banlysolug af det tyske
Hansseus Politik som m_a adeholden. Den Folk og i Bedemmelsen af de danskc
adskille t>ig lwn fta "de a~dte"' d~slccs Fremtidsudsigter. Herved var det fori d~n f.ukl,i:.,ko Dcdanflnelsc at ¥uligh~ bavscude, med bvilken Sum a£ Rrenkcr
der~. Der sigcs, at ,.sjreldent l.tar et disse he danske Auneksiousgrupper
Folk i sit coc.ste nationale Spergsmaal gensidigt sogtc at lure hioanden og at
ofgivct ct Billede a r saa uhort Disciplin- 0\'cl'trumfc hinandcn for de ~jrende
Loshed som det danske i den sidste Magtcr, saa at den tilhagcskuende HiKamp ou1 SlesvigM.
storic maa £astslaa, at sjteldent bar et
Nyc voldsomme Udfa)d mod ,Ficus- Folk i sit eneste nationaJ.e Sporgsmaal
borg Avis ..s Redakter savncs ikke. Ha.us afgivet et BiUcde af saa ubert Disciplinhelo Poli!ik vur, siges der, ,en encste teshed som det danske i dco sidste K:amp
Spekulation i den tys.kc Vrerge- og Al:re- om Slesvig."
Om Dr. Niels Neergaard skrives:
leshed, i at Frunkrig varigt skuldc holdc
(S. 33) ,Af den off~cielle danske RigsTyskland nede, i Vil'kningen ai FlreskePl'Opaganda, Barneforsendelse og Bestik- dagsdelegations Virksomhed i Paris er
kelser. . . . . . . Han har grebet ind i et- dot lndeDfor derme knappe Skitscs Ramhveri tysk Saar for at adelregge tysk me endnu vrerd at lreggc Mrerke til to
Liv og ikkc skyet noget Middel til Paa- Kendsgerninger: 1) Den danskc Afvisvi.rkning for ot forfere tyske Menne- ning af en traktatlig Mindretalsret for
sker til Forrrederi mod Folk og Rige." de Tyskere, der faldt til Danmark, 2)
IIeftct.s Slutning siger, efter at saa- den danske Understottelse af de franske
ledes Danmark, det danske Folk, dets Separations- og leanalstatsplaner ved H.
Regeriog og Foregangsm1:end samt dan- P. Hanssen og Niels Neergaard •...••
ske Forposter er stemplet som de mod- (S. 34) Hvad dernrest den danske Underbydeligstc Forbrydere, med en triumfe- stettelse af de franske 0nskcr om fuldrende Tlaanlatter, a1 Danmark har re~ strondig at senderrive dot tyskc Rige
net med at kuune opsug?':NordslesTig, angaar, saa skal det fastslnas, at baadc
inden Tyskland var Tollllllet til Krrefter Hanssen og Neergaard i Paris har hroldt
igen. men dctte cr slaaet'kil." Vand P~~ ~enne Politiks Moller. Begge
ffiaa "}feningen med'lte sladige An- bar. frtv1U1gt eller ufrivilligt, staaet
klagcr mod ,Flenshorg Avis" er, er klart Faddcr ved forskellige Fremstod af Le
nok, men dct er mindre klart, hvad An- T~~ps• .i Paris, det franske Udcnrfgsklagen mod Danmark og Grrenscn fra tnJDlSteriUms oificiese Organ, i Retning
1920 tilsigter.
af at l0se Holsten fra Riget og oprettc
Det stivrste er dog, at det paa dansk
Staisomraade udkommende tyske Mindretulsblad i Lordngs i en Omtale nf
Pjecen ikko aleuc uudlod at tage Afstand fra noget so:ru heist i den, meo
tmderslregedc sin Tilslntnlng paa folgende Maade:
,.Nordslesvigs tyske Befolkniu..
glad for disse Slesvig-Holstetl(!r-fo;buudets klare Fasl~rottelser og ensker Skriftet, cler saa klart brenb· de! tyske
Retsstanclpunkt, tleu '1deste Udbre-

dJ • f1 ~ 6 1 ~ 8 7
cllcr- vcd Kong-;_,aa.cu".
samtidig
bringer
Til£relde
Ved ct
,Flensborg Avis" en Pjece: ,Schles.,T~e~:·. en Udtalclse af den svenskc
wig und Versailles'·, sbm uden F6r- Stnfsmiuislc_!.', hvori det hedder:
fatternavn, men udgivet af Scllles,Den skaudioaviskc Families cnkclte
wig-Holsteinerbund, rellet ct vold- Mcdlemmrs Urerlighed og Trivsel er og
som£ og rerekrrenkende Angreb paa maa vccrc 1·or £teTics Interesse").

U

J~~~ga~~ -~il-o~~~ark~.-~~~~;lcr

Afgorclsen fra 1920, den davrerende
danskc Regering, danske Forere
o.s.v.

•

Den dav~erende danske Regering
hcnholtlsvis Danmark, sigtes for gentuget Retsbrud, skcirer ,Flensborg
Avis~. - Blandt andet sigtes Dr. Necrsaard for at have fremmet lyssky Kanalstatsplaner. Et 1-Iovedaogrch rettes
tlermest mod H. P. l:lansscus Minde,
:;om den danskc Regeriug og Rigstlag
ligc uur vedtuget at hredre igcnoem et
Mindesmrerke paa den danske Slats
Y,egne. Vi moder paony Ordet ,Landsforrredcri". og der siges blandt andet,
at Haosscu i l918 havde et Maal, hvis
Dristighed ,tiJiige er en Maalestok f~r.
hva.d en Fjm1de a£ det tyske Rige og
Folk tiJirocde de davrerende Magthavere
i Berlin a£ IErelllshed og AnsvarsiiJShed".
Der udvikles, at det er helt fei l at
rortolke a~o aii'nsK.e Rege,rmga ~qgJJ~.J>.
Hanssens Politik som maadeholden. Den
adski)fe sig kun fra "d'e andre d~skes
i den takthke lkdontmelse af Muligheder!!!!· Der siges, at ,.sjreldent bar et
Folk i sit eneste nationale Sporgsmaal
afgin~ t et Billede nf saa uhert DisciplinLoshcd som dct danskc i den sidstc
KIUDp on1 Slesvig".
Nye voldsomme Udfald mod ..Flens~rg Avis"s Redaklor savnes ikke. Hans
hclo Politik var, liiges der, .,en eneste
Spekulation i den tyske Vrerge- og JEreloshod, i at Fl·ankrig varlgt skulde holde
Tyskland nede, i Virkningen af F lreske.
propaganda, Borneforsendelse og Bestikkclser. . . . . . . Han har grebet ind i ethverl tysk Saar for at odelreggc tysk
Liv og ikke skyet noget Middel til Paavirkning for at forf0re tyske Mennesker 1il Forrrederi mod Folk og Rige."
llcftets Slutning siger, e!ter at saaledes Damnark, det danske Folk, dets
Regering og Foregangsmrend samt danske Forposter er stemplet som de modbydcligstc Forbrydere, med en triumferende ITaanlatter. at Danmark bar regnet med at kunne opsnge NordslesTig,
inden Tyskfand var Tomme1 H!Xrrefter
igen, men ·dette cr slaaetfeiC ~
llva<I r.reilliigen mea ile sladige Anklagcr mod ,Flcnsborg Avis" er, er klart
nok, men det er mindre klart, h vad Anklagon mod Danmark o.g Grmnsen fra
192() tilsigter.
Det stivt•stc er dog, at det paa dansk
Statsomraade udkommende tyske Miudretulsblad i Lordags i en Omtale af
.Pjeceu ikke alene uudlod at t.age Af.
stand fra noget som heist i den, men
understregedc sin Tilslutning paa Colsende Maade:
,Nordslesvigs tyske Befolkning
glad for disse Slesvig-Holstencr-1•Q!'httudets klare Fastsmttclser og l'llls.~r Skrif"fct. der saa klart ha:-Yd~>r dd tyskc
Rels.stundpunkt, den , ~<k~te Udbredelse•.

En Forhaanelse
af det nordlske Samarbejde
1 den ovennrevnh. Pjccc siges der et
Sted haanligt om Skandinavismen, at
den i dansk PolitiKalffiT"'kun har vreret
en dausk Genfor~ifuing uden dansk
ViJje til at b!l!rc Ansva-r for dt: andre:
"D anmark har a1tid. nregtet'~t stille
sin egen Grrensepolitik under et frelle!l
no.r,disk Ansvar".
(Aabenbart bl. a. ved at holde paa,
at to af den internationale slesvigske
fKommissions fire Medlemmer blev en
Svensker og en Nordmand).
Samtidig har det store, vesttyske Blad
,Dortmunder Zeitung" oplysf. at den
tyskc ,Landsferer" i Nordslesvig, D yrlrege }en!! Mel]er, paa et Merle i Kiel
fornylig bar sagt:
,For d~ordis~e :-and~ er det en Sag
uden nogen "Be1ydnmg, om ~aiiinarks

I

Tendensen
,Fin~borg

en
Rrekke Uddrag a f det skandal0se
Skrift, som tydcligt viser dets tendcnti0sc og rerer0rige l ndhold.
Om den dnnskc Regcring sigcs
(Side 24-25):
Avis"

bringer

"Allcrcdc fra Slulnlngen a£ 1918 var
den i stadig Yigeu for Chauvinis1nens
bcstandig hojerc 1digcude Flod, dcr i trc
Belger slog over biuunden, lod helc Lau- .
dct tlrukuc i en Anneksionslystens Rus.
Nor<blesvig-Dilnskc, Flcns()org-DanSke
og Ejdcr-lJanskc var i dcxes lfoldning
til CrrenscspeJ·gsmaalet og til det ty$ke
r'olk ikke [orskcllige i den taktiske Bedammel~e af de ejeblikkelige og fremtidigc Mulighcder. Aile spekulcrede de
med det tyske Nederlag. De a.dskl1te sig
kun gradvist i Udnyttelsen af den tyske
Nod og Verdens Banlysning a£ det tyske
Folk og i Bedommelsen a£ de danske
Frcmtidsud'ligter. Hened var det forbavseudc, med hvilkcn Sum a£ Rrenker
disse trc danske Annt-ksionsgrupper
gensidigt segtc at lure hioaoden og at
overtrumfe hinandcn for de sej1·endc
Magter, saa at den tilhagesb.-uende Historic maa faslslaa, at sj teldent bar e!
Folk i sit eueste nationale Spergsmaal
a£givet ct Billede a£ sau ubart D isciplinloshed :tom dct danske i den sidstc Kamp
om Slesvig."
Om Dr. Niels N(!crgaard skrives:
(S. 33) ,Af den officielle danske lligsdagsdeloga tions Virksomhed i Paris er
det indenfor denne knappe Skitses Ramme end nu Vf.erd at lregge Mrerke til to
Kendsgcrnioger: 1) Den danske A fvisning af en traktatlig Mindretalsret for
de Tyskere, der faldt til Danmark. 2)
den danske Understettelse af de franske
Separations- og Kanalstatsplaner ved H.
P. Hanssen og Niels Neergaard •.. . ••
(S. 34) 1-Ivad dernrest den danske Understettelse a f de franske 0nsker om fuldstrendig at senderrive det tyske Rige
aogaar, saa skal de t !astslaas. at baade
Hanssen og Neergaard i Paris har hreldt
Vand P~~ ~ennc Politiks Meller. Begge
har, frlVIlltgt eller ufriviUigt, staaet
Fudder ved forskell ige Fremsted af Le
"f~~ps~ .i Paris, det franske Udenri'gsmuHste.nums officiese Organ, i .l{eJtniil!!
nf ?t lese Holsten fra Riget og opre
'en lnternation(lliscret Kanalstat".

'
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Grrensetysk Piece
angriber voldsomt
1920-Afgsrelsen
N«tiorualtid•nd• prioat
Flml8borg, Mandag.
IGE fer Jul ha.r Slesvig·Holstenerforbundet, der nu er en Afdellng
a! den store, tyeke Gramseforenlng V.
t>. A., udglvet et opslgtvmkkende Skrtft
under Titlen .,Schleswig und Versailles". Piecen er anonym, men Flensboxj
Avis, der om taler den under Overskrif
ten ,.En grmnaetysk Juleg&ve W Da6!Jl.ark", akriver, at den akytdes Professor Carl .Al,M r.

L

Den anonyme l!'orfatter retter de
vold.aomate .tngreb J)aa Afgere'tsen
fra 1910, den davmren<~e danake Regering, der 3fgt63 tor gentaget Ret$bn«t, H. P, Hanssen, dcr •uen kaldea Land.!forrmder, H. V. Clausen,
Dr. Neergaard, der hevdes at have
tremmet lyssky Kana'tstatsplaner, og
RedaktCJT E. Chri8tiaMtm, der aKgribea med de ~ arntkramkend4 Paa,.

stcmde.
Men~ er tydellg nok: Man vU underbygge Kravet om Gram.seflytning.
Det sigea t. l!lka.: .,Sjaeldent har et Folk
I sit eneste naUonale Spergsmaal gtvet
et Billede paa saa uh0rt Udt.sclplinerthed som det danske 1 den stdste Kamp
om Slesvtg."
Flensborg A vts finder det utlenketigt, at den tyske Grense!orenings Ledelse og dens Formand, Overborgmester Dr. Kracht, aom man bar lmrt at
kende som en !orstandlg M.and, har ,
set Piecen tnden dena Udgivelse. Men
der ,maa krmvee en Forltlartng. En Polltlk eom den, Slesvlg-Holstener Forbundeta Skrift er Udtryk for, vii 1kke
mind!lt ml.skredltere den Fredspolltik,
som det tyske Rlges Fe-rer har glvet
sit Ord I Pant paa.

~:;;;;;;~~
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Nazi-Dyrl~gen retter nyt

Angreli paa Danmark
Ligegyldigt for ~prden, om Gramaen lig.ger ved. Flenaborg Fjord eller ved Kongeaaen
lles selvtel~!!,gt ..JL~Grmnserevislons·
kravet.
!felge Dortmunder Zeitung sagde
sldste Udgave at det.. tredle Riges
Lovorgan ReioMge8Ctzblatt offent· Dyrirege JeDB M0ller, Gra.asten, bl. a.
liggeres et Dekret, som leder Tanker· tU sine TUhorere:- IJ'or de n.ordi&ke Lande er det
ne ben til Nordslesvlg. Det meddeles,
en1t;ver "1/etyanlng, om
en Sag
at Gaardejer Jep Nissens Kampblad
Danmark, Sydgram&e Ugger ~d
N. 8.-Stosstrupp ikke mere maa komP'ZembOrg IJ'jord erter ved Kongeme ind over de tyske Gramser, og at
K-G.
aa6n..
ing~m Tysker maa lll!Be dette Blad.
Denne Anordning er ~m umlskendellg
Sejr for den Retning In~ for det
"'
tySke Mindretal 1 Danmark, der samler slg omkrlng Dyrlmge Jens Meller
1 Graasten og Nord.schluwig.,che
ziitung 1 Aabenraa.
Nationaltitlentle prliJat

BerJitJ, Sendag.

I

uden

I

I

I

Nye danakfjendtlige Angreb
Det store vesttyske Blad Dortmun4er Zeitut•g behandler llgeledes nordslesvigske Forhold. Det bringer fra
Kiel et langt Referat om. et Mede,
som udvandrede tyskaindede Nordslesvigere h~r afholdt med den ovenfor omtalte Jens Meller som Taler.
Referatet nmgter slg lntet 1 Retning a! DanskfjendUlghed. De rlgstyske Lmsere faar serveret et !uld·
kommen misvlsende Blllede a! For·
holdene 1 Sencterjylland, og de lndstll·

.,
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~

Den tyske Privatskole
i Sfnderjylland
indskrrenkes
SiBtten sydfra formindskes

I Foraaret var Rigsbankpr~sident,
Dr. Hjalmar Schacht !ra Berlin paa Bes¢g i Nordslesvig og havde fot·skellige
Forhandlinger med ledende Mrend inden for det tyske Mindretal. Efter Bespget gik der Rygter om, at Rigsbankprresidententens Bes~g havde t.il Formaal at
forberede .Mindretallets Ledelse paa, at
man som F¢lge af Valutamangelen i
Tyskland ikke l~ngere saa sig i Stand
til at st¢tte det tyske Skolevresen i
Nordslesvig i samme Grad, som det hidtil har vreret Til!~ldet.
Nu v!ser det sig, at dette Forlydende
var rigtigt. Der er i Sommerens L¢b
foretaget en bel Del Indskramkninger i
Lrererpersonalet, og det voldsomme
Byggeri af nye tyske Privatskoler hS:Srte
pludselig op. Nu i Vinter viser det sig,
at det ogsaa kniber med at skaUe Penge nok til LS:Snningerne til Lrererne ved
de godt 50 tyske Privatskoler i Landsdelen. Flere af Lrererne har L¢n til
gode for flere Maaneder, og man bar i
det hele taget Indtryk at, at det tyske
Mindretal bar store Vanskeligheder
med at opretholde Arbejdet lnden for
de store Rammer, som man har anlagt I
Tillid til den ¢konomiske Stl<Stte tra
Tyskland.

l

ST; RE&NE&ADE 2. K9BENHAVIC K.
•

TELF. CENTRAL 11,895

Bladet:

skriver den
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Kvindelig
dansk Prmst
i Sydslesvig
Skal Maren SfJrensen vcere
Prcest i V alsbel?

Maren

S~Jrensen.

Et Forlydende i .,Modersmaalet" gaar
Ut:l paa, at Maren S¢rensen, den kendte,
danske Kvinde, der i mangfoldige Aar
har virket i Valsb¢1, skal vcere Pr~st
for den danske Menighed i Byen. Maren S¢rensen faar derved et lrenge n&eret f()nske opfyldt. Det var 1 sin Tid
hendes Haap, at Valgmenighedsptrest
Morten Larsen Skulde have 1ndviet
hende til Prrestegerningen, men nu bllver det, da han jo er d¢d, en anden, der
mna g¢re det.
Maren S¢rensens strerke og ejendommelige Personlighed er kendt at alle,
der bar Forbilldelse med det aandellge,
danske Arbejde Syd tor Grrensen. Hun
er knyttet med gamle og strerke Baand
til Menigheden i Valsb!$1, og hendes
Arbejde er meget paaskpnnet, maaske
fordi bun altid virker i Stilhed. Om
Sommeren bar hun I mange Aar ledet
B¢menes Helsehjem ved Vilstrup
H.
Strand.
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Hitler-Jugend-Loven
og de danske
Sydslesvigere
Flensborg Avis skriver:
Ind under Jul er den danske Betolkrung Syd for Grmn.sen stedt 1 tung Uvished; dens Unge skal gennemgaa halv.
tredie Aa.rs nat!onai-soe!allstlsk Arbejdstjeneste og tysk Vmmepllgt. Nu er
der udstedt en Lov, hvorefter aile Born
uoen Undtagelse fra 10- tU 18-Aars-Alderen skal tilhore Hitler-Jugend og dens
Underatdelinger.
Det er utlellkellgt, at sl!gt kan krse- 1
'les at danske Born. Saa vil,de vore
Bern 1 10-11 Aar vmre underg1vet

tvungen tysk national-soclallsUsk Op.
dragelse og M.indretalsfriheden vmre taget fra os. Laven gor l.tntdlertld 1ngen
Undtagelser; der er kun levnet os Haab
om en saadan I UdterelsesbestemmeJ.se.r..
ne, som endnu lkke er U<istedt.
Den da.nske Folkegruppe n~erer et
indtrmngende 0nske om, at den plnagtige Uvished saa snart som mullgt maa .
blive taget fl'!l. den, og at det maa bllve
fastslaaet en Gang for aile, at en vlrkellg folkelig Frihed agtes opretholdt for
de Danske J Sydslesvlg.

¥or Iedende Artikel i Mandags
gjorde Rede for Baggrunden for
disse det danske Mindretals-Organs
alvorlige Udtalelser. Der b0r -vi gentager det - ikke kunne her- J
ske Tvivl om, at Mindretallets Standpunkt godkendes af de tyske Myn- 1
· digheder.

ST. RE6NE&ADE 2. KIJBEIIHAVI It
Tnf. CUTRAL 11,815

Bladet:

8 DEC 1936
skriver den

De dEtarlige Forhold
for de s0nderjydske Prcester
Siden Genforeningen bar 70 af de Ill nordslesvigske
Prresteemheder skiftet Prmst
Der har ofte vreret talt og skrevet
om de daarlige Forhold, hvorunder
Pr.esterne i SS')nderjylland lever og arbejder. I ,Hejmdal" belyser nu en
lokal Pr~st, hvor daarlige Forholdene
er. Han giver den interessante Oplysning, at siden Gentoreningen har
70 at de 111 nordslesvigske Pr~esteembeder skiftet Prrest, enkelte Embeder endda mere end een Gang. Denne
Kendsgerning har siger han, forskellige
Aarsager. De natlonale Mods.etningcr
gor flere Steder Stillingen besvrerlig,
og det er nreppe aile Prrester, dcr har
kunnet leve sig ind i den srerlige spnderjydske Mentalitet. Men dertil kommer det meget vresentlige, at det er
dyrt at va::re Prwst i S~ndcrjylland.
Skatterne er h~je, i enkelte Sogne
drabelige, og Prresterne skal altid vrere
med, naar der kr~eves fl!ltonomiske O!t·e.

DertU kommer, at de allerfleste Pr~
steembeder er i 3. Klasse eller den saakaldte F~ellesklasse med en Begyndelseslf1n paa 3780 Kroner, plus nogle TilJ~eg, der ikke treller ret meget. Med
Skatter, Pensionsfradrag, Husleje, Forsikringer og andre Fradrag bliver det
ikke til at Jeve hS'Jjt for eller til A!betaling at mulig Studieg~ld. En Aktion
tor Forbedring fra Pr.esternes Side
bliver dcr nreppe taget det allermindstc Hcnsyn til, men den paagreldende
Prrest peger paa, at det maas"Ke var en
Opgave for Menighedsraadenes Sammcnslutning at tage Sagen til Overvejelse og mulig Lpsning.
H.
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Dr. la coura Tale tVJI!tes meo m
Bilald, hVorefter den unge naum ...,.pt:~t-.,;~ J vor stmrkt
hll'-ri·gspoJt•.tt•k ttonalenogleForfatter, Re<t.
, t.\JQell
L
:Segejstring

q'l

_

~olte HQ$tOtt l!(!lnMtJydsk MR!de, dfl't
b&Vd6 samlet m~get ~ ifil!i1Utli1r\J.
Etter at Formanden tor den Minder·
jydske Forening 1 Holte, Prokuris~
1 A.FTllJS afholdtos paa Ny

lreste
vold.som

sechCr

K-nw't
a:f s1nll egne Digte under
fra den store Til-

b0rerskare.'l Side. Tllsidst talte For·
t'J':IAI1rult\ :ttll' den 80nderj:YdBke F'orenlng
,.18.• April", Bofragter ,1'lo~ee, der
sluttede med at tndvle Forentngens ny<e
Lokalatdellng 1 Holte.
Be~Sri~. h&vde budt velkommeD holdt Dr. phil. JG Oour et overma.ade
1nteressant og tnatrukUvt Foredr&g
om den eenderjydake Situation 1 Dag.
Etter at have paavlst, bvorledee
Elevantallet 1 de 56 tyske Prlvatskoler
fra 1. Marts 1935 til 1. Marta 1936 er
gaaet ned fra 191S4 til 1864, og peget
paa. at den tyske Indsats ogsaa paa
andre Qmraader er svaekket, udtalte
Taleren, at den darulke 110nderjydake
Kamp fkke er baabl08 - tvaertlmod.
Hvls den tyske Regel om Blut und
Boden sllal ataa. ved Magt, fortsatte
Dr. la Cour, er vort Omra&de lkke blot
Nordslesvlg, men vll stnekke slg belt
ned ttl Eckernf~rde og Dannevtrke.
Dqt.u_ndmJds1eo BJ!erQS11W4~ !Jlutted~~
Taleren, eT f-en KrvmtiiJ?J 1worom cUn) Q3 11 ~ o, 1 ElrJ
dan~ke Udem·tgaonlitc dreJer slg et Spergsnta~.tf aj ~lid Ut~t~1~·mg'11b6ncte
1
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At gaa foran - det blev de
· s0nderjydske K vinders
Skrebne
Fra aile Kanter af s,nderjylland drog Kvindeme
i Ga.ar til det store konservative F aellesm~de
i Haderslev
begyndte Land\Jtingsmanden, og Hoovedpun.ktet 1 de.tte Arbejde bltver Etk.ammer.systemet. Nu er Spergsmaalet. om
Et- og Tokammersystem ikke lig
Sp0rgsmaalet om Soclaldemokrati kontra Konservatisme. Et Etkaiii.IIlersystem kan udnl.rerket godt lndebrere
konservatlve Garantler, llgesom et Tode Landevejene smattede og farllge. kammersystem kan st0tte Demokradrog de senderjydske Kvinder t Gaar 1 Uet.
Fortatnlngen er nu Rammen om Nastort Tal tU Haderslev til De kon.servative Kvindekredses F~ede. Del- tionens indre Liv. Men en Nations
tagerne stremmede tU, helt oppe fra Handle!rlhed er afhrengig af dens ForFredericta og Kolding. De kom tra svarsberedskab. Nu staar vi ved det
mest betydntngsfulde at de SpergsFlen.sborg og Gram og Megeltender, :Ja; maai, der t denne eller I den komm'enfra hver eneste senderjydsk By. Det do Rigsdagssaml1ng skal ta.ges stilling
var dog vist Aabenraa, der eatte Re- ttl. Vi rerer her ved noget, hvor en vis
korden. Herfra kom Fru Landsretasag- Angst tor den Magt, Folkevlljen gav
dem t Halnde, synes at prlege Regerlnfeter Hammerich t Spidsen for 42 Pa- gen. Det er alttd st.atsministeren, der
taler om Forsvaret, og aldrig Udenrlgsmer.·
Det ble.v da ogsaa et af dlsse griben- mlnlsteNn. Men Stauning f0rer Taa·
de :MQder, ll1,8.ll kun oplever 1 S0nder- getale. Hva.d er Men1ngen? I Gaar
jylland, fordl Felelser og stemnlnger sa,gde han lfelge Referater paa. et
Mede 1 Aa.lborg, at Brugen af milittere
nu engang Mr er af et Format, der er .Magtntidler forhlndres af Danm.a.rks
st~rre og anderledes-, end t det 0vrlge &llggenhed og at noget a1ulet. Hvad
Danmark.
er dette .. noget andet"? Det skulde vel
lkke vrere Dr. phil. P. Muncha og det
Hanne J en11en ta.ger imod radika.le Venstres Syn paa Sagen?
Det, Forsvarssp0rgsmaalet drejer slg
Gaes-teme
om, er tnden for Mullghedemes Grrense
Han)UJ JensBen tog !mod G2steme I at skabe et m1Utrert Vrern, der sikrer
..Harmonien"s hypermoderne Hall. Yn-~ dette Lands og dets Regering Handledefuld og Vll!rdig stod hun der med sit frlhed saa Jrenge 80m muligt, at vi
snehVide Haar og de fine Tenderknlp- lkke ejebllkkellg skal bukke under for
linger om Hals og Haandled. Forgrevcs et hvilket som helst Ma.gtbud, der slyn1
k!ggede man ~ter en Dame Mage til ges lmod os.
Landstingsma.nden blev llgt-som de to
Sesteren Ha118i{lne
Freken Jenssen,
Lorcntztm, der ligner hende til For- andre Talere hUst med et langt Bifald.
Da det havde lagt sig, sagde Hanne
vekslin_g. Men Fru Lorenuen var desvmrre tkke ra.sk og roaatte bllve hjem- Jenssen stllle:
_ Skal vi saa
me i Daltrm.
Eftermiddagen.o: tre Talere var Fol·
ketl;!l~and. Re_qak!ru' S1 en,,BOt!, Jyd5ke Tidende, Folketlngsmedl'-ltl, Fru
Li..~betl~ Bind,,,qauZ og Landstfngaman
-

F<Pa vor t&dsendte Medarbejder Ha.der~'lev.

Mandag Aften.
RODS Influenzabelge over de senderjydske Landsdele, trbds Regnen, der ustandseUgt strenkede tra. en
lav, graa liimmel, trods SoBle, der gjor-

T

J{olger And,e1·sen.

lndledni.n.gssangen var ,Brat 8f
get ra.mmet -", Smgen, der blev
built. under Fremroedregimentet.
Fet Folketingsmand Svensson
Ordet, m1ndedes den store Fors
nedaktor Erik Hansen, ,den
Qverlmrer", der for faa Da.ge

cooe.
Reda.k.ter Svell$son talte om Befolkitjem og Bern I national Belysning.
Folketlngsmanden oprldsede kort
de Tab af Mennesker og Pengo, det
tziclste Aarhundrede havde fort med slg
1 Sonderjylla.nd, med srerl!gt Henb11k
paa d~t La.ndomra.rule, der blev vort
ved G£-nforeningen i 1920. Han nrev·
nede den S::ore 80_!lde~ydske U<ivandrin,g, der fandt Sted l Tiden efter

nlngspitibl!ilie~
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taler om Forsvaret, og aldrig Udenrigsminlsteren. Men Stauning ferer Taagetale, Hva.d er Menlngen r I Gaar
sagde han ifelge Refer&ter paa. et
Mooe 1 Aalborg, at Brugen af milltsere
X!U engang her er at et Format, der er .Magtmldler forhindres af Da.nmarkB
sterre og ahderledes, end l det ovrige Bellggenhed og at n.oget andet. Hvad
er dette ,.noget andet"? Det skulde vel
Danmark.
lkke veere Dr. pbll. P. M.unchs og det
Venstres Syn paa Sagen?
Hanne Jenssen ta.ger imod radikaleForsvarsspergsmaalet
drejer slg
Det,
Gesteme
om, er lnden tor MuHghedemes Gnense
Hann6 Je-Msen tog !moo Geesteme I at skabe et mUltsert Veem, der slkrer
..Harmonten"s hypermoderne Hall. Yn- ~ dette Lands og deta Regering Handledefuld og vmrdlg stod hun der med sit !rlhed saa lmnge som muligt at vi
snehVide Haar og de fine Tenderknlp· lkke ejebllkkellg skal bukke W::der tor
linger om Hals og Haandled. Forgeeves et hvllket som heist Magtbud, der slyn1
ktggede man ~er en Dame Mage til ges !mod os.
Landstingsmanden blev llgesom de to
Freken Jenssen, Sosteren Flansignc
Lor entzen, der llgner hende til For· andre Talere bilst med et tangt Bifald.
Da det llavde Iagt slg, sagde Hanne
veksllng. !d.en Fru Lorentzen var des·
vaJrre ikke rask og maatte blive hje~- Jenssen s tille:
- Skal vi saa
me i Dalum.
Eftermiddagens tre Talere var Fol·
ketln$~d, B,edakl$!". §1.en.W)J,\I 3y0ske Tidende. Folketlngsmed1J!'I"n, Fru
Li.<~beth Hind$.1JaUl og J...andstingsmnn

mer.·
Det blev da ogsa.a et af disse gribende M~der, m8J'l kun oplever 1 Senderjylland, fordt Felelser og Stemnlnger

---·-

HolrJer AndersE1'n.

Indledningssangen var ,Brat af
~et rammet. - ", Sangen, der blev or·
budl. under Fremmedregimentet.

~

Fer Folketingsmand Svensson fik
Ordet, mindedes den store Forsa lng
mle
Redaktor Erik Hatt.9eu, ,den
Qverlmrer", der for faa Dage iden
E!ode.
R.edakt0r Svensson talt& om Befolknln~ njel'fl og Born i natlo·
nal Belysning.
Folketingsmanden opridsede kort
de Tab at Mennesker og Penge, det
t:tldste Aarbundrede havde fert med slg
t S0nderjylland, med srerligt Henblik
paa d~t Landomraade, der blev vort
ved Q(,nforeningen l 1920. Han neev·
nede den ~ore senderjydske "''dvandf!n_g, der fandt ,Steel i Wen !lfter
vf , {~~6 I 1 Sh-t..
J.864.
Taleren gjorde op1 at S0nderjylland
1 de sidste 100 Aar kun havde haft to
blomstrende Perioder, bver paa lS Aar.
Den ene faldt 1 Tiden mellem de sles·
vigske Krige, den anden fra omkrlng
Aarhundredskiftet til Verdenskrigen.
- Re~en af Tiden, sagde han, har
vor Eksistens bestandig veeret under·
mineret.
- Vi taler saa meget henlede baa·
de om Skolerne og Jordkampen og Vo·
gelgesangs Virksomhed. sluttede Re·
daktor Svensson, men det vigtlgete tor,
at vi $kal kunne heevde os 1 Kampen.
er, at ~r stadlg tedes danske Born 1
danske Hjem, og at vi aldrig glemmer,
at bver eneste lille dansk Dreng og
hver eneste lille dansk Plge, der kommer til Verden, er en levende Sten l
Muren, der omgmrder Danskheden 1
SonderjylJ.and.
1

,Jeg advarer mod
Kvindemes Fredsliga"
Lisbeth Hindsgaul sagde bevmgett
- De har kaldt mig en *e.f Derea
cgne. Lad mig slge, at mit Ar))ejl\e
og mine Krmfter vtl ~ge ben !mod at
blive dette veerdigt.
Saa talte hun om Kvlndemes Stll·
ling 1 Polltik, der - aom enbver ved
~russel.

- Men det er vor f egen
pointel'eOO Fru Hindsgaul. Hvls
selv yil det, kan vi paaregne et
litiSk Medarbejderskab paa Uge
med Meendeoo. Jeg udtaler mig l
i Tro og Forvisnlng om, at det
lykkes. Men saa maa vi ogsaa give
vort Partl al den Stette. vi ka.n.
Dette Mede i Dag er et Eksempel
pa.a den Interesse og den Agtpaagi"enhed, tnan nw<Jer hernede. den le·
vcnde Opmmrk!omhed, man kun fln~er
1 Sanderjylland. Det er de Nnderjyd·
eke Kvtnder, der ha.r vtst Landeta
rlge Kvlnder, hvorledM man bmrer
Tr08ka.bens l)'S(!)nde Fa.kkel, og hvor•
ledes man skal vmrne om det, m~n ha.r
kmrt. Det var altld Deres Skmbne at
gsa foran. Derfor maa De tltke slge
Nej tU at rmkke mig Haanden t det
pralttiske Arbejde for de Ltvsveerdler,
vi alle tror paa. Det vil betyde sn.a uen'delig meget for alle de andre, at De
er med . . . .
Landstlngsm&nd Holger Andersen
var den tredie og sldste Taler. Krat·
tigt og klart, tog han fat paa. de to
stor~ po!ltlake Problemer: Fortat·
ningsrendringen og Forsvaret.
- En Kommlsslon &kal tage slg at
Forfatningsspergsmaalet - Minlsterlet
Stauning sveelger jo 1 Kommfsstoner,
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Hvor der mangler Forsamlingsb1J§e i Nords\esvig

I

A~

Bedsted, saa der anta&elig nreste
kun er to Grznsesoane tilbage ude
holover
Stre)flys
nogle interessante
stensk Bondellv o& Bondeskik at Cl. ForsamUngs:nus. Syd tor Gr&ensen, hV
Eskildsen, en FortreUin& at Ma.rcus der ftiSr 1914 \ngen ForsamUngshu
Lauesen samt en Redeg,Srelse af Biblio- var, er der nu bygget 12. Det samlede
tekar Jacob Petersen (Sprogtorenin- Antal danske Forsamlingshuse i S~n
gens Formand) om Forsamlingshusene der)ylland udg91r altsaa 102.
1{.
i Grrenselandet. Han bar opgjorl Resultatet af ~rbejdet tor Sk.abelse at
Forsamlingshuse, og det viser slg da, at ,_____- - - - - 'Det· ftndes i alt 102 Forsamlings- der i de fire nordslesvigske Amter tinItuse Nord og Syd for Grrensen des '75 Sogne og Byer med ForsamUngs'huse og 42 \tden. At et Sogn ikke
Sprogforeningens Almanak for 193'7 har noget ForsamlingshUS, betyder nae,r Uge udkommet. Den kan snart holde turUgvis ikke altid, at et saadant Sam50 Aars JubUreum. idet det er 44 Aar lingssted er nt~Sdvendlgt af nationale
siden, den fs1rste AlJDanak udkom. Grunde. 1 alt findes der nu 90 ForsamDenne belt igennem ss1nderjydske Al- Ungshuse l Nordlllesvig. A1 de 42 Sogrnanak er ikke blevet daarligere med ne, der intet Forsamlin&shus bar, Ugger
Aarene, tv~ertlmod. Den redigeres (at de tre l selve Gr~Jenseomraadet. Det er
Red. Niels Hansen) stadig etter de ReaBedsted, l{eUevad og Ris. Der er Plaler, at dens Indhold skal V'rere lidt af en
Handbog i SpndcrjyUands Dag og Liv. ner om at bygge et Forsamlingshus i
At det righoldige Indhold skal noteres
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' Fadderskabs-Arbejdet
i C,adsesognene

En ~solution I ra de dans'ke
Gramse-Samfund

I

~T0NDER, TORSDAQ.• #tlf·
Den aarlige GeQeralforsanU~Jil
lesorganisationen af de da!lf4f{Jifr1J"
fund i Gramseomraadct afhold~
dag paa Tinglevhus. Der var m~t Rcprcesentanter fra samtlige Sb~1
fund i et Antal af ca. 100. · 11 ,
Efter at Beretning var a!lqt, og
Valg, der resulterede i Genvalg, havde
!undet Sted, !ulgte en lcengere Droftelse af Sam!unde~s forskellige Opgaver. Herunder vedtoges enstemmigt
!~lgende Resolution:
Reprcesentanter for aile Grmnsesognenes danske Samfund, samlet den
25. November paa Tinglevbus, till<egger det stor Betydning for det natioMie
Arbejde, at d-er nu er ved at vcere •>prettet et Samarbejde med Fadderskabsforeninger for alle Grmnseomraadets
Sogne. Det henstilles til de enkelte
Sognes danske Samfund, at dlsse som
den mest alsidige Reprmsentation for
Sognets danske Beboere virker for, at
der genn~m Samarbejdet med Fadderskabskredsene skabes for¢get Lfv f det
nationale og kulturelle Arbejde i
Grcenseomraadet.
Gennem Fadderskabsarbejdet er der givet det danske
Samfund st¢rre Arbejdsmuligbeder,
men dermed ogsaa st~rre Ansvar. Dettc
vil Sognesamfundene forstaa og derfor
ogsaa s¢ge at finde de bedst egnede
Krmfter til deres Bestyrelser og Udvalg, saa Arbejdet kan f¢res med Kl~gt
og Kraft for vor Folkesags Fremgan

.....
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1
Ste1nningsfuld Radioudsendelse for
H. P. Hanssens Mindefond
IRE st~.vke. R~ster hu.l i A.fte!; i
Radioen som er1 ma.uende Appel
til den danske Befolkoing om Tllslutniog til den store lndsamJing tit'
H. P. Hanssens Mindefoud. Det va.r
Formrendene for de fire senderjyBke
:Foren inger, der tal to - Forma.Jluell
for Sprogfot·eningen , Bibliotekat' Ja-

F

I

w/J Petersen , Forma.ndeu for Det lto~e
•Gnensevmrn, Lrerer P. Jfa.rcusstJn, .l!'or-

mamleu f or ~kolelo reni ngen, Landstiugamand ll. Jef~et~ Christemtm. og
Fonuanden for GI·renseioreningen,
R,ektl)r 11. 1'. Ban~en.. l aile Foredngen.e lod den sammt' Optordring:
Stot det. Arbejdc, sorn H. P. Hanf!:>ell
satte ·s1t Liv ind pa~ - At·pejdet for
det dauske Nordslesvig ...
Bibliotekar Jocob l'ef.e>·.v.n t l!gnede
et blllukt. og strorkt B ill ede af H . P.
Haussens P ersonltgbod. Elan ::,ki ldrede
ham ~om P olitiker. Tal~.>r o~~: Skribent og
pegede paa dtln Kraft og fo~ nergi , bvormed han, ogs::ta i ~i:ne .,idsLe Aar, lwor
S.vgdom ha.v<le m~erket h 1un, arbejdede
for den sonderjyske Sag.
- lian va r selv et Afsnit af sit •Folks
H it-.tori e, sl1 tt\.t'lde .Ja.rob Petersen. En
&a.a·dan .'\{:mtl ber vi rejse et Minde, og
iutel Mwde kau Vil!J'E> smuk.kere end
Eljltllp ttl det Arbejde, h vorti l hau \-iede
:>it Li\",
Loorer JIJ (Jtl)u.wm, der talte ira Aabenraa.-Studiet , manede ti l Agtpaa.givenbed
over for de .Kt·a!lt.er udefra, som sager
l).t paavil·ke <)pu offentlige :Meuing i
S kand ma~·ieu, de~ Va!l'e sig udenlandsk
L itte1·atu1·.
Fil m, Radi-o, udenlaudsk('
Varcr og meget audet. Det- llanske i"olk
nwrer det opl'igtigste 0nske om >It levL•

i

~t

gtxit

Forht>l~

t il vort Naboland mod

~.v·d, og vi.. bygger pn.a den Gra:-useord-

uiug, vi fik i 1!J20 i For visuiug om .at;
ku~ den vii sikre det l'rede.Lige Forho.ld.
M~n denn~ iForvisning ger ikke Krav et
oro, at; aile Krrefter maa l'orenes for a.t
mo.dstaa Trykket fra S.vd , mindre strorkt.
Hvis ff. 1'. Hausser\ i Aft·eu havde kunnet 8llla 1·ed 1\tikrc>foueJ,J, vilde han have
saJ;:t : Ikk.e nng og ikke mit Na.vn, .men
det Arbejde, d e r skal geres til IVrorn og
Betr,yggelse for vort Lands l~1·emtid, e r
den f l\n &, vi s kal sam les om.
Land8tingsmancl J e/sen Ch·ris~e1u e"
fortal ~e om <leu senderjyske Befol knin"
i Kri gs- og .E£terkrigs11.aren~. liol•edbyrden i d e ekonomisk sv~ere Aa.r efter
Genfot•eningen er baaret af rlet wnderi.vske ~'ol k selv, sagde h!\11, og endnu er
Opgove1
·ne ikke J~st. De uationale F or·
eninger maa. sia.dig voor!l l-;lovedvrornet,
dere& ekonomiske K raft maa ikke svookktia ved Jnd.;aualingen til H. P. Han,s-.,e na
Mindefon~, hvis Opga.l'e det bliver a.t
spre nde over a.!le Omraader og leae Opgaver ,
~oll'l
disse F'oreninger ellera
ma.atte have Iade t Ugge. Og dette Fond
bill' blive saa. stort., a.t Summ.en kom.mer
til at svare ti l eu Krone fi:a hver Indbygger i vort Land.
Opgaven krll!ver
<let .. .
Til Slut talte R ektor H . P. Htm1et"
om det tyske Miudretal, tier, som <.let
Ka.vJe. _yJ:~t sig l'4i(\ Lal)dstin~va ~ i
l•:ft.!."aar!!_, kun amlra~ oa., 15 pCt._!L
&folkuinge11. H ans Tale sluttede med
e1lK'rlifE1g Appel om Ste tte til M indef-ondet, bvortil Bi1lrag bl. a. kan sendee
paa l'ostgi ro 1936.
Den smukke OJ!', stemningsfu.lde u~
,tmdebe iudledtes nf Pale3frirw.k01·et,
ller .,a ng ,MOders M~tal" og slulte.r!e
llled ,Der e1· e t ;vncligt L1111tl'' spillet nf
R!W ioor.kest ret.

(J
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Tvskland be fester lnnlepene til Klelerkanalen.

---

Sterke festningsanlegg ved Cuxhafen og Kiel.

---·---

KAN DANHARK OKKUPER•s PA
48 TIMER?

I

He)goland oog de if.ri&iSke eiene slik
P a r 1 a, 16. novfbr.
..L'Eoho de Paris''s k~- et de blir i angt sterkere enn f0r
meUem
Llmg.s 1k y8ten
dent i Lond<xn telegraterer aJt det krlgen.
maa.-.inedep81'temenJt bar F'lenslbullr 'Og Rugen arbeider 11!lyvebrit19]re
f!UIIllt kjellll4'ik8fP til a.t 4e t}'$ke ma.- maiSldn.falbriklkene dag og 111.a.tt. I
rinemyo.ndfgtneJter mibeider fVIrlg for det ~eile har Ty.slcland s.aan.1et en
ator del 8IV slin vAibertfulbrika•9jon
.
·
. .
sti1lill:Jigen i Nol1ds,l0en og pA denne stlrekning som a.nsees for
A
temj0en. I ®ere IIDA1leder h.alr A lilglge godt besky~ttet, blandt antyslrern.e b>ldt piA A befeste irml0- net av den gnu.nn at et t'U!f.tanglrep
pene :W Kielkanalen, og <let er vans'keltg kan lf0res frem uten ove:b)'l,gd sterk.e lba.trerier Wei Cwdha- DM1m81rtk. 0tg dette lend kan okkuperas pi 48 timer ew den tyBke
..
mer
fen, Bl"'lml8buttel og !Gel Ty.sk- ha:!rs motorlserte
la.nd er ~ fullt ut lhenre over korrespondelllten. De kan tlrenge
foa:t>indebeo. meHem Norosjeen og op i Jylila.nd iira. S<trleswig mens
~ og eemtidig Westes tyslre fly kan gi til an.gr~ pt\ Ke----------------------- b~~.

~Y!Nre

avdelin~r,

-·

Danmark er nsklen til

0ster- ~

8j0en, heter det videre, og dette
land er ik'ke bare e.v &brategisk betydning for Ty&klam, men og& a.v
stor betydning for til!~en av

m.atvarer.

Store befestningsanlegg ved
Kieler Kanalen.

•

Tyskland atter herre over forbindelsen
mellem Nordsjeen og 0stersjeen .
Danmarks utsatte stilling
Paris, 16. november. 1 t.erier ved Cuxhafen, Brunnsbutt.el
-cL'Echo d~ Paris)' korrespondent og Klel, Tysklan<l. er pA. ny tullt ut
1 London telegraferer at <let brtitls- herrer over forblndelsen mellem
ke marinedepartement har fl,lll NordsJ~n og ~rsjji'jen, og samtikjennskap til de tyske marinemyn- dig befe.stes Helgoland og de frldigheters arbelder for A. styrJ(e .Slske ~r langt sterkere enn f¢r kriTysklands stlllinger 1 Nordsjr&en og gen.
Langs kysten meHem Flensburg
f2)stersjf6en. I flere mA.neder har tyskerne befestet 1nnl¢pene til Kieler- og RUgen arbelder flyvemaBkintakanalen, Qg det er bygd st.erke bat- brlk.kene dag og natt. Idet hele bar
Tyakland samlet en &tor del av aln
vA.benfa.brl,kaajon ,.pt. denM atrek-

ning, aom a~ tC>t i Ugge. godt
beskyttet, bl. a. fC>l'di e\ luftangrep
va.nskellg kan f-re frem uten over
Danmark, og .dette land kan okkun
IJ
peres pA. 4stlriier4t'taen t)l'srO!!'rs
motOrmerte avtmmger,. Sier forresponaenteil.""De kan'"treiige op 1 Jylland fra Schleswig, mens tyake fiy
kan gA. tU angrep pA. Kj~nhavn.
Danmark er n~klen . til fZ)stersjjiS- 1
en, heter det vldere, og dett.e land
er tkke bare av s trateglsk betydning for Ty_skland, meu ogsA. av stor
betydning for tllf~r~l av .matvarel:~

fo:
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ove~
de~

lo £,,.ark• lf
foC de( tY-'e Mindretal vii i
la'l~· it~b betyde en Styrkel,
al Dan•khedett,

-

Undervisningsminister J (Jrgen. J or
gensen. talte i Aftes paa et af Det ung
Gnensev&ern arra,ngeret l'tfede i Borup
Hejskole om den kulturelle Udvik!ing
Senderjylland siden Genforeningen. MiJ
nisteren fastslog, at Grrensen ligger fast,
og at det er denne Grrense, som er truk.
ket i Kraft af Befolkningens frie Vilje,
der er Grundlaget for hele det kulturelle
Arbejde i Senderjylland.
Undervisningsministeren redegjorde
jerefter udferligt for den Udvikling,
1er har fundet Sted siden 1920 paa Skoce.ll4 og det kirkelige O.mraade. Det var
rigtigt, at man i 1920 indferte den g&eiJende Privatskole-Ordning i · SenderjylLand. Mange ha~vder den Opfattelse, nt
vi i det hele na.r va~ret for hensynsfulde
:>ver for det tsske )\lindretal, men det
skal nok vise sig i det lange Leb, at Danmark og dansk KuJtur vil staa sig derved, aaaledes at netQp denne Hensyns.
fuldhed vil komme til at betyde en Styrkelse af Danskhedens Stilling. Men Rensynsfuld.heden f.!:cal vaue Udtryk fol' S'J.<>rsind, ikke for Svaghed, og den danske
Stat skal naturligvis ikke taa!e, at danske Embedsma~nd ikke optrooder Joyalt.
l\Iinisteren omtalte indgaaende df't
frivillige Ungdomsa.rbejde i Senderjylland, saaledes som dette udferes paa Hejakoler, Efterskoler, H usholdningsskoler
og Landbrugsskoler. Ran haabede, at det
vilde lykkes at akaffe de fornedne l\ridler til Fornyelse &f de gamle senderjyske
Forsamlingshuse, der bar haft en saa
llla!gtig Betydning for Senderj,vderne•
na'tionale Kamp, og i denne Forbindel~c
pegede han paa 0.ns.keligheden af, nf
Forsamlingshusene over bele Landet ige1
k&n blive, hvad de har v~eret, Kultur
centrer for hele det folkelige Oplysnings
arbejde.
Ministeren sluttede med en indtrten~
gende O.pfordring til at slutte op b
et unge Grrensevoorn, der i den
d, det har virket, bar vist, at det
Pagt med det bedste i Send
og hele Da.nmarks Ungdom.

skriver den

Dansk S ling paa bred
Front om del nationale
Arbejde i S;nderjylland
,De nationale Foreningers Seksmandsudvalg" er dannet

Det samlede Organ for Arhejdet til Danskhedens Hrevdelse og $tyr~else paa hegge
Sider af Grrensen ~------------------~
om denne Samlln.g at de tre Organisatloner, der hver paa sin Maade bestred
Der skete i Forgaar s i S9$n del'- meget betydellge Opgaver lnden for
borg noget meget betydningsfuldt i Grrensearbejdet, blev tremsat l 1927. I
Sp9Jrgsmaalet om Samling af det na- Januar Aaret efter blev Samlingen til
tionale Arbejde i Grrenseegnene. Reprresentanter for de seks nationale
Foreninger- Sprogforeningen, Sf$nderjydsk Skoleforening, Grrenseforeningen, Det unge Grsensevrern, Landevsemet og Grrenseomraadets danske Samfund - samledes til et Fsellesm9Jde, hvor man dr9lftede Rammerne for et snrevrere Samarbejde
mellem samtlige Foreninger.

ret Udvalgets Sekretser. Imidlertid
fremkom der Forslag om, at ogsaa Det
unge Groensevoem, der trods sin unge
Alder bar ta1et fat paa saa mange Opgaver 1 Groenselandet, og som i Lsfuet
af meget kort Tid har naaet et forbavsende stort Antal Medlemmer, blev
Medlem af Udvalget, men der blev da

antal, Sprogforenlngen ca. 12,000 01
Skoleforeningen ca. 19,000 Medlemmer.
r~n yngste af alle Foreningerne, Det
unge Groensevsern, mSider med 21,000
Medlemmer, og GrsenseforenJngen, der
talmoessigt er den st~rste, bar 55,000
Medlemmer. Grsenseomraadets d anske
Samfund omfatter stJSrre og mindre

Resultate t af M;det blev, at Foreninge rne konstituerede sig som
, De n ationale Foreningen Seksm a ndsudvalg" , og i Fremtiden vii
hele det n ationale Arbejdes Hoved-

hurtigt fra alle Sider Enighed om, at
det var mest praktisk at samle aile de
seks Foreninger, der arbejder i S~nder
'ylland, under en freUes Hovedledelse.
Pet er dette, der er sket nu.

Lokal!orenlnger

Virkelighed. Grrenseforeningens Sekre- rto i amle, nationale Forenlnaer.

trer, General Birke har 1 nogle Aar vse- de reproesenterer et anselilt Medlems-

problemer blive d r jjftet l dette V d
Udvalg og det bliver dette, som , e

tra~ffer1 Afg~trelsen.

S
b •d k 1 d
amar eJ e s a er opnaas Mulighed for LfS!ming
af Opgaver af stfSrre Omfang

.
d bl
De tre Forerunger, er ev De nationale
tU seks
nandsudvalg har,

Foreningers

Seks-

efter den officielle
I Forvejen bar der i en Aarrsekkc \oteddelelse, !~gende Opgaver:
eksisteret el naUonalt Seksmandsudvalg,
UdvatgetJ Formaal er at vmr e et
samtende Organ for Arbej det tit
me dct var kun sammensat af Reprse- Damkhedens Hmvdelse og Styrkelse
sent nter for de tre gamle nationale aaavet Nord aom Syd tor Gramsen.
For ninger, Sprogforenlngen, Skolefor- Det skat derfor udadtil give Udtr yk
en og Groenseforenlngen. Tanken for de nationale Foreningerr Sam• stemning og Samarbejde og indadlir
hotde Foreningerne indbyrdes orienteret om Arbe;dets Gang, og, ved at
samarbejde, opnaa Mulighed for L,;sning af Opgaver af stprre Omfang
og undgaa un~digt Spild af Krmfter
eller l ndgreb i an4re Organuatio ners Om'raade. Udvalget administrerer de til dets Raadighed atitlede
Pengemidler.

Endvidere hedder det:
1-lver af de seks Organisationer bevarer sin Selvstamdighed med Hensun til Agitation, Hvervning af Medlemmer, Anvendebe af sine Pengemidler og eventuel Optagelse af nye
Opgaver, med mindre disse sidste ogsaa maatte falde inden for en at ~
andre .Organisationers Om.raade, i
hvitket Tilfmlde forudgaaende Forhandling bf:fr finde Sted i Udvalget.

Udvalgets Medlemmer og
Led else
Udvalget bestaar a! Formanden og en
for hver af seks Foreninger.
dermed fs1lgende: For SprogFormand Bibliotekar Jacob
og Suppleant K~bmand H.
for Skoleforenlngen Formand,
H . Jefsen Christensen

Supplea.nt Gaardejer E!ers Boesen,
Gramseforenlngen, Formand Rektor H. P. Hansen og Suppleant, Dr.
med. Vald. Harsl~f, for Landevoernet,
Formand Gaardejer Hans Andersen og
Suppleant · Sekretser Aage Schmidt,
Faarkrog, for Det unge Groensevsern,
Lserer Markussen og Suppleant Frk. Inger Enemark, og for Grzmdanske Samtund, Formand
Martin Hammerich og Suppleant Stationsmester S~rensen. Suppleanterne har Ml1de- og Forhandlingsr et, men kun Stemmeret 1 Formandens
For!ald.
Uden for sin Midte voelger
Udvalget Sekret<er og Kasserer, og
l.ertil er valgt General Birke.

Over 100,000 Medlemmer
er tilsluttet de seks
Forenin~er

under Samtundet

1

samtlige 32 Sogne i den saakaldte sk::eve eller truede Firkant. Samfundets
Medlemmer er kontingenttrl, Oi det
kan bet ragtes som givet, at aile Medlemmerne tillige er Medlemmer af en
eller flere af de andre ForenJnger. Foreningeme, der er samlet i Udvalget1
repra:lsenterer noget over 100,000 Medlemmer.
Ledelsen af Seksmanc!sudvalgets M~
der gaar paa Omgang mellem de respektive F ormoend. Den, der er ud.s et
til Leder at det f~gende MSi<Je, fungerer som Udvalgets Formand lndtU efter
MSi<Jets Afholdelse.

I
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Det s0nde~jY.ske
Arbejd

(Jakob Petersen., Suppleant Kebmand H. Jlarcuuen, Suppleant Frk. Inge-r E,..
mark.
J tll en.

For Landevsernet: Gaardejer H . .£,..
For Senderjysk Skoleforening: LandsAau•
Sekreter
Suppleant
tingsmnnd J e/1en OhriateMtn, Suppleant ilersen,
Scl,midt.
Gaardejer E!era Boesen.
):i'or Grrenseomraaclots danake 8 -.m.
Direkter !tf. Hammtrich., au..
funcl:
For Grronseforeningen: R.ektor H. P.
De .._~ionale Frrfbihgen nye
llansen., Suppleant Dr. med. l'a!d. J. pleant Stationsmester S1renH11..
s A •fhands1:JbaLg dannet.
G11neralmaior 11i·rke er UdvalieU s..
I!ar$lej.
og Kasserer.
kretrer
D~et\fl~~t.i!fske Forenmget'$ n~·e SeksFor det unge Gramse1Trorn: Lrerer
konferst.e,
sit
afboldt
bar
mandsud~alg
~titutrende Mede i Senderborg. ~o
Udvalg blev som bekendt H~.su,ltatet ~tf
en Rrekke Diskussioner, som begyndte
med, at man fra den gamle trrenseforeoing rettede et stoorkt Angreb paa den
nye Forening .,Det unge Grronsevaarn" og endte med, at Grrenseforeningen gik
med i Samarbejdet med de unge Foreningex:.
Udvalget bestaar af 1-' onnanden og en
Suppleant for felgende Organisationer:
Sprogforeningen, Sonderjysk Skoleforening, Groonseforeningen, Landevrernet,
Det. unge Grrensevllll'Jl og Groonseomraa·
dets danske Samfund. Forma.nds'kabet
for Udvalget gaar paa Omgang mellem
Formrendene. Det er Udvalgets l!'ormaal
at vrere et eamlende Organ for Arbejdet
til Danskheclens Hrevdelse og Styrkelse
sanvel nord som syd for Groonsen. Der
sknl skabe:~ et Samarbejde mellem Foreningerne til Lesning af Opgaver a.f storre Omfaog og for at undgaa unedigt
Spild af Krrefter og Penge.
Rver af de seks Organisationer bevarcr sin Selvstoondigbed med Hensyn til
Agitation, Hvervniog a.f Medlemmer,
Anvendelse af sine Pengemidler og Optagelse af nye Opgaver, med mindre disse
£alder io.d under en af de andre Organisation~s Omraade.
l;dvalget har faaet felgende Sammen-

srelfling:
For Sprogforeningen:

Bibliotekar
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Dtrru:enelorp,...,. Appel: UnilorttulorbPthr •tandaede Hi•m"1•-fl•i•t•rne• Kolonnemarch .
..To LfiiVef" fejrede i Aftes sin •8 Aa.rs
P'l(ldselsd.ae ved en I<'estliched i Studenter·
foreningen, h via store Sal var fyldt til
sidste Plads.
Domseneforpagter E,.ik Appel skildrede
t:dferligt Forholdet I Grsenselandet. Han
saa med Tryghed paa Udviklingen i det
meste a! det tenvundne Land, men pegede paa Faren for Tyskhedens Fi:emtrrengen 1 den saakaldte ,.skreve Fi.rkant",
Egnen omkring T0nder og Tinglev, hvis
Befolkning i stort Tal h0rte til .,de Blakkede". Ikke mlndst efter Nazi~;mens Sejr
var de"Q;ne :!!'are stor. Et Udtryk herfor
var, at.hogle Husmsen<'l, der ikke tldligere
havde ta&et bestemt Standpunkt. efter
Hitlers Sejr under tysk Ledelse var. begyndt paa nazlstisk Kolonnemarch - men
da de ikke maatte bsere Unifonner. som
er n0dvendige for at holde Liv i en saadan Bevsegelse, sagde Hr. Appel, holdt de
hurtigt op. Uni!ormsforbudet havde standset deres Kolonnemarch.
Faren for Danskhedens Tilbagetrsengen, sluttede Hr. Appel. kommer aldrii
fra Tyskland, men fra os selv. Retter vi
os efter det, der er glvet os som Fol.J(,
render Tyskheden os ikke over Ende, men
en forsagt Danskhed vinder ingen Sejr.
Studenterforeningcns ledende Senior,
Landsretssagferer H. 0. Hansen, pegede
paa, at ligesom der var Folk, der i 1920
havde overvurderet Danskhedens Stilting
1 Syd- og Mellemslesvig, var der nu dell)o
der undervurderede Tyskheden i Senderjylland. Det var Mdvendlgt, at Danmark
samlede sig tor at tage Kampen op, 011
saa laenge der var en tysk Livskraft nord
for Graensen, var det nedvendigt at hllve
en dansk Livskraft syd for Grsensen. Men
A.rbejdet maatte teres saa mensomt, at
det fik aile Danskes Stette. Sserstandpunkter i denne Sa& maa viae.

I
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Grrensen og
]or~~...t.t-en

~

e.f de danske Sliffi.derjydera frelll-

Tol"'·

Det unge Gn••'"'"'""'
_ ..... -·•· .., "" uvug
de'
,..... I B<>NP" H<)'kol•.-•rl... opool•lt I d•t - · · · baD ba>' valgt, vU
MlmB KaJl8l. fol."tstettes i Aften Kl. 20 heres med Udbytte.
"'"' et F o - af fbV. FoU<otlnP'
Del unge G,...,.ven> bar ,...,
mend Chr.
Ch'W""''" om t"' I V-...,ort 20• mod folgeDd• KoD·
.,G,,..- og ,.,...........
_,.,, g,......, I<l. 9--10 og 17-18,
Chrlat..,..._ dtt all<- To""ag dog 9--10 or 19--20. Teteton

B""'
,.,._ =· .,..

rede under FreJllllledherredotnmet var Falre 169.

Ko•·
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IPiant en Vagt af Gran og
F;yr. ved Skelbrekken! ..
Domanelorpagter Erik Appel om det nationale Arbejde
i den truede Firkant
, To L~ver" s Stiftelsesfest i Aftes
OMJENEFORPAGTER Erik. Appel
paa EZleh!l.8 1 S0nderjylland, talte
overordentl!g !nteressant 'ved
Attes
f
,.To L0ver"s Stiftel.sesfest, om et af de
vanskellgste Emner vedrorende den
senderjydske Nattonalltetskarnp, om
,de blakkede", eller som det maaske
1 bedre er udtrykt: de folkeligt uafkla·
rede, der isrer treffes 1 den .saakaldte
,.skeve, eller den truede Firkant".

D

Plattysken skal holdes ude
fra Nordslesvig
Domeneforpagt.eren begyndte med at
udtale 0nsket om at Nerrejydeme vii
give Skarnlingsbanken og med den de
otte Sogne .,tilbage til" de 80rlderjyd·
eke La.ndsdele, til Nordslesvtg, skildre·
de saa Aarhundreders nationale Belger
i Slesvlg og Folkegrensens Forskydnlng, der nu vil foregaa 1 Skelbekkena
0de Omraa:de, hvor Tyskeme kJilber
Jorden op. Det bedste, vi kan gere,
er at plante Gran og Fyr, th1 det er
der, hvOr Nabo bo'r D0r om D0r, at
Plattysken har Kaar til at vandre Nord
paa. Gra.neme vii standse Sproget, de
vil staa Va.gt, til vore egne unge k.a.n
komme og frelde Treerne og Mste
GaVJltreet.
Det Tysk, der tales 1 Norotyskla.nd,
er h0jtysk, og det har !ngen store Muligheder for at tramge Ud paa Landet.
I saa Henseende skal man ikke frygte
de tyske Privaskoler, thi det vii gaa,
som det gik, da. en 4-Aars Plge i et
hjemmetysk Hjem t0rste Gang herte
Faderen tale Tysk og sagde til ham:
- Hvad er det, du siger, Far, er du da.
blevet tosset?

Paa Flagsta!ngeme kendes

os, men a.t det altid var i os selv, at
Faren lurede. Vi berer endnu paa den
Skyld, eom vore Forfedre tog paa sig,
da de efter Re!onnationen af10ste Latlnen med Tysk 1 MellemBlesvig. Nu
er det 1 S0nderjylland paa Flagst~n
geme, man kender Slndelaget. Hjrelp
os at bygge Ra.mmeme, hjrelp os derefter med at udfylde dem. Dage som
de etter 1920 kommer aldrig igen. Derfor skal vi bruge Tiden, den har Arbejde nok tU os, og den har ogsaa
Haab.
Etter Erik Appels Foredrag sang den
Studentersekstet, som i Sommer be·
rejste den truede Firkant, stud. mag.
Leo Hi"dborg fortalte muntert om
Sommerrejsen, og til Slut talte den ledende Senior I Studentertorenlngen,
Landaretssagferer H. 0. BaMen om
Genforeningens StemnJ.nger, om Reaktlonen, og om de Opgaver, som blev
staaende med Krav ttl os alle efter Genforenlngens ferste S0dme og Bitterhed.
SJndelagsaklfte krever Genera.tioners
tTdvlkllng, og saa llenge der er en levende Tyskhed Nord for, saa lrenge er
det en N0dvendighed, at der er en llvskraftlg Da.nskhed Syd for Gramsen.
De skulde lkke glcmmes, 1kke for deres
egen Skyld alene, m~ for alle de andres
Noro for Gramsen. Alt, hvad der paa
dansk Mark saas at sig selv, skal der
vernes om, men det kan maaske i mere
end een Henseende blive farligt for
Da.nskheden ogsaa at bygge Skoler paa
Grensen af Holsten.

Kun naive tror Krigen
afskaffet!
,.To Lever"s nye Formand, ApotekeJ
J. B. Mikkel8en, der havde aabnet Me-

det med en kort, lllle, fyndig Udtalelse:
Det er ktm ttaive Mennesker, der
tror, at Kriy er afska!fet, sagde han,
og dertor ma.a. vi arbejde saa kra.ftigt
som mullgt paa, at vor Sydgrense kan
bllve stnaende under de Storme, som
vU komme! sluttede ogsaa Medet med
en Tak for den gode Deltagelse, det
havde faaet.

-

Sindelaget
ImeUem de blakkede Jigger vor n.a.tlonale Hovedopgave. Det gik godt tor
Dank.sheden, indtil Nationalsocialismen
kom som en Springflod over Grensen.
Uniformslorbudet standsede vel
lcnne¥chen, men vi ska.l vide, at Tysken i' og for sig a.ldrig var Faren for

Ko-1

..
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lremt lntervif!W:

iciBnses~r~smaalet
er afgrlJrenae for •••

let f<>rsvinder llge saa hUrtlgt, som det
vJste .tg paa. hilDa steerkt tegnede 1.4&ber, og han sva.rer med et Skulder-

tr~r:k:

-

Det er et

- Folk 1 dette lille Land er alttor
dovne . . . •
-

- Mener De, A pot
Men det De Vll gere?
To Lever har Fadderskab fc>r Rin- at det VU vtllre forbu

kenms og Ladelund og agter at optere skellibeder at n?.a det

. D en nye F ormanif for , T o Lffver " , A p ot ek er J--=-,..,...,...-- J . B. Mikkelsen , udtaler sig • ~-;'l d et Arbejde,
som for ham er af g0rende fm , i't , To LfJver"
formaar at varetage sine Opg aver
skTevet h~rom. eom kan staa Mala.l
dermed.

Claus Eskild•en
-

Hvad Sige.r da deruie Del'ea BibeZ

Dem- og os?

To Love?·.s Formand har sat slg ved
Bordet og han taler med lang&om,
R0st:
Denne Bog stger: Ved Dragningen at Gnense.n, har Danmarlc kun tatl.Dlg

-

get Hensyn til Stndolaoet. Men Tyskernes Stlandpunkt er det, at Race,
Blod <>g Jord skal v~r:re atgcnmde for

Apotelt.,. J. B. MiAkelHn.

D

Cr!e.'DSespergsmaaJet.
- Hvad vtlde der like, hvta vt fUlgt.e
Tysklanda Teorier - ?
- Det sk&l jeg sfge Dem. Hv1s vt
felger Tyskla.nda Teorter, ea.& er hele
Slesvi.g dansk, llge aaa 4analt 80lll
Sjllella.nd.
- Hvorledea kommer De ttl ~t Resultat, Apoteker Mikkelsen - ?
- Det, aom Claua EakU<faeM Bog
le&rer, er, at der flndes en trnderbevidsthed overa.lt I SleBV1g, 01' Maa.let
tor da.n.ak GFB':nsea.rbejde er e.t veakke
den Underbevldsthed her og brmge
den !rem, den er der.
- Og hvts den brln.ges t teln, h\lad
Vilde F0lgen dera.t blive -1
- Hvta dexme Underbevtdathed k()m
frem, som den butde, aaa vllde der I
dette 0jebllk vmre et HUlldrede og
Halvtred&lndstyvetuS'lnd Da.nake Syd
for Gr~r:nsen.
- De mener altsaa . •.
- Jeg mener, at det e.t Vlllkke den
Slumrende Danekhed, er den en.este
Maade at bevare Danskheden pee.

ET B'ormanda*1tte, der 1 d1s.se
Da.c'e ha.r tundet Sted lndent'ol'"
den aenderjyd.ske Fore.ntng To Lever
og 1 Kratt at hVUket - som Felge at
den h1dtldlge Il"orma.nd, Kontorchet P .
E. MWlera Sygdom, - Apoteker J . B.
Mtk~l.7ttn ha.r tndtaget Forma.n.dssmdet, har rejst det Spergsma.a.l, om
Formandaskittet k&n f<>rm.odes at ville
have vlderega.a.enda Felger eller Reo
aultate:r 1, sperger Intervleweren Apc>o
teker Mikkelsen, ..:.. og har De ha.tt
amrllge Gnmde tU at tage Arbejdet op?
Den nye Formand Ugner en romersk
- Skal Gram.een flyttea - ?
Senator; eom han Bidder d~r I en Af- Det 8kal den eelvtelgeltg l.kke,
skygnJng at det gyldne Eftermiddagsskrer, skarpprofileret, bred i Skuldrene, svarer To Lfn:er1 Forman<t - Gransen sk&l selvfelgeUg aldrlg flyttea. Men
med bre<lt Sving 1 sine Gestus, kunde de~ k&n kun bevarea, hvts vi arbejder
han gaa lnd paa det romerske Kapi- pa.a sanune Maade Byd for Graeneen,
tollum, hvornaar det Skulde vrere, uden som vi arbejder Nord for Gr~sen.
~ Kan De afge, ApotA,ker Mikkelat een at de Ulstedevrerende vtlde ane,
bvad det er, som h&r vakt De~
sen.
at han hed Mikkelsen og ikke Antonius. Interesse tor dette Arbejde?
Nu rejser baA aig, tnekk.er pa.a
- Det kan jeg s!ge. Jeg behever
Skuldrene og lllger:
bare at nrevne Claua E.tldldtoelu 8og.
Hvis ~ vllde gere noget vlrkeligt
Kwturarbejde tor Gr~m~sen1 noget, der
T illceldighed • , •
boted nogllt. saa skal man OVer888tte
- At man bUver Fonnand er en denne Bog til Tysk og uddole den ovw
Tilt'.ldl.ghed og maa. betragtes som 1:\ele Sle.svlg ba.ade pa.a Danak og Tyif.k,
saa.dan.
- Kunde det !0tes lgennem, Uden
- Dog hat be Vel, Apoteker, til- at det blev forhlndret?
freZdigvU1 gjort Dem nogen Tanke om,
- Hvla det skete tllstrekJ«;eligt hur•
hvorda.n Deres Arbejde som Forma.nd t!gt, Vilde det vel kunne geres, svarer
for .,To Levet<t vU forme sig?
J. B. Mikkelsen O/i Ironer 81/i tllbage.
- La.d mtg hertll svare telgende:
- Hvortor sker det da lkke?
Hlrimdal var oprlndelig et Udsnit inApoteker Mikkelsen smlier, men Smi·
dentor To L9't!er. Jeg ha.r med den
sterste Gl&':de l&':st den stdste Beretnlng om Beimda.l.7 Virk.somhed, ~ at
Heimda.l nu er noget for !Sg selv dg at
det Arbejde, so.m Beimdal har taget
slg paa., behever To L.ver CUre Iamgere at 'besluett.ige Blg med, anser Jag
for udnuerket.
- Hvad bllver der fCYr To IAtler at
pre - r

- Naar jeg akal sva.re paa. dette
Spt11rgsrnaa.J., aaa maa Svaret Ugge t,
at jeg slger Dem, at min Bibel med
Heneyn til Grenael~r:ren, det er
E~rkfl<l8~ GrO!m8ek$re, Det er
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.7 Jen nye Formani 1 for ,,To L0ver~' Apoteke r
J. B. Mikkelse n, udtaler sig (~r'l det Arbeide !
som for ham er afg0ren de fm , at ,,To Lf:Jver"
formaar at varetage sine Opgaver
skrevet herom,
dermed.

&om

let torsvtnder ltge 1!18.8. hurtigt, som <Jet
viste Big paa haiUI stMrkt tegnede ~
ber, og han avarer tned et Skulder·

tnek:
-

Folk 1 dette lllle Land er altfor

&>vne • • • •

- Men det De vU gere?
- To Lever bar Fa.dderskab for Rin.keneea og La.delUnd og agter at opfe.re

en stor Bygnlng t runkensea, og denne
Bygntng akal tjene som en Ud.faldaport til alle Sider.
_ Det er et Program?
_ Ja, det er et _Program. Som kan
leaes. og som Bka'l li!SSeS.
- Mener De, Apoteker Mikkelsen,
at det vil vmre for~det med Van·
skellj'heder at nP.a det Maal, man saa-

det slallde, uden at
eel uden Hengode ReSultat, som
.Anskuelm
er
Befo}kningen
le
ledea bar eat stg?
- Nej .det er kuD et Pengeapergs- ;n til polit!S..\te eller andre

upolitiSk Institumaal. Vel O"""'" et Spergsmaal om ,er.
To L0ver er en
D~
Vllje?
Det ses dora!.
tDil?
- Viljen er der.
- Ganske upoUtisk.!dde r OI~TiBt'•t•1111
~ Og ingen modsatte Viljer g0r slg
styrelsen sbehever !kke at
at der I Be
gmldende?
.. _ hvad han er,
,
- Gramsea.rbejdet kan ikke faa det M

-·

.......

kan staa Maa1

Claus Eskildsen
- Hva.d Siger da denne Deres Bibel
Dezn- og OS?
To Le1;ers Forma.nd bar sat s1g ved
Bordet og han taler med langsom,
tung &st:
-Denne Bog Siger: Ved DragnJ.n.
gen at Gramsen, bar Danmark kun ta..
get Hensyn til Bindewget. Men Tyl!lkernes Stla.ndpunkt er det, at Race,
Bloa og Jo-ra skal vmre atg0rende for

•

Or~espergs~e~

- Hvad vilde der ske, hvis Vi tulgte
Tysklands Teorier - ?
- ~ ska1 jeg stge Dem. Hva vt
telger Tysklands Teorter, 1148. er hele
Sl~ da.nsk, lige aaa dan.sk ~

'
.
attne

Sjllilland.

- Hvorledes kommer De tn det ReSUltat, Apoteker Mikkelsen - ?

Apotekn J. B. MilJtclnn.

D

ET

Forman~

der 1

disse~-

De.ge ha.r tundet Sted Indentor
den eenderjydske Forenmg To Lllver
og 1 Kratt at hvtlket - som Feige at

den hldtldtge Form.and, Kontorchet P.
E. Mt.lllers Sygdom, -

Apoteker J. B.

Det, som Claus EskUd!lens Bog
lMrer, er, at der findes en tTnderbevtdsthed overalt 1 Slesv!g, og Maalet
tor C1anSk Grensearbejd e er at veekke
den Underbevldst hed her og brtnge
den freltl, den er del'.
- Og hvts den bringee frem, hwd
vUde Felgen derat bllve -7
- Hvia denne Underbevtdathed kom
ftem, eo-m den burde, saa vtlde der t
dette 0jeblik vmre et Hundrede og
Halvtredsinds tyvetusind Danske Syd

Mikkel8.,_ h.8l' lndtaget Forrrumdss~edet, bar rejst det Spergamaai, om
Formandaski. ftet ka.n fonnodes at ville
have vide~ Felger eller Retor Gramsen.
BUltater f, 11p0rger Intervteweren Apo- De mener altsaa . . .
te.ker Mikkelsen, - og h&r De haft
- Jeg mener, at det ~t vmkke den
smrUge Gnmde til 8lt tage Arbejdet op ? slumrende DIUl.!khed, er den enecte
Den nye Formand llgner en romer&t Maa.de at bevare Danskheden pa.a..
- Ska.l Grtenaen flyttes -7
Senator; 110m han 111d4er dl!r I en AtDet skal den selvfelgeltg Ikke,
Eftermtddags
skygnl.ng at det gyldne
svarer To Lfwers Forman<L - Gramskmr, skarpprofiler et, bred 1 SkUldrene, sen 8ka.l selvtelgell&' aldrJg flytte.. Men
med bredt Svtng f BiDe Gestus, kunde de~ ka.n kun bevares, hvis vi arbejder
han gaa lnd paa det romerske Kapi- Pa& liiimne Maade ~ yd for Gnenaen,
som Vi arbejder Nord tor Grll!.llSen.

xa.n- ne

afge, .Apoteker Mikkel_
tolium, hvornaar det Skuide vmre, uden
aom hal' v>~kf' n..-.
er.
dot
hva.d
sen,
ane,
vUde
de
at een s.t de tllstedeVMren

imod vor
bold eode

torteelles og aaa stdder der I. B. MUc·
kel.ietl, ¥edletn af tredie Kred.s' radlkale Bestyrelse, og desuden findes en
Del Soclaldemokrater 1 vort Arbejdsudvalg.

National
Man bar tldligere batt Tilbejellgbeder til at betragte To Lever, der bar

bestaaet i otte og fyrretyve AAr, aom
en meget konsert:ati11 Forening. Dette
er lkke Tilfeeldel To Lover er ikke en
konservativ Forening. Det er en M·
tion.cd Forening. Den tarnker kun og
1utttdler kun natlonalt.
_ Har De ellers nogle nye PlaDer,
sam De paateenker at S0ge gcnnemfmt, Apoteker Mikkelsen?
_ Maa jeg ikke slge at Vi regnel"
med a.t g 0 re vort Arbejde l Stilhed og
Jkke tale om Resultatet. eller tllstreebe
Resultater, for dlsse foreligger, forcll
det staar for os som det atgorende,
hvad <lcr vel ogsaa lyder ret llgetll,
_ at kun Resultateme bar Betydnlng.
Men jeg vn alllgevel gerne benytte All·
ledningen til at benlede Offentllghe·
dens Opmeerksomhed paa, at den seks
og tyvende Oktober 1 Studenterfore·
ningens Fe.stsal afholder To Lcwer sin
otte og fyrretyvende Stiftelsesfest,
hvortil Vi gerne oliSker den storst mu·
lige Tilslutnlng.
_ Er De glad ved, at denne skal
finde Sted under Deres Formandskab? Er De glad over, at De bar
overta.get Ledelsen indentor To I.Awer,
Apoteker Mikkelsen?
Formanden svarer rollgt:

Hverken -

eller

_ Man er vel altld glad ved at kun·
ne gore Nytte. Det er et Arbejcf.6 at
veere Forrnand for To !Aver. Det er
hverken Fornoje'lse eller Glmde.
- De tror paa., at Underbf'Vlilatheden kan veltkes 1 Slcsvtg?
- Det kan den. Ialfald kan Arbejde£ for at vookke den gores. Lykkes
det saa. lykkes det. Lykkes det ikke,
~ bar man 1 a.lt Fald gjort sin Pllgt.
_ Og naar De til Slut skulde ~
le 1 en Noddeskal, bvad det egentlig
er, som De anser for Deres Pllgt. Apoteker Mikkelsen, bvordan vtlde saa De·
res svar komme til at lyde?
_ Det kan jeg svare Dem, udtaler
To L01Jers Formand, det kan jeg svare
Dem paa med nogle Ord fra Claus
Eskildsens Bog:

Algprende
Gr~sporg5nUUUet
er afgorcnde
for vort Folks Ltv, Ek.siAteos, Fremtia.
Den Ka.mp, der naturllgt staar ved en·
hver Grrense mellem to Folk, er der·
for ikke en Opgave, som alene paa·
hviler GroonsebefolkDingen. Deter hele
Folkeorganlsmcos Tllsta.nd: de okonomiske, socla.le og kulturelle Forhold, men frem for a.lt den 1 Folket
llggende !ndre Llvskraft og Hrevdelsesvilje, der er afgerende for, om Greensen skal llgge fast, om den kan skydes frem, om den maa vlge.

B-to.

tralhibliotek paa den
gamle Banegaardsplads
Med Skattepaleet sam Ge..o

Spaniens nationale
Ungdom kremper i
kjorter
•

~

,._.. TriTI om, at der i
\'11 lPemaaa et Kolonfkrav.

~-871*praktJak
~talt
FraDco
oc
8t Yare
fdenti.

General ~ IIOCiale Pl'ogra.h
mer op ad FaliU!Jraeas, men GntdDiopr
lmitar-.Autol'iteteme Off
Fal'Yik&ell lwl Dappe Ubdgaa.s, D&ar
tent 8ejren er 1 B.a.vn. Begge Parter
bar, llkent hetl.lp og torekammenda
mod hfnanden udadW, allerede begyndt
de lndrf) Manevrer teyr Ovoertaget.. Fa,.
lank.len fremheever, at mange af Offi·
cererne og Tualnder af de Menfge er
Fa.la.nkst.ster, General Franco har paa
den Mden Side en Trumt paa Haandeo_
fdet han Jned et Penneatreg ka.n fndrullere de 160,000 Falanks·Frlvillige 1
den regu!Eere Her og lade dem skltte
deres blaa Skjorter med Kha.kt-UnlfOI'o

u,_ meUem
ake.

e Fremgang
krigen
m vii gen opvrekke
Imperium
d e nationa•

men.

Bil paaksrt, da
Ledvogteren ikke
var vcekket Notionoltitlet~~le prifltllt
Kege, Mandag.

Netter slden blev en Bll,
FORtortetatParKonsulent
Streby,

Ibsen,
paa. en Overskerlng ved 0lsema.gle
paakort at et nordfra lcommende Tog.
Bommene var lkke lukket.
Bilen, I hvUk~n der !oruden Konaulenten befandt slg tre Passagerer, blev
raznt paa det bageste Part!, men kunde
dog tort8Eette Korselen. Ledvogteren
har paastaaet, at der lkke va.r gtvet
VEekkeslgnaJ tra nEermeste Station fra
Toget.
Statsbanernes 1. Dlstrlkt har nu afsluttet den indledendo Undersoge!se i
Sagen uden dog at komme tu Bunds i
-i Spaniett. De t~m Pile i
den. Sagen er dereftcr gaa.et W GeneDobbelmaget Bpcmicns
raldirektoratet. og man vu nu anmode
og 18abella.
Polltlet om at lndlede en Undersegelse,
Parti i Spanien. .A.arsagen dertll bvorefter Generaldlrektoratet vfl tage
tllsyneladende i Undertrykkelsen Stilling tU Sagen.
nationa.listlske Folelse under det
Regilne. Fala.nka-Ferere
fortalt mig, a.t de blev teengslet, og
deres Venner i nogle Tilftelde btev
&f kotnmunistiske T~rrortster for
have raabt ,.Leve Spanien" I GaderFa.lanksens Program ligner de itaFasctsters. Det gaar ud paa en
sberkt nationallstisk og
korporativt og sta.tssyndi.
f sin Karakter.

-

sparuke Imperium

skal genf~ea
sterste Deleo at Partiets
Medlemmer er Katollker, er
""'"..."'"""u dog ikke et religi06t Part!,
ensker i Vlrkeligheden at ellminere
katolske Kirkes politiske IndflyBevEegelsen er svagt antlsellll·

en meget kotiSorvativ Forenlng, I>etfe
er ikke Tilfreldet. To Lover er ikke en
konservatlv Foreni.Dg. Det er en na.tional Foreni.Dg. Den tamker kun og
handler kun nationalt.
- Har De ellers nogle nye Planer,
ISOm De paatrenker at soge gennemfort, Apoteker Mikkelsen?
- Maa jeg ikke sige at vl regner
med a.t gere vort Arbejde l Stllhed og
ikke tale om Resultatet eller tllstrrebe
Resultater, for disse forellgger, fordi
det staar for os som det afgerende, bvad der vel ogsaa lyder ret UgeW,
- a.t kun Resultateme bar BetyclniDg.
:Men jeg vU alllgevel gerne benytte Anledningen tll at henlede Offentlighedens Opmrerksomhed pa.a, at den seks
og tyvende Oktober 1 Studentertorentngens Festsa.l a.fholder To L&Ver sin
otte og fyrretyvende SWtelsestest,
hvortll vl gerne onaker den sterst mullge TilslutniDg.
- Er De glad ved, at denne skal
flnde Sted under Derea Formandskab? Er De glad over, at De bar
overtaget Ledelsen lndenfor To Lever,
Apoteker Mikkelsen?
Formanden svarer rollgt:

Hverken -

eller

- Man er vel altld glad ved at kunne gere Nytte. Det er et Ar'bejcl6 at
veere Formand for To IAruer. Det er
bverken FoT'fWjelse eller Glrede.
- De tror paa, at Under~he
den kan vrekkes 1 Slesvlg?
- Det ka.n den. Ialtald kan Arbejde£ for at vrekke den gores. Lykkes
det, saa lykkes det. Lykkes det ikke,
saa bar ma.n 1 alt Fald gjort sin PUgt.
- Og naar De til Slut skulde sam·
1e 1 en Noodeskal, hvad det egentug
er, som De an.ser for Dere.'l Pllgt, Apoteker :Mikkelsen, hvordan vllde saa Deres Svar komme tll at lyde?
- Det kan jeg svare Dem, udtaler
To Lovers Formand, det kan jeg sva.rc
Dem paa med nogle Ord fra Claus
Esklldsens Bog:

'AJgprende
Grrensesporgsmaalet er atg0rende
for vort Folks Llv, Eksistens, Fremtia.
Den Kamp, der naturilgt staar ved enhver Gra:nse mellem to Folk. er der-for ikke en Opgave, som alene paabviler Grrensebefolknlngen. Deter hele
Folkeorganismens Tllstand: de okonomlske, soclale og kulturelle Forbold, men frem for alt den l Folket
liggende indre Llvskra.ft og Hmvdelsesvilje, der er afgerende for, om Grrensen skal ligge fast, om den kan skydes frem. om den maa vige.
B-to.

vii genopvrekke
Imperium
de nati.ona-

Iankeen tremhaever , a t m.a.nge af Offi·
cererne og Tullnder at de Mentge er
F ala.nksister. Qelleral Franco har ~
den anden Side en Trutn! paa Haanden,
ldet han Jned et Penneetrvg kan lnd·
rullere de 160,000 Falanka·FrivllJJge 1
den reguleere Heer og lade dem sldtte
del'eS blaa Skjorter med Khald-Unlformen.

Bil paaksrt, da
Ledvogteren ikke
var vcekket Nationaltitlentl• priPat
Kege, Ma.ndag.
OR et Par Netter alden blev en Bil.
fJ:~rt at Konsulent Ibsen,
Streby,
paa en Overskrerlng ved 01aemagle
paakert at et nordtra kommende Tog.
Bommene var lkke lukket.
Bilen, I hvilken der foruden KonaulCDten befandt slg tre Paasagerer, blev
ramt pa.a det bageste Part!, men kunde
dog fortsmtte K0rselen. Ledvogteren
bar paastaaet, at der lkke var glvet
Vrekkeslgnal tra neermeste Station fra
Toget.
Statsbanernes 1. Dlstrikt bar nu a.fsluttet den IDdledende Undersegelse i
Sagen uden dog at komme ttl Bunda i
i SpanietL De fem Pile i den. Sagen er deref'ter gaaet til GeneDo'bbeltaaget Spaniens
raldirektoratet. og man VII nu anmode
og 18a'bel1a.
Politiet om at lndlede en Undersegelse,
Parti I Spanien. Aarsagen dertll hvorefter Generaldlrektoratet VII tage
tuayneladende i Undertrykkelsen StUling tll Sagen.
natlonalistiske F0lel.se under det
:piJ1 uu~wu1>e Regime. Falanks-Ferere
!ortalt mig, at de blev famgslet, og
deres Venner i nogle Tilfeelde b:tev
af kommunlstiske Terrorister for
have raabt ,.Leve Spanien" i GaderFalanksens Program ligner de ita·
Fascisters. Det gaar ud paa en
sterkt nationalistisk og
korporativt og statssyndi·
1 sln Karakter.

F

spanake Imperium

skal genf9ides
sterste Delen at Partlets
Medlemmer er Ka.toliker, er
...........,..... dog lkke et religl0St Part.t.
enaker I Virkeligheden at elimiDere
ka.tolake Kirkea politlske IndflyBevsegelsen er svagt antisemJ-
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Grrensev:rernets ,,Grrenseborg''

i Kollund indviet i Gaar.
tom er de nordi1ke Lande• Stolthed, 1kal

varne1 og adbygge1.
Spnderborg, Spndag.

Det unge Grll!nsevrerns Vandrehjem
.Gt•lf!nseborgen. i Xollund ved. Flensborg Fjol'd blev i Dag indviet V'ed en
llge saa enkel som stemnin,gs!uld Hf/ljtidelighed. En Rll!kke kcndte Personlfgheder fra begge Sider 9.'f Grll!nsen
deltog, og alle de nordiske Flag vajede
!oran Borgen.

•

indlededes
Indvielsesh~jtideligheden
med en kort Andagt ved en at det
unge Grrensevrerns ledende Mamd, Pastor Kildebv, Hoptrup.

Ikke blot Vandrehjem, men
ogsaa Leir•kole.

1 det ~rige Land f~lger Arbejdet,
som g¢res hernedc, med levende Intere&'Se; Jcr Sag er ogsaa vor S;~;g. Det
odan.ske Folk kan ikke trives under
Ensretningens Faner. I vort Land , har
d'!lr altid vrerct Plads for srerprregede
Personllgheder. De nordiske Lan~~r
lsre, i disse Aar ~ ll1_~g~t s..lor _Ql!_gave:
Den at vrerne og udbygge den Frihed,
som er de nordiske Landes Stolth~~ og
S(llru:lerjydcrne er jo Nord; Grre~e
vagt. Ministeren sluttede med at udtale sin Tillld til den danske Ungdom.
Derefter bragte Fonnanden for Dansk
Vandrelav, Kommunelrerer Stig Hansen.
K~benhaV'Tl, Hilsen og Lyk!)nskning fra
Dansk Vandrelav og !ra Herbergsringen og overrakte en Gave til Grrenseborgen, i hvHken han fuldt og fast
troede, der vlide blive ¢vet en god
Geming 1 Fred.ens og Frihedens Tjeneste til Lykke og Gavn for Danmark.
Sluttclig lreste F<>r:fat:teren Valdemar
R¢rdam et af sine Digte, og i Aften ta1
ler Fol'fattet-en Arne Sj'lren$C'YI samt erf
Rmkke a! det ung-e Grrerusevrerns Medf
arbejdere.

Derclter talte det unge Grrensevrern.s
Formand, Lrerer Marcussen, Tpnder,
om Grrenseborgens Tilblivelse og rettede en vanntf(lllt Tak til aile, der har
b idraget til dens Rejsning; ialt var der
til nu i kontante, tt'ivilli.ge Bidrag indkommet lige ved. 70,000 Kr. Foruden
at vrere Va.ndrehjem, et Sted, hvor
Unge sydfra og nord!ra kan m(lldcs
til gensidig Berigelse, skal Grrenseporgen tjene oom Lejrskole og paa anden
Maade bidrage til Dygtigg~relse af
den danske Ungdom. Naar Landets
Undervisningsminister i Dag er til Stede, fortsatte Taleren, betragter vi det
som Udtryk for Tillid til vort Arbejde,
at den Linje, vi fplger, er den rigtigc.
I Haab om, at den Aand, at vort Arbejde maa tjene Danmarks Sag ved at
fremme Int.eressen og Forstaaelsen for
Grrenselandets for bele Landet saa betydnings1ulde Anliggende, indvier jeg
da Grrenseborgen. Medens alle rejste
sig, gik Dannebrog til Tops paa en
Stang midt ilnellem de ¢vrige nordiske
Landes Fla.g.

Norden• Gramsevagt.
Undervisningsminister Jprgen JPrgensen ¢nskede tillykke med Grrenseborgen og udtalte Haabet om, at de
Forventninger, som nreres, maa blive
opfyldt. Det nationale Arbejde burdEf
gpres paa mange Felter. Det var
steren en Glrede, at det un.ge G
vrerns Arbejde er i Pagt med det
f olkelige Arbejde, so.m gennem
led er jilvet, og som har vreret at
s~ ~)ldning for det danske Folk.

I
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,Socialdemokratiets nationale
f;rstemand" om Grmnsekampen
Fo14._etingsmand J. P. Nielsen krrever en
s;ata l.~erjylland

f.t~ts

~get

dansk Ind-

tyske Mindretal 1 Nordslesvig er saa
natio-nale Fprste- lille, at det intet betyder.

Det er en splittergal Opfattelse. Jeg
JDid dlsse Ord blev Folke_.... I. P. Nieuen prresenteret vU nok vrere med til at st~tte Danskheden f Sydslesvig, men ikke smide
l'........_hol4et Ved Det unge Pengene 1 Grams. Thi dette MindreI A:ftes, det :!91rste tal er godt paa Vej til at blive kva!t
Gr~eA~eVam:~s
i Rsekken at tin: .Mikier, ved hv!lke at den ensrettede Tyskhed. Vii man
Talsmsend for hvert 1lf !'le fire store konsolldere Grrensen, skal det vsere
pre Rede gennem en Styrkelse af den danske
Partier vll :taa Ordet !or
Kultur f Nordslesvig, thl det er her,
Egg,
Kampen kommer til at staa.
over!or de seneste Tiders R$:1relser I ""~~,.._
derjylland.

maftd -

ll,lde

Emnet for I. P. Nielsens Foredrag i
A!tes var ,,Arbejderne og Grsensen".
Han begyndte, hvad der er vserd at
lsegge Mserke til, med at udtale sin
Gisede over det Arbejde, Det unge
Grsensevsern udtjilrer. Det er paa hpj e
Tid, sagde han, at der raabes et Varsko
til Danmarks Ungdom om at stptte og

stvrke Gramselinien.

Vi skal ikke skahe nationale
tyske Martyrer
Etter et Tilbageblik over Udvik!ingen i S¢nderjylland siden Gen!oreningen, fortsatte han:
- Darunark har s¢rget godt !or det
tyske Mlndretal. Det er noget andet,
end man kan sige om Tysklands Behandling a:! det danske Mindretal Syd
for Grsensen. Rent formelt bar Ty- r
skerne maaske gjort, hvad de skulde,
men relt har det i h¢j Grad manglet
paa Forstaaelse og Im¢dekommenhed.
Det er antydet, at vi er gaaet !or
vidt i vore Indr~mmelser overfor det
tyske Mindretai i Nordslesvig, men jeg
er nu a:t den Anskuelse; at vi ikke skal
skabe nationale tyske Martyrer i S~n
derjylland; dette at Bprn a:t tyske Fora!ldre har gaaet l tysk Skole, skal lkke
forhlndre dem 1 at nyde de samme
statsborgerUge Begunstigelser som andre.
Taleren protesterede dog mod den
Praks!s, som vfsse Forseldre f S¢nderjylland er kommet ind paa: At flytte
rundt med B¢rnene fra tyske til danske Skoler og omvendt.

Hvor Tyskerne sretter ind
Taleren skildrede, hvotledes Socialdemokratlet havde 191st sfn Opgave: At
lede de s¢nderjydske Arbejdere, som
var tysk orienterede, over paa et dansk
Standpunkt, .og paapegede de Punkter,
hvor Tyskerne ssettes jpd for at styrke
Tyskheden. F or det !~rste lsegg,er de slg
1 S~len f Ol'· at erobre ~rnene og Ung.domrnen, :tor det andet bringer de
Barmhjertlghed og Hj~elpsomhed som

Middel 1 det nationale Arbejde, for det
tredie vii de ved J ordk¢b udbygge deres Position.
Begrebet Bjilrnehaver bar det taget
fra Danmark, omskabt det i tysk Aand
og brugt det som Middel til at fange
B¢rnene I den tidligste Alder. Danskheden kan ik.ke vaere bekendt, at den
staar saa svagt i B~rne- og Ungdomsarbejdet. Vore Skoler si:aar langt tubage for Tyskernea med Hensyn tU
T.,n,.otnl ... .-.

• J t.:l ..... '-'

........~.- - . , - - -

E!ter et Tilbageblik over Udviklingen 1 S!l!nderjylland siden Gen!oreningen, tortsatte han:
- Danmark har s~rget godt for det
tyske Mindretal. Det er noget andet,
end man kan sige om Tysklands Behandling af det danske Mindretal Syd
for Gramsen. Rent formelt bar Tyskeme maaske gjort, hvad de skulde,
men ,.ett har det 1 hPj Grad manglet
p aa Forstaaelse og Im¢dekommenhed.
Det er antydet, at vi er gaaet .for
vldt 1 vore IndrsSmmelser overlor dei
tyske Mindretal i Nordslesvlg, men jeg
er nu a! den Anskuelse; at vi ikke skal
skabe nationale tyske Martyrer i S¢nderjylland; dette at Bpm af tyske Forreldre har gaaet 1 tysk Skole, skal ikke
forhindre dem 1 at nyde de samme
statsborgerllge Begunstigelser som an- .
dre.
Taleren protesterede dog mod den
Praksis, som visse Forreldre 1 S~nder
jylland er kommet lnd paa: At fiytte
rundt med B¢rnene fra tyske til danske Skoler og omvendt.

Hvor Tyskerne sretter ind
Taleren skildrede, hvorledes Socialdemok:ratlet havde lpst sin Opgave: At
lede de ~nderjydske Arbejdere, som
var tysk orienterede, over paa et dansk
Standpunkt, og paapegede de Punkter,
hvor TyskeJ:De srett~ind !or at styrke
Tyskheden. For det fstrste lregger de sig
1 seten f« at erobt:e B;mene og Ungdommen, for det andet bringer de
Barmhjertlghed og Hjrelpsomhed som
Middel i det nationale Arbejde, for det
tredie vi1 de ved Jordk¢b udbygge deres Position.
Begrebet B¢rnehaver har det taget
fra Danmark, omskabt det i tysk Aand
og brugt det som Middel til v.t fange
B¢rnene 1 den tidligste Alder. Danskheden kan ~Wte vrere bekendt, at den
staar saa svagt 1 B¢rne- og Ungdomsarbejdet. Vore Sjtoler staar langt tilbage for Tyskernes med Hensyn til
praktisk Indretning.
Deres Arbejde med at komme N!l!dlidende til Hjrelp bar det Formaal at
pege paa de paastaaede N¢dstilstande,
som Danmark byder S¢nderjyderne,
samtidig med, at ·det understreges,
at fra Tyskland kommer Hjrelpen. Paa dette Felt var vi strerkt
bandicappet, men ved danske Hjrelpekomit~er, som er traadt 1 Virksomhed
i 40 Sogne, belt nede fra Grrensen og
ope!ter, bar vi nu skabt en Organisation, som kan byde Tyskemes Hjrelpevirksomhed Trods.
ogsaa mod de tyske Jordkpb maa der
dremm~ op. Der er vist lntet andet
Land 1 Verden, som lader sine egne
Bjilrn synke ned til en Tjenerstands Vilkaar, saaledes som Tendensen er flere
Steder 1 Stsnderjylland.
Dette var Kernelndholdet 1 I. P. Nlelsens Tale, men han fremkom rundt om
1 slt Foredrag med en Rreklce polemlske
Udfald, som nok er vrerd at notere.
Ogsaa Radioen !ik en Salut: Den tyske
Delchgrliber rereskrendte i Radioen det
danske Folk forud for det sldste Folketingsvalg. Da der nu igen ved Landstingsvalget skulde tales, skrev jeg til
Radioen og spurgte, om Tyskerne efter
det passerede overhovedet skulde have
Lov til at tale- og I saa Fald: Om deres Taler skulde vrere ucensurerede.
Jeg fik at vide, at de baade skulde tale
- og vrere uden Censur. Goddag Mand
0kseska!tl Ethvert Folk, der har Agtelse for sig selv, kan ikke finde slg 1
det. Det maa vrere gamle Folk 1 Radioen, som trrenger til at blive a!lpst
eller k.omme en Tur til S¢nderjylland.

Det danske Mindretal i Syd·
slesvig paa Vej til at blive
kvalt
Om hvor Tyngdepunktet 1 Gr~ense~
kampen burde Ugge, udtalte I. P. Nielsen:
- Der er et Folk, som 1 den sidste
Tid bar krempet .strerkt for at vlnde
Lydh¢rhed for den Tanke, at vor Nationalitetskamp bpr foregaa Syd for
Grrensen ud fra den Betragtning, at det
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folketi@g$mand vii
afslredige Radioraadet ·
..Statsorgan udleveret til JEreskcenden af Danmark"
Socialdemokraten, Folketingamand J. P. Nielsen vejrer
, Eventyrpolitik" ved Grsenaen
Gremeevrern. Gramseforeningen siger,
at Danmark8 Fremttd llgger Syd for
Grrensen. Men vi Arbejdere gaa.r lkke
m.ed ttl nogen Eventyrpolltik, det er
alttor tarllgt overfor det store Tysk·
land.
Det 6'J8rettede Tyskland har Ha.lsqg Haa.nclsret ot;er det datutke MindretctZ og er god.t paa Vej til at k-t:cele det.
Der er Frihed tll at oprette da.nske

l;)koler. Me:n hvilken Eksistensmulig·
hed har den Ungdom, der gaa r ud fra
<llsse Skoler, hvls den ikke lader sig'
opaluge at Nazlsmen? Jeg vil gerne
stette Mindnltallet, men ikke kaste
Pengene 1 Grams dernede.
Der burde akride.s itld 1110d de tyske
Jordkeb Nord for Grcetut~. l ntet Land
• Verdeta ~ paa. den Maooe, ~m v,i
ger 1:ed at tolerere Jordke~e, sin egen
Befolknittg 3Yfl1ie til at blit;e
Tjenerstand.
I Kampen om Grrensen, sluttede Folketlngsmanden, deltager vi fra ArbejSocialcle mokra.t en, Folketinr amantl
dernes Side. Men v1 v1l vedblive at
J. P. Nielaen.
m0de Fjenden \tl<lenfor Grrensen, og i
Borups Hejskole rettede den Hn- Kratt at vor store Tilslutning i S0n·
derjydske, socialdemokratiske Fol- derjylland knever vi vore Veje respekteret baade tra tysk og dansk Side!
ketlngsmand J. P. N\el8en I Aftes -

en

I

som Taler ved det ferste Mede i den
at Det unge Grlllnsevrem arrangerede
Mooenekke 1 K0benhavn - et skarpt
Angreb paa Ra.diora.adet i Anledni:Qg
a.f, at der ved LandsUngsvalget blev
givet en fuprresentant for det tyske 1
Mllldretal Lejlighed ttl at holde et
ucensureret Foredrag i Radioen.
- D et er Tyak erne• P olit ik, udtal·
te Folkd ingamanden, a t m iekredit ere
,.Herw rgaland et" , hvori de t t yske
Mindret a l lever, og samticlig roae Tysk·
la,(d. V il IIUUl overlade a lle Statain·
uu••uo u e r til Tysk erne, for a t de ka n
111r eskende D anmark? D et er viat m er e t &'amle Folk, d er tidder i Radioraad et. De treen&'er t il a t blive a fl~s\ I
Folkettngsmanden skulde, som Det
unge Grrensevrerns Great, tale om Ar·
bej derne og Grcetl8cn.
Foruden at

skildre Sociatdemokratiets Pollttk og
Gerninger 1 Gnensespergsmaalet, slog
ban imidlertid om stg med raske An·
greb til tlere Sider. Han h8evdede
krattlgt, at Forfllldrenes Bestemmetsesret 1 &!n<lerjylland burde begrmn&ee
saale<les, at de kun een Gang, ved 8kolealder6't.s Bcgy,l4el8e, 1 kan 1:ce~ge, Qcm
Bornene ska~ i da.nsk e~let' ty~l"k Skole.
FoJketingsmanden tegnede et mjilrkt
Billede
af den danske F _,lkeekole i
S~nderjylland.
Fiero Skoler
det Mate riale, som Kommunerne
tilvejebringe.
Endmiodre har de
••arende Sportsplad•«, Gymna•t ik tale
or Mat eriale til det, som de tysk e Skoler raader over.
Skarpt og bittert udtalte Folket~ngs
mallden sig om det etl8rettede, natiotwlsocialistiske Tysklaoo, ,der for enh1·er, der som jeg er tld.gaaet tra et
gruootvigsk, frisindet H;em, m.aa 1:mre
scnn en Sl.ags pestbetcengt Utej" .

Det danske Mindretal
kvreles
Som Svar paa. en Udtalelse forleden

at Grlllnseforeningens Formand bebrejdede Folketingsmanden Gram.seforenln·

vf 117(,

1
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Qa.nHJQheden i Sydslesvig
et uundvrerligt Vrern
Den hfSjtidelige Skoleindvielse i Slesvig By 1 Gaar
( Fra

•

t101'

1;nder Jvdake M edar bej der).

SLESVIG, S0NDAG
Fra 1 Dag efter Indvielsen af den nye
Tilbygning hedder Slesvlg Bys danske
Skole Ansgarskolen. Den l!gger paa det
historlske Mikkelbjerg. Mikkelbjerg var
i OldtJden hedensk O!!ersted, senere
byggede Knud den Store et Kloster og
Knud Lavard en Kirke paa Stedet.
Til Indvielsesfesten 1 Dag var der
mj:idt mange G&!!Ster, Venner af den sf1nderjydske Sag i Ks't>enhavn og Venner
fra Nordslesvig.

,Et Fremtidens Land
hernede -"
Formanden for den sydlige Afdellng

at Dansk Skoleforening, Godsejer Daniel Petersen, Vesterholt, b¢d Velkommen, og efter at et B¢rnekor fra Skolen
havde fremsagt et Recitativ, gav General Birke en Redeg¢relse for Skolens
Tilblivelse og for Arbejdet for at taa
den rejst. Grrenseforeningens Formand,
Rektor H. P . HaMen, besteg deretter
Talerstolen:
-Vi staar her, sagde H. P. Hansen,
paa uomtvistelig gammel dansk Folkegrund, og paa den er der nu bygget en
' dansk Skole. Til Trods for denne Kendsgerning er der gode, danske Mrend, som
ikke kan tro paa det, der sker hernede,
Skole
1men nu lem Aar efter, at vi rejste
her, maa vi gjllre den st¢rre. Talmressigt
set kan der ikke opvises noget af Betydning her paa Stedet. Det er maaske
derfor, de store Aander ikke kan faa
0je paa det.
Det er en uforlignelig Lykke, at der
nu rrekk~ Haand ud mod os hernede
fra. Slesvigs danske Ungdom giver os
mere, end vi giver dem. Deres Ord!¢rer
t¢r tale om et Fremtidens Land hemede.
Kan der gives noget b.edre Varsel. Det
erkendes fra aile Sider, at Danskheden
her i Sydslesvig er et uundvrerligt Vrem.
Vi vil ikke vredes paa dem, der ikke
tror, men blot sige til dem: Kom og se!

De tyske Myndigheder skat
vises lErb~dighed og
Lydighed
Rektor H . P. Hansen sluttede med en
Tak srerligt til Skibsreder Kraemer og
Forstander Christensen Mors; og til
Byggeudvalget, til fhv. Folketingsmand
Andreasen for varm Tilskyndelse til at
tage fat, til La!rerpersonalet, til alle
For~eldrene, der sender deres Bpm til
Skolen. Tilsidst henvendt.e Rektor sig til
B~rnene og udtalte, at selv om de

paa gammel dansk Folkegrund, skulde
de vise de tyske Myndigheder JErb¢dlghed og Lydighed. Efter et F ader vor erklrerede han Skolen indv1et til sin fremtldige Gernlng.
Der udf.¢rtes derefter en Kantate, forfattet af Lrerer Petersen, under Medvirkning at et Bprnekor med Solosang
at Lrererinde Christensen og Recitativ,
fremsagt af Skolens Leder, Sv. Johannsen, der bage!ter takkede Forreldrene
for deres Trofasthed. - For et Par
Dage slden havde to Fredre faaet Valget
imeilem at tage deres Bs;Sm ud af Skolen eller at mlste deres Arbejde, fortalte ban. De valgte at miste deres Arbejde, for Bs;Srnene sldder her i Dag.
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skal gfjre
sin Pligt i Slesvig
Borgmester Kaper kraver bedre Rammer om Gramsearb~jdet, bedre damk Skolevaaen og atprre Raaderum lor Ungdom og !drat i SpnderjyllanJ

D

ET Foredrag, som Borgmester Iraper 1 Afte.s holdt 1 Studentertorentngen, kaldte haD. Nyorientering (
cl6t •rnr.dQrjydake Bp,.,.g8m4al eller og-

aaa Prcmn.f.ss,- til et Program.
Hovedllnierne 1 d1.sse Prsemtesser,
t~C>m han 1 en la.Dg og lunetyldt Tale

trak op tor Studenterne, bUver d&:
en bedre U tlbygnlng a/ det tlanske
Bkolevat.sen t BlmderjyTlantt -

naturlfgvi.$ ved Btaten8 Foranstaltning - ,
atcwre Raaderum for Ungtlomtrnm i
GratMe.<JpfWg8'77UU1,let, Idranten t agtJt f
den natrona~ Bags Tjeneate og Ba,mcrbejtle mellem Danske tra torskelltge
Lejre.

:Vi har aile Ansvar for
S~nderjylland
I Begyndelsen af sin Tale beskmrtlgede Borgmester Raper slg med,
bvorvldt man nu ogsa.a tnteresserer
llig for det senderjydske SpergsmaaL
Han betonede meget ska.rpt, at lngen
ber 1 Landet bar Raad til at flnde
dette Spergsmaai kedeligt, og at Vi
alle ved <knforentngen bar overtaget
.Ansvaret for S0I!derjylland og for,
bvad der slden Genforentngen er &ket

Bor,mtt•ter Kaper paa Stutlenterlor•
eninae~ T aleratol.

te Idr~en 1 den kulturelle Ka.mp. Tyskerne forstaa.r Idrettens Betydning,
de er ude efter Danskere som E.. .A.
Krtud&f"n .,meJ de skmve Rygge" og
z..riel.! Bukh, .,der gennem~elter Bonderkarlene, saa de bllver stramme Gardister". Vi maa fdrmttisere Senderjylland,
d~r.
og Ungdommen maa have friere RaaDet 1>4'nderjydske Problem er nu I derum.
en meget ny og fra tldligere meget
forskeWg Fase. Historien, mente BorgTyskemea Skolefremst~d
mesteren, maa. lkke bllve os en Lamke
Borgmester Kaper advare<Ie stmrkt
om Foden, Kontinu1teten maa lkke
mod at undcrvurdcre Betydnlngen af
overdrives.
det tY'Ske Skolearbejde I SlesvJg. Det
Nogle Mennesker vii. skt.lbbe Ansvavar en Fejl, at vi udstrakte den grundtret fra s1g med den BegrundeJ.se, at de
finder ..S0nderjydetn$ ~r ubeha.gellge vlgske Fr!skolctanke til SBnderjylland
l!enneaker". S0nder:Jylland h.erer til de paa en saadan Ma.ade, at B0rnene nu
mtshandlede Lande 1 Europa, og Befolk- opdrages 1 ty.ske Prlvatskoler med
:n.tngen bar et ujrevnt Sind, skuret at da.nsk Statastette. (Fyraab fra For·
de !orskellige Lag af M.agt, som er samlingen). Ja, G.rw:t<!tv1g har nok
vendt slg 1 sin Grav. Men pa.a. detl angaaet hen over Landsdelen.
En af de sidste store Van.skellghede:r den Side maa Vi lkke nu komm.e ind
!f'.'lr' S0nderjydeme, Kapitaltabet vecl paa noget, der kan Ugne Represalier.
I den senderjyd.ske Sag kan vi ikke
<anforentngen, skyldes ikke os, men
et 0jebllk t~enke paa. at udelukke den
't"or Modparts Pengepolltlk.
BorgmlJ$ter Kaper opfotdretle til en danake Arbejderbev~egelse, alene ford!
rigtlg og .,nobel" Bedcm1.meZse at d8nne Schleswlg-Hol.stetnismen er en OverModpart_ og &kiklrede, lwad ~ er &ket kla.ssebevmgel.se, mederu~ .,den lllle
f Tyskland vea Nazi-Kontrarevolutiont>n, Mand" Ved Gra!n.sen er vor Mand. Men
~ er en U4le81li1lg at den tyske !fen- man maa lkke torv~le Marxi.sme med
talftet, Ty&kernes Felelse at at va;m, et Danakbe<l.

Renkerfolk.

H. P. Hannen rej&te
Ungdommen
Denne Begivenhed gjord,e saa dybt et
lndtryk pac den senderjydske Ffn"er H.
P. HaMSen, at han ikke lamgere kunde
op/letholde d6t Lyssyn, hem havde n<m·et
Md<m Gen/oreninge~J.
Han rejste da
llngtlommen til kuZtureZ Gramsekamp,
det t~r han-s 8id8te store Gave til os.

Borgmester Kaper knyl;,tede her
nogle Bem~erkninger til det stedfindende Gramsearbejde. En effektiv kulturel
Defenslv kan ikke tamkes udeh en Offenslv, altsaa Arbejdet Syd ff'.'lr' GrrenfJen, men Borgmester Raper adva.repe
mod Ordet E]deren. Det la!gger Ordet
Hongeru:.et~ i Munden paa. den anden

Tyske Stauinstitutioner paa
danak Grund
Det gmlder at holde os frl fc;>r en
tysk Sindelagi:Jinvaslon, $Om 1 f0rste
Omgang rammer os polltisk, 1 anden
l'llaaske kan !0re tll F~edrela.ndsskltte.
Hvordan er det egtmtlig muligt,
spurgte Borgmcater Kap6r, at vi 4 Danmark ka,n have direkte ty.,ke Btat.sinstitt6tion~>r, /. E1C~J. 4e sek.s Arbejdsfrcmt-Kontorer i 814nderjylZand1
1Jorgme.stc,r Ka,per atilletle Krav om,

<'t cum datutke Skolo maa bringcs
H0jde med den tyske PlivatakoZeinva-

sion. Vi maa, udjcevne det Skaar, vi
har i vort Vaabcn.

Til Slut betonede Borgmester Kaper aom Hovedlin!en 1 Fremttdsarbejdet ~fter hans 0n.ske: Ingen RepresaHer, et Plus til oe uden noget Minus til
Part.
de
andre. Staten ska.l gere .tin Pligt og
De nuverende B0nderjydske Foreninger &kal ogsaa 1 den nye Tid bllve ved. git:e os bedre .Rammer omkring <let
Arbe}dc, der .skal gerc.s. VI arbejder
.Men de maa kunne samarbejde.
ria i H. P. Hanssens Aand.
Ungdommen.s Opgave er at stllle den
Med disse Ord bad Borgmester Kanulevende Samf0Ie1se mellem de norper Forsamllngen mindes H. P. Hansop lmod det nye Tysk- sen ved at rejsc sfg.
umordiske Ideologi, der truer
I nogle 0jeblikke mtndedes man i
med at vmlte ind over os. Og at benytStilhed den a.fdode senderjydske Ferer.

St REBNEBADE t KBBENHAVI

~

TELf, CEITRAL 11,195

Biadet:

P oli tiken

skriver den

--

11 OKT. 1936

Hr. Kaper kalder til Samling
idet sender~ ~ Spergsmaal

Tyskland aldrig fik eo H olbe rg I Vi
har gjort en fortjerutfuk! Indsat!! - men
Danske elsker Karikaturen f. Jo;kli., og en
ban gaar for haardt pa a! Arbejdeme
skarp Bem~~erkning kan vi alet ikke undnwa blot ikke /(m;ekale Mani,nle mea
vere. Men 'l'yskernel

/Jau•klred.
Sa, jeg l1ar en Sl~~egtning i H11mborg,
Nu n1aa •'Uate,l gere sin Pligt, men
aom en Gang i mellem aer l:'olitrken og ikke 1wget med Repreualier.

derfor nllturligvis ogua bar set dt> mange
Land~tingavalget var e n ator SkuffeJse
morsornme Karikaturer af mig. Personfor det tyske .\1indret.al, men det svarede
Jig morer jeg mig over dia.,e Tegninger heller ikke rigtigt til vore fJn~l:er.
- som oft.est da I - men min tyske
Vi maa. foretage en '~ll UdMJ'd til
Sla!gtning sag<le:
dansk Selvlrrevdelse, saadan at det bliver
- Sig rnig: Er /Cm.~t Knper virkl'liQ et Plu~ for os, men intet Minus for
m anset .lland i Kqbenhrwnf ( Munter· andre. Ty&kl'rne kan JUI'get vel forstaa,
11
•
hed.)
at Nordboen holder paa sit, og derfor
H. P. Hanssan troede det muligt, at Staten g e re baade sin Ret og Pligt.
h~tr eu Gang for aile· overt>~,:!f't OpJ.ta.ven
der kunde slutte/i et gentlematl-agrt.t- vi holde .s arnmen om et saadant Program
Hl20 - tier blev du. pula~t h Elle det d<~n lnellt med 'l'.r~kerue Oltl Gnensen. net lykda arbejder vi til .lt:re for H. P.
ske l•'olk w nlco!·li(l /l'ortJ/igti'/Re.
kedes ikke, men 80m sl n aidsto Gave til ~tiS .M inde. J,ad os miudes ham
Sle>wig h0rer til de mi~haudlede Lands- (IS rej-ste nan <.len s~:~nde!·jyslke Ungdorn.
rej$e os.
dPifJ i Jt:vropit. Gnn,;ke son1 Alsace og
l!'orsamliDgen rejste sig. Den '"~•vuu •
Man slcal ikke sige Ejderen.
9
ll11hmen, ciPrfor er S~ond~>ri.Hiernes Sind
1:1 r. Kaper omtalte de tre store natio- Senior takk:ede Borgmester Kaper,
uja;vut - det er kru.lbtJrsliy, /i'ol", men
nal& Foreinger og sagde i sin Omtale af saa sang man
6'rcen&t/orwinuen: .A lif · ~
i.J

$lesvig-HplsteJterne er Over4lassefok, m en den
, lille Mand ved Gr~nsen er vor Mand l

, Gtundtvig vilde vende sig i sin Grav, lwis han saa, hvorledes
Privatskolen bruge1 al Tyskernt

N

Y Oll JI!)N'I'JWJ ;>;G [ J)ft;'l' SON-

DEJI.,J\'SlO: S P0HGR~I A A L havda Burp;rne~ter Kap1•r kaiJt sit Foredrag
i Stu<iPnl'E1rforeningeu i L\ftes.

en

Viclereferelse

a.f

Dt't v11r

den Linje,

80m

Uorl(mesleren Mllerede slog til Lyd for i
Nin Tale paa ~lcamliugsbanken i Sommer.

H&n kaldte pu Samarbejdet mellem aUe
ft'nktorer, kran·ede at Staten skal ,gere

-

1

I!s_~ ked af., ·~ folk taler om

Ejderent Det Ord klinger ikke godt, og
man '>kal ikke bruge det1 alle rede af d11n
tlnwd, a.t saa l!iger de fra den andf'o
"ide: KoJ•gtn(ltn!

sin Pligt" og p~'gede paa SRdvendigheden af at bave Arbejderne med i det kultHrt'lle Forsvar for 0f't()nsen - og i n -

-

rigt l11~cle han Lnft imellem sig og de
Yderliggaaende. Han advarede mod en-

·.

lwPr l'ndtap;pJ,,.,~Iovgil'ning over for det

t.,~ke Mindrt-tc~~l, men ~gede paa Betydningen af er1 fast Holdning uden al Slapsvanse1bed.

Hele Folktts Forpligtelse.
H vAd jeg h111· at aige, 8kulde gerne
tt f'r(•tl1'1l11<1 indletlt-dEI han. .l tog vii tale lll(ltPrnt Qlll et
l11lel~<·~ht'tonet li:rune, og r111fidiyt om et
lr.rune . dt>r bundt"r d,vbt i vor Hi ~torie.
Hi•torien hin.t~r. ruen den nraa naturligvis ikk~ blive t'O J.~nke orn Fofien. n et'
~o:wldt•r om at ~l.r1!Je et f<'K"IIt's~kab
dt>tte Sp~trl(,lll!lal uanMet at vi orn hvem k:uu be1Jre1de dt>m det: l'i il.-l.·e!
bar vel
daglil{ bt>kii.'IIIJl!'r hiniUJden, bvilket til O&nwark
•for 01/l'rt:ilit
likal ba,·e Luv til at fort.-uette Hlt'U. ,.i 01 er for l)enderjylla nd, men vi bar ikke
\'i kunnet hindre, at 1\l'i,nllt
bar
uaat>t l'ond.-rjyllu nd .
VM-r·e /'nr"llli.~~l·r·n~ fil

~:i&t

og~~aa

Over for det tyske Svermeri om
.der oordische J\lenN<·h " lkao vor Ungdom med Rette ben vise til Sam/11lelut1
i Sorden. 'J'r.;kerne vii gPrne marchert.,
de intere.•serer sig for .S iels But.:h og

T yakernea T r ang til en g agantisk K. A. K nudsen , lrnm med de llk~eve R.v&gel Vi ma<:~ ic/l(eluu~t .St~wlerjvllar~d/
K r a ftlcn usem e-U d fo ld e lse !
Cnder sin Omtale af de 56 t.~ske J>ri-

<JK

J.od os nu ferst (lrau.ll.-e .Vodpa,.ten vatskoler i Senderjylla.nd ;,agde B.r. .Kadert•f11.'r lx•d.,mme voro egue Mulig-

hM!'r,
S,\'~>len"kiltet i 'l'~· ~kland 1 }l):!;j f.!r
1-(eunemftu·t med 1114'1-:l't 8tor IJyg:tighed,
dl't l'!lr en d) btgaacnde Ud le~ning al
t.y"k Jllenlalih•t . Nn\ nlrg paa viRse Omraader c•r l•'u,.n IHlri ~~~~·11 ioj nt'f'A ldC>nrle:
l.•l!f/,"fl''./1•/illfl':" l ~a rnfun dl'!., df.!t sknl'pe
.H·f..(•l Ui~lll'll l T< la ~~t•rue, er for'H irndet,
lnPn Trar)~l'll ti l l!n uif!llll(i.,,, Kmtt"''"""'"''· l 'rljll/t/1·/.., '"' d<>r •tndi~
den
~~~~~t T~,J,;e,ue i ::lJ.deu. K t!deli¥t, a.t

per:

- Jeg ter ikke tilraade, 11t vi tag6r
Stat<>tilskudet fTa diMe Skoler, men det
var nak en Jfejl, at vi indferte den
p;rundtvig~ke Friskole i Senderjylla.n d i hvert l<'ald vi lde (hundtvig sikkert veuc!P sig i si n Grav , bvis ha11 Man, hvordan
Pl'i \' II tskoi;;H·ne bliver brugt i SenderjylJand I

,,Sf'hleswig-Ho l~teini~men" et· en Ov~>r
k ~;,,.,,_ R.., ~g~IJSe, men Aro<>Jil<>N•n drto
lrlle .\lund, er 'li(lr Aland, J. P. ,\',el~~ll

~ KBBEMHAYN
TELf. CE.TRAL 11,895
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,:fil Gavn for os selv
, Og til ingen Skade
for de andre"
Borgmester, Dr. Kapers nye

s~nderjydske Prog~am

Interessant Aften i Studenterforeningen
Med Indenrigsminister Bertel DahZgaard, K¢benhavns Finansborgmester
Peder Hedebol, nogle scerligt s¢nderjydsk Interesserede og nogle Hundrede
unge Akademikere som Tilh¢rere tremsatte Borgmester, Dr. Ernst Kaper i
Aftes 1 Studentertoreningen. hvad ban
selv kaldte ,,Pramtisser til et nyt Program" for Danmarks' Forvaltning af sin
spnderjydske Nationalopgave. Prremis.
serne l,sd, korteligt gengivet, saaledes:
.,Lad os l den s¢nderjydske GerDing skabe et Ungdoms- og Arbejdssupplement at moderne Art! Lad os
idrcettisere den sji.lnderjydske Ungdom
som Modvcegt mod Tyskernes KTaft
duTch Freude-Bevcegelse, deres Jugend-Arbejde, deres ArbeitsdienstJ
Lad Staten berede sig til at g¢re sin
Pligt for at udfylde de Rammer, der
Borgmester Ka.per paa Talerstolen
allerede foreligger, lad den stflltte
Skolearbejdet, naar Kommunerne det l<egger vore Modstandere Orde~
ikke ¢konomisk formaar at gore det Kongeaaen i Munden"), Skoteforenintilstr<ekkeligt. Lad os samarbejde gen, hvis Program er sand Oplysning Sprogforeningen, der arbejder for den
uJen de ackelte Gruppers indbyrdes almene Oplysning.
UesavouerLtlg at hverandre, lad os
- Det er godt og fortjenstfuldt, hvad
BG?Tlig for.,ge at drage ATbejderklas- de gpr - sagde Doktoren - men de
sen med! Men lad os fprst og trem- maa kunne arbejde sammen! Der maa
mest undgaa Represalier mod de ty- vrere Plan l detl Vi skal ikke desavouere hverandre - det har vi ikke Raad
ske Undersaatter paa dansk Grund! til!
Ingen Undtagelseslovgivning! Lad os
arbejde til Gavn tor os selv og uden Lad Ungdommen tage fat
- Men nu - sagde Taleren - nu
Skade for de andre!"
maa vi Jade vor Ungdom tage fat! Vi
maa idr<ettisere S¢nderjylland - vi
I en ny Fase
maa samle os i et Frellestag, der navn~aalede:. talte Borgmesteren. Forin- ligt kr<ever Arbcjderstandens Medvirden han naaede til den sluttelige Ud- ken! Lad os forene Krcefterne LV•uv"""tormntng af dette nye Program /or (rit! Vi maa se at b,olde OS fri af
dansk Bestr<ebelse paa at bevare, hvad tysk Sinde!agsinvasion, der maaske
der er dansk i N<erheden at den tysl<e fr:Srste Omgang rammer os politisk,
Gr<ense, havde han faaet sagt en ita)k- i n<este Omgang bltver identisk med
ke alvorlige og muntre og kloge Be- Fcedrelandsskifte. Man skal ikke f¢le
rn~:erkninger i mere eller mindre n<er alt:for sikker . . . . Staten maa til
Tilknytning til Aftenens Emne, der hed Vi kan ikke overfor en saa voldsom In.,Nyorientering i det s~nderjydske vasion syd!ra lade vore ForsvarsvcerSpprgsmaal".
ker ligge Pdel
Problemerne er, sagde Borgmesteren,
Borgmesteren sagde til Slut:
gaaet ind i en ny Fase, da den tyske
- Jeg har tilsigtet at berede en UdKontrarevolution sejrede i 1933, og det sred til dansk Selvh<evdeise - kun et
er godt for dansk Folkekarakter at have Plus tor os - intet Minus tor de andre'
en Opgave som den s¢nderjydske at arMed en smuk Hyldest til H. P. Hansbejde med. Det, vi f¢rst og tremmest sens Mlnde forlod Dr. Kaper Talerstobar at gpre, er at se vor Modstander len. Tilhprcrne klappede lcenge og kratstilt ind i Ansigtet og derpaa se os selv tigt. Den ledende Senior, Landsretssag1 0jnene med alvorlig Eftertanke. Lad fr:Srer H. 0. Hansen, takkede for Foreos blot erkende, at Systemskiftet i draget.
Derefter sang Operasangerinde,
Tyskland i 1933 blev ~ennemt¢rt med
Birgit EnaeU nnal .. ,...,,.,.~.._ "'---

i·Utes 1 l::)tuaenten.un:u•ul!Ot:u, uv"u """

selv kaldte ,Pramlisser til et nyt Program" tor Danmarks· Forvaltning af sin
s~nderjydske Nationalopgave. Pr~emis
serne ljlld, korteligt gengivet, saaledes:
,Lad os 1 den s¢nderjydske GerDing skabe et Ungdoms- og Arbejdssupplement af moderne Art! Lad os
idr~ettisere den sj!Snderjydske Ungdom
som Modvcegt mod Tyskernes K1'aft
du1'ch Freude-Bev~egelse, deres Jv.gend-Arbejde, deres Arbeitsdienst!
g~re sin
Pligt for at udfylde de Rammer, der

Lad Staten be1'ede sig til at

allerede foreligger, lad den st~tte
Skolearbejdet, naar Kommunerne
ikke ¢konomisk formaar at g~re det
tilstrmkkeligt. Lad os samarbejde
uJen de !Mlkelte Gruppers indbyrdes
Uesavouer.ltlg af hverandre, lad os

Borgmester Ka.per pa.a. Ta.lerstolen

det loogger vore Modstandere Orde!
Kongeaaen i Munden"), Skoleforenin·
gen, hvis Program er sand Oplysning Sprogforeningen, der arbejde1· for den
almene Oplysning.
- Det er godt o~ :fortjenstfuldt, hvad
de gs<Sr - sagdc Doktoren - men de
srerlig for, ge at drage Arbejderklas- maa kv.nne arbe1de sammen! Der maa
sen med! Men lad os fs<Srst og frem- vrere Plan I detl Vi skal ikke desavouemest undgaa Represalier mod de ty- re hverandrc - det har vi ikke Raad
ske Undersaatter paa dansk Grund! til!
Ingen Undtagelsestovgivning! Lad os Lad Ungdommen tage fat
arbejde til Gavn for os selv og uden
- Men nu - sagde Taleren - nu
maa vi lade vor Ungdom tage fat! Vi
Skade for de andre!"
maa ldrrettlsere Spnderjylland - vi
maa samle os i et Frellestag, der navnI en ny Fase
ligt kr~ever Arbejderstandens Medvir~aaledel> talte Borgmesteren. Forlnken! Lad os forene Krcefterne fordoms
den han naaede til den sluttelige Udfrit! Vi maa se at holde os fri af
rormntng af dette nye Program for
tysk Sindelagsinvasion, der maaske
dansk Bestrcebelse paa at bevare, hvad
fprste Omgang rammer os politisk,
der er dansk i Ncerheden af den tySke
i nooste Omgang bliver identisk med
Graense, havde ban faaet sagt en Rll!k- Fll!drelandsskifte. Man skal ikke fsfie
ke alvorlige og muntre og kJoge Be- altfor sikker . . . . Staten maa til
maerkninger i mere eller mindre noor Vi kan ikkc overfor en saa voldsom
Tillmytning til Aftenens Emne, der hed
vasion I!Ydfra lade vore
,.N;yorientering i det s¢nderjydsl~e ker ligge ¢del
Spj!lrgsrp.aal".
Borgmesteren sagde til Slut:
Problemerne er, sagde Borgmesteren,
- Jeg har tilsigtet at berede en Udgaaet ind I en ny Fase, da den tyske sred til dansk Selvh~evdelse - kun et
Kontrarevolution sejrede i 1933, og det Plus for os- intet Minus fo,. de andre'
er godt for dansk Folkekarakter at have
Med en smuk Hyldest til H. P. Hansen Opgave som den ~nderjydske at ar- sens Minde forlod Dr. Kaper Talerstobejde med. Det, vi f~rst og fremmest len. TilhPrerne klappede lcenge og krafbar at gpre, er at se vor Modstander tigt. Den ledende Senior, Landsretssagstift ind i Ansigtet og derpaa se os selv [prer H. 0. Hansen, takkede for Forei 0jnene med alvorlig Eftertanke. Lad draget.
os blot erkende, at Systemsk1ftet I
Derefter sang Operasangerinde, Fru
Tyskland I 1933 blev gennemfprt med Birgit Engell nogle danske Sange.
meget stor Dygti.ghed. Dette Systemskifte har i Virkeligheden VC21'et en
dybtgaaende Udtpsning af tysk MentaHtet! Der ligger baade ooldgammel og ny

Historie bag ved. Tyskernes beundringsvrerdige Evne til Kolonisation, til
Ekspansion, har givet dem en Fplelse
af at vrere et HerTefo1k, og Evnen tll
Udbredelse har faktisk hvUet i dem som
et Darnptryk, d,er krrevede Befrlelse.
Vi kan uden Skade g¢re os klart, at
der er meget betydelige og vindende SIder ved den Kontrarevolution, som har
fundet Sted I Tyskland. Lagkagedelingen, der proogede det tyske Samfund
mere end noget andet europreisk Sam·
fund, er afl~st af en Folkelighed, dP.r
bar fuodet sit Symbol deri, at en Underof!icer fra Verdenskrigen er det store Ri.ges F¢rer . . . •
Tyskeroes medfj<idte Romantik og deres Trang til gigantisk KcempekTaftknv..semev.dtotdelse har givet sig Udslag i
en storstilet Blanding af formidabel Aktivitet og mcer.kelig Ideologi-Dannelse.
som, bvad man end mener om det. har
givet Tyskerne et stor Llv at leve. De
arbejder! Hvad gpr vi.

Ikke Ejderen Dr. Kaper besvarede sit Sp~rgsmaal
ved at skildre den H. P. Hanssenske
Mobilisering af S¢nderjyllands Ungdom,
trem og svang Flagene selv, og ved
skildre de s¢nderjydske
Virksomhed - GTrenseforeningen,
tusindaarshistoriske (,.Offensiv er
npdvendigt Led i Defenslven jeg kan ikke tide Ordet Ejderen •• •
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Kaper krrever Samling
~ den s0nder.Jyske Sag
lnJft& Repressalier eUer Undtagelses-Lovgivning i S,;nderjylland.
»N,Sgte111 Tale om f;lelsesbetonet Emne«.
Borgmester Kapet

boldt i Aftes

1 ne har deres Musik. Bare vi da ha-vde
Studenterforen.ingen et Foredrag, som faaet Lov til at beholde Regimentsmusiken 1 S!Snderjylland! (Munterhan havde kaldt: N11orienterlng i det
hed).
s~tndeTjyske
Sp~rgsmaal.
Foredraget
Vi kan t dette Arbejde ikke paa no·
var en Viderefs!l~ alf de Anskuelser, get Omraa.de udelukke den danske ArBorgmesteren idor<ie greldende i sin bejderbevregelse. Jeg vrerdsretter i ~i
Grad I. P. Nie!Sens Indsats, men han
Tale paa Skamllilgsbanken i Sommer.
gaar for ha.ardlt paa og han maa
M¢det oververe<ies ~ en Rll!kke iklke skrelde ud paa .Flensborg Avis.!
indbudte Gaester, af lhvil:ke vi nsevner
Indenrigs.mil}oister Dahtgaard Oil Borgmester Hedebot.
Hr. Kaper blev budt VeHoommen alf
den ledende Senior, Landsretssag;f¢rer
H. 0. Hansen, og saa sang man Helge
Rodes: .S<>m en rej~lysten Flaade ••

Historien b,;r ikke blive
en L~enke.
Borgmesteren begyndte med at sige,
at hans Foredrag skulde tjene scm
Prcemis.ser for et frelles Program 1 det
slfnderjyske Arbejde, saaledes som dctte nu maa foime sig. - Jeg vll tale
absolut nlfgternt om et fplelsesbetonel
F.anne; tale nutidigt om et Spslrgsmaal,
rom bunder dybt i vor Historie. Historien maa ikke bUve en Lll!llke oa:n
Faden, saaledes at en nutidig Betragtning alf Spprgsmaalet udelukkes. Det
er min Hensigt at samle Potitikerne,
der kremper indbyrdes, til en felles
Optrll!den i den sjilnderjyske Sag.
Nogte finder det sjilnd-erjyske Spjilr·g!·
maal kede.Ji,gt og VBI!ll~lt, IMn man
skal dog efter min Optattelse vsere
m-eget unpjsom, hvi3 man indtager det·
te Standpllll'kt. Ss!lnderjylland er e'l'l
lhistorisk mishandlet Lanclsdel, bvis
Befolkn.ing njildve'l'ldigvis ma.a bHve noget .$kuret. og strid a! Temperament.
Den nuvrerende Grtense b¢r e:fter
min OPfaffelse _ligge "fast. Det maa aile
vrere enige om. selv om jeg paa den
andel Side godt forstaar de Mennesker,
der mente, at ogsaa Flensborg burde
med til Danmazk.

Tyskerne savner en Holberg.
Hr. Ka.per gav en Karakteristlk
Systemski!tet i Tyskland 1 1933 og sag·
de. at han vilde udtale slg paa en
.nobel. Maade om det, der var sket.
Det nazistiske System er, sa.gde ha.n,
gennemfjilrt moed stor Dygtigbed og er
en d:y~btgaaende Udl~ning at tysk
Mentalitet. P.aa tlere Omraa.der er
Forandringen fra fpr ipjnefa1dende.
• Lagkegedelingen. i Sam1:undet er forBVUndet, men Trangen til en •.giganUsk
Kraftknusemig-Udfoldelsec er der stadlg;'
&an ligger Tyskerne i Blodet. Kedeligt
at Tyskerne aldrig fik en Holberg. Saa
vilde de bedre have kunnet taale Vit·
tigheder og Karikaturer. Det g$Sr d-e
~e

nu.

Noroslesvigs Ungdom skal
>id netiseresc.
Den nye U~ som skal viderefjSre Arbejdet i Spnderjylland, maa
lrere af Tyskerne. Det nye ty.ske Idretsideal bs!lr m~des med en dansk .Idrseti•
1eringc af Nordslesvigs Ungdom. Tysker·

Borgmester Kaper.
Vi maa give vore egne det PLus, de
mangler, uden at etabtere Repressalier
e!ter
Undtagelseslovgivning
overfor
Modparten. Positive Foranstaltninger
ma:a der til, ingen N egativitet.

Staten b!1lr yde de nj<Sd<vendige Ram·
mer og bs<Sr 61kire Viljen til Livet for
ung Da.n-skhed 1 de omstridte Egne.
Han sluttede med at fastslaa, at

J

.Bta-oa Lunde.

Oslo-bispeu, Johan Lundt, har
i en preken i Haderslev domkirke, gjort sig skyldig i en uttalelse, som ma vekke den me=:~t
pinli.ge opmerksomhet.
Et telegram fra Kj0benhavn
refererer ep~en s31edes:

4:Den tyske menighets medlemmer var innbudt til gudstjenesten, og bi.skop Lunde
holdt en preien og frerohevet
glede ove~ al Sender-Jylland var befridd for tyskernes heri"e<Wm.qle. Han sa ogsa at Jesus kan fri et menncske fra djevelens vold, likesa
sikkert som han frelste S0ntyskernes
fra
derjydene

su;

makb.

•

Da den tyske prest, pastor
Prahl, senere beklaget sig over
de ytringer Lunde hadde latt
falle, ~arte han. at han ikkc
hadde hatt til hensikt a krenke
den tyske menighet. Og han
har senere uttalt til Berlingske
Tidende, at hans ord ikke hadde
noen politisk hensikt og at det
slett ikke falt ham inn, at han
r0rte ved noe som var pinUg. Videre sier han: o:Jeg var forbauset over a erfare atSi}enltingen mellemgrensefolkene var sa
slerk, noe slikt ante jeg ikke.
Jeg kjente for lite til forholdene
pa forhand». Det mil. forutsettes at det nok
dessverre er riktig, det biskop
Lunde har anf0rt til sin undsltyldning. Men det syncs a vmre klart, at hadde det bare v;ert
dansker Ulsted~ under gudst.jenesten, vil~ biskopen ikke ha
nreret betenkeligheter med a ut-

-·

tale sig s?m han gjord_!..
~t er meget beklagelig at
de andelige dimensjoner hos den
norske kirkes- primas ikke spenner videre. Srerlig i lys av det
bedr0velige faktum, at den norske statskirke ikke har ydet
Norge noget effektivt vern mot
den marxistiske materialisme. 1
Biskop Lunde bar rikelige arbeidsfelter her i landet, for f1.
bekjempe den marxistiske gud·
l0shet. Og: 1'!1,an sa _gjtrn..£_ at
kirkens menn ofret 'sig litt me_r
for _vare .sg_ne .PNblemer, f0r de
reiste utenlands og blamerte sig
S~3 vlrt }and.

.a
da.nske S0nder jydere Nation&- Side er blevet te.It om Nordeo
efter 1864, vilde ban SY'(lgrrense.
Norden s §f'(fgr rerue et: tkq no- f1. f !
have vidst, at vi bented e Styrke
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Kontor t Graasten:
de sig, blandt Nord.&ns Folk. Derom vidBedakter A. P. MaDar, Telf. Nr. 118 ~ :08'1~a saa Tid•en noorme
b-V«- 'Mulig heden for vort natio- ner den forege de Interes se, man
Kontor 1 Legumkloster:
else 0jnede s. ba.ade i Sverig e og Norge efter
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Red. Tycho FUUov privat.
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mig klart.«
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Vi har lige s1den 1920 modta get
det
Dagbla
lskabet
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vmre pa.a Vagt.
saa mange smll.k!k·e Vi>dnesbyrd
HeJmdaL
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Forsta aelse af, at Danm arks Syddet
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lskabet
AkUese
1
Trykt
grmnse er Norden s Sydgrr ense,
Hejmd als Trykke ri 1 Aabenraa.
at vi fra. dansk Side kun kan 00klage, at Tysker ne sta.dig mener,
at Forhol dene Jigger sa.aledes, at
»Norge og Svel'ig e bavd& andre
Bekym ringer end at beskref tige
sig moo Danma rks saara fjerntllggend e Sydgrr ense, om bvis Oprindels e og ind.r e Beretti gel.se kun
t u!uldk omn,e Foresti llinger ,
I KUND E forlede n oor i bejs
ke Folk«. Ja.,
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vre1~
maatle
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at
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Tanke
er
es,
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heller
som
n,
Illusio
lamger.e Tid bavde ophold t sig i er en tysk
mod o.s uvenlig.e Fe~
not·ske
ikk.e
en
Flensb org, hvorfra . han sa.mm
Ieiser i Gronla nds-Sa g-en kan g0med en af de ledend e Mrend inre til andet. Vi beb~er kun at
ctenfor det polltis ke tyske Gra:m.e Parlam enRegeri ngsabs essor min~e om de nordisk
sea.rbe jde
l)ybbe l den
paa
Mooe
es
tariker
C I a u s e n K o r f f fore tog Beseg
syv Aar
altsaa
18. Augus t 1926
ogsa.a her i Landsd elen.
s
alsocia lismen MagtPaa. Baggru nd af det nyoe Tysk- f0r Natiou
gel se. Det afgav et for alle
laods stmrke Betoni ng af den overta
t Bevis fo1·, at Nord en
»nordi ske Tanke« og Foomh revel- synlig
den L0snin g, der blev
bag
sen af >>et tysk-n ordisk Skmbn e- staar
tntffet i 1920, at N' or den ber erfrell ess.kab«, som det Gang paa
, hvor Nord en s politis ke
Gang har vmret Tilfrel det paa kendte
nse gaar. Prot~ Dr.
>>Nordiscbe Gesell schaft« s Rigs- Sydgrm
, Lund, udtalte bl. a.:
skog
Lind
strovne r i Lybrek , ka.ster en Arti13 f'f3 {' • 13
kel med Mrerke t »Knut« et me»Jeg vii her bringe en Hilsen fra
det svenske Folk. Det er jo saa, at
get ejendo mm.eli gt Lys over den
Gud ske Lov ik.ke er en Nydet
tysk Indstil ling bil og Opfatt else
at udtale, at Nordens Folk
hed
aJ Norden og det nordis ke Samberer sammen. Ikke en politisk ,
arbejd e.
men en Sjrelenes Enhed binder os
Under Over&krifoon »Misb rugt nordiske Folk salllmon. Vi ved, at
Daama rks Sora er Sverigea Sorg,
God troonh ed« beskm ftiger »Knut«
og 1 Dag kaa vl vidae, Daoma rka
sig med de evrige nordis ke LanGl• de er Sverlges Gl•de . . . . E t
des Stillin g til Danma rk og Dan- Lave for, at Seader jyllaad ar fert
marks Grren.s.e. Hele Frems tillin- aamme o mad det evrlge Nordell,
thl derved er det, at Nordeu ED·
gen reber det sterste Ukend skab
til d isse Spergs maal og en For- bed er faldbyr detl«
vroong ning a.f bistori ske KendsF'bv. norsk Stats- og Ud
e I udgernin g.er med det let gennem - milllister J . L. Mow in e k.
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Tys klaa d og det
norriiske Samarbejde.

V

l'I.OIJtor 1

a·en, ~puttet det norctlske Samubejde, splittet den noJ'Idiske Opfa.t~lse at NordelliS Sydgrren.soe for
derved at bant~ Y&j for den tyak Tell 279 med Omstilling til
Red. Trcho FtlJkov privat.
verk av rattv:is>a, d~t stAr for nati<>nalsocialistiske Opfattelse &t
<ten »nordisk.e Tankec. Og her~
mig klart.«
overfor
kan vi ikk.e ~rkt nok
Vi har lig.e siden 1920 modta.get
Udglver: Aktieselskabet Dagbladet
HejmdaL
sa.a mange smukk~ Vidnesbyrd ...... _vagt.
Redakter 8 J ern Ha n as en.
om vor~ nordiske Br0drefolks
ansvarbavende.
Forstaaelse af, at Danmarks SydTrykt I A.ktieselskabet Dagbtadet
gramse er Nordens Sydgrmn~,
Hejmdala T17kkeri 1 Aabenraa.
at Vi fra dansk Sid~ kun ka.n beklage, at Tyskerne stadig mener,
at Forholden~ ligger saaledes, at
Tyskl~a
~>Norg~ og Svedge havde andre
Bekymringer eud at beskroftige
sig med Danmarks saar.e fjerntUggende SydgrretU;e, om hv'is Op~ 1
rindelse og ind.re Bercttigelse kun
I KUNDE forleden her i hejst Ufuldkottme Forestilling.er,
Blad~t meddele, at d.en raader bos de norditllke Folk«. Ja,
kendte norske Gr~mlands-Akti- 0nsket om, at det maatte vmve
vist Advokat S me d a 1, Oslo, i saaledes, er Tank ens Fadet·. Det
lamgere Tid bavde opholdt sig i er en tysk Illusion, som hellet·
Flensborg, hvorfra han sammen ikke norske mod os uvenlige F0med en ai de ledende Mamd in- Ieiser i Gr~m lands-Sagen kan g0llenfor det politiske tyske Grmn- re til andet. Vi beb0ver kun at
searbejde
Regeringsa.ssessor minde om de nordiske Pat·IamenC 1 au s eo Korff foretog Bes0g tarikeres ~Iooe paa Dybb0l den
18. August 1926 - altsaa syv Aar
ogsaa her i Landsdelen.
fer
Nationalsocialismens MagtPaa Baggrund a.f det nye Tysklands strerke Betoning af den overtagelse. Det afgav et for alle
,,r10rdiske Tank-e« og Frembrevel- synligt Bevis for, al N or d ~ n
sen af ,>et tysk-nordisk Skmbne- staar bag den L0sning, der blev
frollesskab«, som det Gang paa. truffet i 1920, at N or d en ller erGang bar vroret Tilfmldet paa k.endte, hvor Norden s politiske
)>Nordiscbe Gesellschaft<<s Rigs- Sydgramse gaar. J?rOife!tOl' Dr.
stmvner i Lybootk., kaster en Arti- Lindskog, LuDd, udtalte bl. a.:
1~. f'U( •· 1.1
kel moo Mmrket ))Knut« et m~
»Jeg vil her briugo crt Hilson fra
get ejendornillleligt Lys over den
det svenske Folk. Det er jo saa, at
ty.sk Indstllling tal og Opfattelse det Gud ske Lov ik,ke er en Nyhed at udtale, at Nordens Folk
aJ Norden og det nocdiske Sa.m-

af d>en internat.iona.le Kommission~?$' cte;sT.ctstnrovnte skrev
T0NDER AMTSTIDENDE
endnu i 1930 til dette Blad: »Ty
Kontor I Tender: Jernbanegade 18 att den slutliga losningen var ett
~ ·o n 1una:

K.nstea Post, Senderg. Telf. Nr. 57
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og det
nor(ifske Sam/ arbejde.

V

arbejde.

berer sammen. Ikke en politisk,
men en Sjrelenes Enhed binder os
nordiske Folk snmrucn. Vi ved, at
Daamark1 Sorg er Sverlges Sorg,
og 1 Dag k aa vi vldoe, Daomarkl
Glade er Sverlge• Glade . . . . Et
Leva for, at SeoderJrllaod er fert
sammea m ed det evrlge Norden,
thi dervecl er det, at NordeDI
had er fuldbyrdetr«

Under Ovel"S>kriften ~>Misbrugt
GodtroenbGd<< beskmftiger »Knut«
sig med de svrige nordisk>e Lande-s Stilling til Danma.rk og Danmarks Grmnse. Hele FremstiJlingen rober det sterste Ukendskab
tii disse SJ)0rgsmaal og en Forvrrengning at historiske KendsFbv. norsk Stats- og Ud .....,...,,,_
gerninger med det Jet g~nnem
mimster J. L. Mow inc k e 1
skuelige Maal for 0~ at ska.be
talte bl. a.:
Basis f<>r et Murbrmkkerarbejrte
Det, at vii det 0vrigc Norden bar
overfor de nordiS!ke Landes Samarboejde og ikke m.indst overfor vidat, at vore Sange har lydt paa
den i di.sse i Dag raadende fml- Eders Lrober, det har gjort og ger
at vi i Dag er glade for at st~a her
tesnol'diske Erkendelse af Dan- paa den minderigo Jord og at kunmarks Sydgrmnse som Nordens ne bringe Eder en Tak og HUsen.
Sydgrmnse.
Maatte Klokkerne altid lyde saadan,
at vi I Norden staar strorke og
Den anonyx:n.e Forfattets dybt
maalbevidste om vor Gerning. Ger

saarende og krrenken~ Omtale Vi det, har Vi ogsaa naa.d til at
af de svenske og norsike Frivil- aabne Dere og Vinducr ud mod
liges Deltagelse i de slesvigsk-e Verden, at s0ge nye Tanker og nye
Ideer der, og uden at vrere omKrig ~>en virkelig tragisk
'gmrdede
af Fot•dom omforme dem
Skrebne bar det svenske og nori nordisk Aand.
s~ Folks bedste Senn~r lidt,
Saga melder, at ved Stiklestad
som, vildledt af den formaals- var Olav den helligcs Mrerkes·
bestemte danske Ideologi, felte
mands f0rste Tanke at s re t t e
stg forpligtet til at smtte der.es
M m r k e t f a 8 t i J o r d e n. Det
Liv ind som Frivillige i den dan- er den Tanke, som 3endcrjyderne
ske Hmr for en Sag, som i.k.k.e har virkeliggjort, saa det 0vrige
Norden kunde se det.
var deres« - skal ook bidrage
til at bane Vej for en Forstaaelse Det er det store, det er d~t glupe,
a f det, mao fra tysk Side tmnker at mrerke skal stande, om manden
maa stupe.
sig ved Samarbejdet med Nor den.
Tak, Senderjyder. Et Leve for
Fotfatterens Uvidenhed om d·e
de
strerke og modige Folk i Nor·
Ting, han· skrive-r om, fremgaar
den«.
bedst af hans Pa.astand om, at
»de danske Grmnsepolitikere terst
Disse Ord fra 1926 er
bar stillet den nordiske keligt Bevis for den fuld·komne
erigbed i Forgrunden for Uvidenhed, der prmger den anoPolitik«. Dette er jo en nymi3 tyske Forfatters F·ors0'g paa
Fejltagelse.
Bvis at fremstille Forholdet saaledes,
n, der skriver saaledes, blot at der ferst efter Nationalsocia1isdet rini_e,~;te Kendskab til ru~ms Magt.overtagelse Jra dansk

I
s~oJ Lun~e var u~el~il
·t ssn~eriullan~.

-·

Tyskeroe blev stett over en
ottalelae 1 en preken 1 Baderslev domk.irke.
Ksbeohavo: En oordisk 8'\ldl·
tjeneste, eom blev holdt i domkl.r·
ken i Haderelev under de nordiske biskopere beeek i Seoderjytlaod. har ifelge cBerliopke Ti·
deode» gitt aoledoiog til adskill~
rsre i Haderelev. De tye.ke meniglhetsmedlemmer vaT innbudt
til ~dstjeneeten oe biekop Johan
Lunde ·h oldt eo preken, hvori han
utt&lte sin glede over at SenderJylland er befridd fra tyekeroet
herredemme. Han ea ogeA at cJeeus kan frl et menneeke fra djevelene void, like sA. eikkert eom
han fTelete senderjyderne fra ty.
akernes ma.kb.
DU!ee uttaleleer fait de tiletedevmrende tyakere tuogt for bryetet.
fortsetter avieen, og den tyeke
prest, pastor Prahl, op&ekte senere
biakop Lunde og beklaget eig over
.de utta.leleer, 60m var falt. Bisk.op
Lunde evarte at han ikke hadde
•b att til hensikt A ):reoke den tyeke menighet.
Zeitung»
cNord&ehlesvigeohe
offentligg;isr eo erkl~ering fra de
menighetsrA<t.medlemmer,
tyeke
hvori det heter at biekop Lunue
overfor pastor Prahl og i nerv~er
av de nordiske Iande biakoper utt&te sin opriktlge beklagelee og
bad paetor Prahl om A gi den ty.
eke meni&'het meddelelee om dette.
De danekeinnede medlemmer av
VAr Frue Sops menighet holdt
ifelge cBerlinpke Tidende» et mete igAr og eeodte biskop Lunde en
meddelelee, hvori de takJ:.er ham
for bane foretA.eleesfulle ord.
cBerlingske Tidende» har batt
f
med biekop Luntelefoneamtale
en
1
e, eom uttaler at de ord, eom
a:kte de tyske tilhsreree mishag,
are va.r en liteo paeeus i preke·
en. Mine ord hadde ingel). polik hensikt og det hadde elett ikke
lt mig inn at de kunde rere ved
oe 60m va:r pinlig. Je.r var forauset over A. erfare at epennin.ren
ellem grensefolket er sA sterk.
oe sHkt ante jeg ikke. J e.r ldenfor lite til forLe pA forADd.

Tysk Protest mod Biskop
Lundes Prcediken i Haderslev
En Erklrering fra de tyske Menighedsraadsmedlemmer
vrekker strerkt R~re i danske Kredse
Fra vor Korrespondent

i Overua!T'else af de skandinavi!ki!
Biskoppe1' udtalt sin oprigtige Bekta.gelae og bedt Pastor Prahl give den
t11ske Menighed Meddeldse herom.

HADERSLEV, L0RDAG
En nordlsk Gudstjeneste, som blev
a!holdt i Doxnk.irken i Haderslev i TilEn Udtalelse af Biskop
slutning til de nordis~e Biskoppers BeAmmundsen
sfilg i Sfilnderjylland, har glvet AnledDenne Erkla!ring bar vakt stor Rs;lre
ning til et betydellgt Rfilre i Haderslev.
blandt Byens danske Be:folkning, og
Ved Gudstjenesten, til hvilken ogsaa Deres Korrespondent har i Aftes foreden tys.ke Menighed var indbudt, tal- tagt den for B~skop Ammundsen, og
te bl. a. Biskop Lunde, Oslo, der i sin bedt Biskoppen udtale sig om Biskop
Prmdiken udtalte sin Glmde over, at Lundes Prmdiket,l. Hertil svarer Biskop
S¢nder)yderne var blevet befriet fra Ammundsen: Idet Biskop Lunde bar
det tyske Herred¢mme og understrege- udtalt en Beklagelse a~, at han gennem
de, at Jesus kan fri et Menneske fTa Udtalelser i en Gudstjeneste, hvortil
Djmvelens Votd tige saa sikkert, som ogsaa den ty's ke Menighed var indbudt,
han har fTelst S¢nder;yde1"1\e jra Ty- uden at vllle det, er kormnet til at virskernes Magt. Disse Udtalelser faldt en ke saarende,, mener jeg, at man helst
Del af de tUstedevll!rende Tyskere for derved skal betragte denne Episode som
Brystet, og den tys.ke Prmst, Pastor endt.
Prahl, ops¢gte bagefter Biskop Lunde
En dansk Hilsen til Biskop
og beklagede sig over de faldne UdtaLunde
lelser. Hertil svarede Biskop Lunde, at
det aldeles ikke havde vll!ret hans HenSagen er imldtertid ikke afsluttet hersigt at krmnke den tyske Menighed.
med. De dansksindede Medtemmer af
Vor Frue Sogns Menighedsraad holdt i
En Erklrering fra de tyske Aftes et MsSde og a!sendte fra Mf'Sdet
~endghedsraads~edle~~er
fjiSlgende til Biskop Lunde, Oslo:
Hr. Biskop Lunde, Oslo. De
I den .Anledning indehotdt ,Norddansksindede MedLemmer af VOT
schleswigsche Zeitung" i Gaar f¢lgenFrues Sogns M enighedsraad i Hade1'.&de ETkimring fra de tyske Meniglev takker Dem tor Deres forstaae'!'-de
a/
Anledning
I
hedsraadsmedlemmer:
Ord for vor Nationalitetskamp og
den at Hr. BisJ;op Lunde, Oslo, i sin
hvlder Dem for det Bekendetsesord,
Prmdike'lf i Domkirken Mandag Atder ligger til Grurtd for disse UdtaTyos
saarede
ten brugte Ytring, som
Zetser, der vil vmre os et kmrt Minde
skere dybt, ha1' Hr. Biskop Lunde i
at en frejdig FrmtdeTf!st.
en SamJale med Hr. Pastor Prahl og

De t lyd er so m
et Ev en t,·r
..

\

vf:d !oUteure ac naUonale !Ude r, oc Ud·
talelser af dcm 1 forvrr engtt Form cr
bragt frem for det danske Gcsandtskal>
l Berlin, der saa atter bar henve ndt
;Jg
til det danske Udenrigsmlnisterlum f'Jr
at krreve vedkommt:n<le dans' ·p Prrest til
Pastor Smi th, 0slJ:y Regns
kab for sine Udt&lelser, og dette
• Det er engan c lmellem nJlitve~dlgt, at u~ atter
ha~ Iadet Bapn ill& genQem
jler bllver talt ud angaa ende viise Por· Klrkemin1s
terium, B1akop og provs t til
holcl 1 MellemV!Bl'e ndet Dansk og Tysk, den paagreldende Pres
:veJ er det bed$t og meR Vlm'd iit 101 den Grun d til at &P'!rge: t .:;elv, er der al
Hvem bar melt Ret ,
~ke Sag, at der er Ro l Gnen
Melan · 1 S"nde rjylla nd, en dansk eller on tysk
•
or at Ttden kan faa 1m U1 at gaa Prrest? Hele dette
Appa rat blev sat 1 Bellbl rollge Gang hernede. Men Wlrtertiden vregelse
mod Prres ter her 1 Landsdelen
~!ian der indtrr etfe TtUrelde, hvor
det vll- for lkke saa lrenge slden for Udtalelser,
lrle atrtde mod vor Veerdlghed at tie stille, de aldrig
var ltommet med, og aom de '
bf vor Tavshed. vllde bUve m1sforstaaet derfor let kunde
tllbagevlse.
l!ra tysk Stde som et Svaghedstegn og
Det lyder som et Event yr, at sligt !tan
bruit som en Spore til yed given LeJ· tmnkes t Nords
lesvig efter Oenfo reni!l · t
J11hed atter at optrrede paa en udresken- gen,
men det er nu mere end et Even-,
tif Maade.
tyr; jeg bar for Eksempel selv to Gange
• saada nt Ttlfrelde er Pasto r Pr&hls vreret ude
derfor.
Qvtreeden forleden overfor den norake
Jeg er slkker paa, at naar danske Ss'lnB~Jkop,
Blskop L11Dde er en _gyerleiJ!n, dC!l;jyder drage r
en Sammenllgnlng mel·
'Vtcltskuendc og- triiige mand lg Perso nlls- lem
Pasto r Prahl s og andre tyske PT:"bect, der tiiiikci-, forlp denh an taler \. og sters Optr~edeil
I Da.g og den Beha ndalcJrig gaar paa Akkord med Usand hedeu
, llng, adsk.illlge da.nske Pra>ster herne de
e1. Mand, tor hvl!m vor Gramse gbes t har vseret
ude for, vll de uvilkaarUgt
set ogsaa er hans Polka Grrensc, en Nand spj'frg
e: Er Vi 1 Danm ark, eller er vi der
~tt_ikke z.!emm.,i' at norske ~d h.; ikke? '
Fr. Smith..,
\icfiYd t deres Blod paa DybbGl Banke.
;Dtr.nc Biskop kommer su herne d 'l:ltn
vor Grest, lndpyqes til at prredlke 1 Grre~
l!elandets Domk lrke - og ban pnedi ker
or varmer danske Hjert er vcd at for•
kyndc Evangcllet. Oft under dctte bf\llt r
hlll en Allusion til det tyske Frem medberre dpmme for derved at klarlregge en
apectel krister. Tank e - - og s a a kommer der en tysk Prrest og sp)Der )t!lt:kebliJ) overfoT ham og krrever ham til Rem BUb for hans Ord, Ord, der var s&a
IS:ulde, at hele den civiliserede Verden
1ta-r bag ved dem, Ord, der netop for
danake Sf'lnderjyder paa en alaaende
Maad e klargjorde Evangellets Sandh ed.
Maar man nu bl!trenker, • hvorledes tyake Prsesift stUiede stg under Fremmedh~.nnm et og kl.Ulde gaa med til at
~edanske Blfrn Modersmaalets hell\ge
Rit.l naar man betsenker, hvorledes tyslce
Pr.- er ofte under Krlge n saare de deres
Menigheder ved paa Pnedlkestolene at
odbre de slg om de tyeje SeJre, er det et
atlft Stykke, at en tysk Prsest 1 Dag spiller forarg et og 1 den Grad
Ta)ct
' 01 Tone til Side, at han- kraever vor Gliest,
1 Cfen JIOrske Blskop., til Regn
skab for de
Udtal elser, han kom med.
Vilde Pasto r Prahl endellg grlbe 1nd,
tuDd e han som dansk Embedsmand vsere
raut den sredvanllge tjenstllge Vej og
henve ndt slg til sin Provs t og Biskop. I
Ba.Ddhed, tyske Prres ter generer fig lkke.
For nogle Aar siden skulde en tyst Prtl'l~:
t
tra Bydslesvig foretage en Begravelse "laa
0eby Kirke gaard . J eg spurgte ham for!nden Begravelsen, om han havde indhente t Biskoppens Tilladelse, da denne
ll:r.evedes efter dansk Lov. Han svarede
:trejdlgt, at det ~hflvedea lkke, da han
aa.a. tit havde talt 1 Nordslesvig. Imldl ertlcl., af Hensyn til P's'lget, der allerede vstr
Pi;dt , undlod jeg at bruge min gode Ret
111 at aflyse Be,ra yelsen,
· Jraal' man saa paa denne Bagg rund he·
lamb r, hvorlec1ell 4apaJce PrieSter herbed& flere Gang e er blevet udsp1oneret !ra
Side, naar de optra adte som Talere
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sretter
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og det vap for J
u::r 1 l'l urnoerg hans Vedkommende f¢rste Gang Krav om, at Tyskland f~ sine gamle
Kolonier tilbage. Dog, det var na!ppe
en Im¢dekommenhed over for dette
0nske, Udenrigsminister Eden i
Gaar havde i sine Tanker. Den offentlige Stemning i England, og
navnlig de britiske Dominions' deciderede Holdning, stiller Kolonisp¢rgsmaalet uden for praktisk Politiks Omraader.
Men saa maa Mr. Eden altsaa have
ttenkt paa europa!iske Gra!nser, og
derved har hans Tale i Gaar brag~
ny Bevmgelse, ny Nervjiisitet, ny Uro
i den europmiske Situation, hvorom
GEN~VE,L0RDAG
han selv med Rette sagde, at den
FTER at Delegeretforsamlingen allerede var tilstrrekkelig kompliNIC. BLJEDE
var faldet til Ro oven paa de ceret.
abessinske Sindsbevmgelser, stillede
Udenrigstt}inister Eqen den i Gaar
aldeles uventet ove~ for et Problem,
der paany har sat aUe Sind i Bevregelse.
Englands Udenrigsminister fremdrog - SQm meddelt i Telegrammet
i Gaar - i sin Tale den Artikel fra
Pagten- deter 19- som man hidtil med den yderste Varsomhed er
gaaet uden om, fordi man vidste, at
her Jigger europmisk Politiks mest
bra!ndbare Stof.

EDEN OG
GRJENSERNE

E

Artikel 19 lyder saaledes:
,,Forsamlingen kan f ra Tid til anden henstille til Medlemmer af Folkeforbundet at tage saadanne Traktater, som er blevet uanvendelige
(inappl!cables) under fornyet Over'Vejelse... "
Englands unge Udenrigsminister
opfordrede nu til frimodig Dr¢ftelse
i Henhold til denne Artikel, og han
begrundede sit Forslag saaledes:
, Hvis Nationerne skal vrere beredt til at arbejde fuldt og loyalt for
Opretholdelse af Fred, maa denne
Fred hvile paa en Basis, der synes
dem ~nskelig eller i hvert Fald
akceptabel. De vii kun kunne anstrenge sig for at opretholde en
status quo, som har vundet almindelig Anerkendelse."
Ved denne Tale har den engelske
Regering d.a officielt udtalt sig til
Gunst for yderligere Reyision a1
F redstrakta terne.
Yderligere Revision? Som tilstra!kkeligt bekendt har Tysklan(i
selv revideret i et saadant Omfang,
at der af Versailles-Traktatens mange Hundrede Sider kun er nogle faR
tilbage. De ¢konomiske og finansielle Bestellllilelser e:~; forlmnget
forsvundet og har for ~vrigt aldrig
vreret effektive. De militrer-politiske
Traktatens vigtigste
Klausuler er
magtpolitiske Instrument
sprrengt, Tyskland er paany en formidabel Militrermagt.
Tilbage af Traktaten er saaledes
kun de indledende Sider, de, der
handler om Grmnserne.
Et Krav om yder1igere Revision er
saaledes ensbetydende med en Fordring om lEndring af den territot·iale Status af 1919.
Mr. Eden er nu meget large i sin
Fortolkning af Artikel 19.
Denne taler - som nmvnt ovenfor - om Traktater, der er blevet
?tan.vendelige, og Eden fortolker
dette Udtryk saaledes, at uanven-

/

Bts"op Lundes Udtalelse
I Haderslev Dom"ir"e.
Som · Svar paa deJa tyske Protest sender ·Menighed.sraadet et Takkebrev til Biskoppen.
.
,,

Ha.derslev, l.0ttdag.
Lunde, Oslo, i sin Prmdiken 1 DomED DEN NORiHSKE GUDSTJE- kirken Mandag Atten brugte Ytring,
NESTE i Haderslev Domkirke som sanrede os Tyskere dybt, har
Mandag Aften blev der bl. a. ta.Jt af Hr. Biskop Lunde samme Aften l
Eliskop Lunde, Oslo, der i Slutnin- en
Samtale med Hr. Pastor Prabl
gen af sin Pr~ediken udtalte, at man og
I Overvmrelse at de skandinavioveralt i Norden glredede sig over, ske Biskopper udtalt sin oprigtige
ai Senderjyl1and befriedes fra det Beklagelse og bedt Pastor Prahl gityske Herredemme. »Jesus~. sagde ve den tyske Menigbed Meddelelse
Biskoppen, »kan fri et Menneske fra berom.•
Djrevelens Void, lige saa Sikkert som
Sagen bar vakt en Del Opmmrkhan frelste Senderjyderne fra Ty- somhed, og Biskop A m m u n d a e n
ilkernes. De nordiske Folk ska.l ha- ha.r i Anledning at Sagens Rejsning
ve Jesus til Herre og Frelserl«
udtalt, at man med Biskop Lundes
l en Samtale efter Medet med den Bekla.gelse af sin Udtalelse burde
tyske Prrest Pastor P r a h I bekla- have betragtet Episoden som endt.
gede denne sig over Biskoppens Ud- De danske MenighedsraadsmedlemtaleJser. Biskop Lunde svarede her- mer
i Frue Sogn har imidJertid
til at det ikke bavde vreret hans Me- sendt Biskop Lunde f0lgende Brev:
ning at virke saarende overfor TyHr. Biskop Lunde, Oslo.
skerne, og han bad Pastor Prahl
De
dansksindede Medlemmer af
bringe dette til den tyake Menigheda Kundskab. Dette kunde natur- vor Frue Sogns Menigbedsraad i
ligvie v~ere gjort paa. anden Ma.ade Haderelev takker Dem for Der es fo-rend gennem den tyske Avis' Spalter, sta.aende Ord om vor Nationalitetshvori de tyske Menighedsnadsmed- kamp og hylder Dem for d~t Bekenlemmer bringer en Erklmrjng af fel- delsesmod, der Jigger til Grund tor 1
dlsse Udtalelser, der lrenge vil vsere
gende Ordlyd:
1
•I Anledning af den af Hr. Biskop
(Portaatt• aaa L Side.). '

V

Lundes Udtalelse
Fortsat fra t . Side.
os et k~ert Minde om en frejdig
Frmnderest.
Vi beklager, at tysksindede blev
indbudt paa lige Fod med den B<t·
folkning, der gennem sin danske
Flagbilsen til Bispemedets Dcltagerc
tlavde tilkendegivet sin Samherighed med vort nordiske F'rmnrlefolk.
og som derigennem var lndstiiiE't
paa en nordisk Afslutning af det
nordiske Biepemede. Man ekabte
derved en Situation, der virkcde pinJig, ikke mindst paa den hjemlige,
danske Befolkning.
Job. Fr. Adolphsen. Sncdkerm., Jo·
hannee Andersen, Advokat. H. Bonde, Bagermester, Andreas Erlang,
Rentier P. Grau, Sparekassedirekt~r
Aug. Hansen, pens. Overlmrer Chr.
eJnsen, Amtslandmaaler M P Madsen, Skomager Erik ME'inertsen, Lrerer Hans Ravn, Husejer, Fru
J. Scbaumaon.

»fred udi Kirken«.
Eo 'Odtalelse af Biskop V. Ammuad-

aeo.

Vi har i Dag fra Biskop v. Am·
,,
mun.,.sen
mo dtage t t 01 gf'n de Lt'riJ'"r'
" .
Det nordisl<e Bispem0de po.a T.!tn·
gese blev en stor· Oplevclse for o.lle
Deltagerne.
Fra meget forskelllge
Arbejdskaar, ogsaa med forskellige
Synspunkter, fejedes vi sammen I et
broderligt Fmllesskab. Model vrd·
tog ingen Resolutioner·, men det
dreftede vigtige aktuelle ki rkelrge
Spergsmaal og udvekslede Erfarin·
ger. I>Qgen begyndte og endte m~d
Andast Lerdag Aften gik vi til Al·
~re i t..l.ngese Kapel.
• •ra dansk Side havde vi besluttct
at benlmgge den sidste Dag til S0n
derjylland.
Vore Grester modto~
meget dybe Indtryk.
Det ''"'·;te
Sted, vi gjorde Jrengere Ophold, ~a•·
Cbristiansfeld. Ved Niels Jobannc<>
Holms Grav enskede Nordmrendone,
i bvis Land han lrenge havde vir-

Verdenskrigens Afslutning bavde
grebet de nordiske Bredrefolk strerkere, end da en stor Del af SmtdP.r·
jyllanrl blev genforenet med Moderlandet. Vi beder G~d bevare denne
Landsdel og hele det danske Folk 'lg
give det I<raft til fremdeles at styre
met! Relfrerdiglied ogsaa overfor det
tyske Mindretal.
.tErkebis}r.oppcn
sluUede: >>Gud velsigne Danmarks
olskede iLandl«
Man kan trygt sige, at aile til·
stedevrer·ende var enige i, at sandere
og skennere kunde der ikke tales trl
os, end det her skete fra Sverig~s
tEr·kcbiskop.
Etter Dybb0l kom endnu et strerkt
nordisk Indtryk: Beseget hos Kronprinsen og Kronprinsessen paa Graa.
sten.
Og endelig skulde der sluttes med
en Gudstjeneste i Haderslev Domkirke. HjT skulde vi stilles overfor
det allerhejeste: E,~~~~eliet, som er
over aile OJ§ tor 8Jie-;-Mc~esker o~
Folk. Som dot skete r;ned Nathan
Sedcrbloms 13eseg t9is, bvor den
iyskP. Gudstjeneste var aflyst .og den
iyskr Mf'llighed indbudt til den Hejmesse, hvor /Erkebiskoppen talte,
llavde jeg ogsaa denne Gang Iadet
Gudstjencsten bekendtgere saaledcs,
t\1 de af den tyske Menigbed,
som
vilde vmre med, til Sa.lmeaang og
Prrotliken paa nordlsk Sprogl var
velkommen.
D&t var Evangelist,
der sku Ide raade. Dette var ogsaa
llovrdsngen i Biskop L u n de s varmt' Ord om at velge Jesus, o~ i /Erkebiskop E i d e m s Tale om den
Tak og TJt>neste, vi er Gud skyldige.
Dct 1~ mwatiP"t - n" dctte guddom" ·li"'" !ll\ulde nodig udviskes - da
vi sang:
Fr·ed udi I<irken,
vi af Dig begrel'c,
Fred udi Landet,
du os og besksere,
Fred udi Hjertet,
fremfor alt Du giver,
Hos os bliver.
Valdemar Ammundse
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·E ' N Sag al betydelig baade

~ national og TUdlelig lntn·
~~~~ har i de aenere Dage ud'l'iklet lig i Hadersleu. Den er
lorelsbig -.l.,"itet med et Bre11
fra le dtiiUiuindede Metllem•n al Hader.Ieu Meniglaedskaa'il til ila nortlie Biskop LrmWe. Sagen « lorl;bet JH111 f;l..,ntle Jtatule:. .
.,

Y~

a•

Biakoppens
Praediken
DOI'clllke Gact,t,JeDeete . I 11&-

l enlno DomJdrb ac1talte Blakop Laude,
.,.._, I l1n Precliken l1n Gl!Me O'f'er", at
.-...erJyder:D41 w.r: blevef. befrlet for def.
b*e Fremmedhe rted• mme oc 11Ddemre-

.-e.

at Jeeua ka.n trl ef. lUennellte at
J)jlevelens Vold Ugeeaa aikkert, 10111 haD
1tar trebt

St~nderJ7derne

&f Tyqernes

Illart.

_..lie

Ptutor Pra.hl.

at, d ban rennem U clta·
lellet n4 en GuclatJeneate, h vortO
opu. den tylll:e Menfghec1 var lnd·
budt ,ennem Bekend~relle vec1 d en

t,lll:e

Gudstjenest e

licbte

S,Dcla&',

aden at vDcle c1et var kommet tU at
'rirke aareD4e, mener Jer, at man
h eiR denecl skal betrqte deau
E pUode .-a end'-

Dls&e UdtaJel3er :raldt en Del a.f de til•
T yakere for Brystet. Den ty.0 PrieSt, Pastor Pra.hl, ops;gte bagefter
'!liakop Lunde og beklagede slg over de
!aldne Udtalel.ser. Hertu svarede B1$kop De da.naltainde&l
a.f \ror !*rue
L unde, a.t det aldeles 1kke .havde vaeret Soens Ke~d ba.r, erta.rer vi, sendt
bans Hensigt at krsenke den tyske Me- BSakop Lunde f jiSlgende Brev:
nighed.
Hr. B1akop Lunde, Oslo.
•
De da.nakalndede Medlemmer at vor Frue
1
Sogns Menia'hedsraa.d 1 Hadenlev tatter
I dt-n Anledn1ng brlr.ger ,.Nordscbles- dem :for deres forstaaende Ord om vor
wlgsche zettung" fplgende Erk.laering tra l'f&t-lonall~amp og hylder Dem for de~
d e tyske Merughedsraa.dsmedlem mer :
BekendelsH mod, der llgger tu Grund for
.,I Anledning af den at Hr. Bl&kop Lun· d1aae UcStalelaer, der laenge vU vtere os et
de, Oslo, i sin Praediken 1 Dornkirken Man· krert Mlnde om en trejd!g Fraender• .
dag AHen brugte ytr!ng, som saarede os
Vi bekl~r. at tys~e blev 1ndbudt
Tyskere dybt, bar Hr. Biskop Lunde sam· paa Uge Fod med den BetolJtn1na, der aen·
me Aften 1 en Samtale med Hr. P a&tor nem sin danake FlaghJlsen_to Bl!pem~
Prahl og 1 0\'ervaerelse at · de skandina· Deltagere havde tllkendegive t sin Samhf~iske Biskopper udtalt &in opt1gt1ge :"'e· rl&hed me~ vort nordlake Frsen4ef0lk
,~
tlaplse Oli bedt P astor P rahl gtve den if· 10m dertpnnem var indst4Uet paa en DOl'•
eke Menig~ Meddelel&e berom."
d1.slt Af!lut.nlng a.f det nord!Ke Blape-

En T ak til Biskop
Lunde

~devaerm~e

Me&ermn~r

En Erklaring Jet tyske Blad.

R; re blandt H11derslevs danske =~r= S:U:~en::'::ts:;:t:;:
Belolknang.
hjemlige, d&nske Befolknlng.
Denne Erklrering bar vakt stor RfSre J h F A .. _,.., .
o . r. """~"~en,

Snedke

...
rm., J or~an~

l blandt Byens danske Befolltning, som Andersen, Advokat, H . Betnde, B~ermester

finder det bes~derllgt, at Bl.skop
Lunda skulde give en Undskyldn lng,
fordi han ved en nordlsk Gudstjene·
\ •~
d
k Kl k h
t Udt k
sw 1 ,n ans
r e ar g 1ve
ry
for sin Glrede over Nordslesvigs Gentoren1ng med Danmark, og dette
har gtvet sig Udslag 1, at der fra mange danske R jem ·1 Haderslev 1 dfsse
Dage er blevet sendt Blskop Lunde
talrlge Breve med Tak tor hans Ord 1
'
Domklrken.

.

Biskop Amm undse n
udtale r sig
Vi spurste 1 Attes Blskop Valdemar Ammundsen om, l;lvad han mener om Biskop
Lund~s Udtalelser. Hertll svarer Bisk:{;)p-

pen:
-

Idet Biakop Lunde bar a dtaU eo

Andrea.t Erlan~ Rentler P. GTau, SpareJtusedirektl1r Aug. H ansen, pens. Over·
llllrer Chr. Jensen, Amtslandmaaler M. P.
Madlen, Skomager Erik Mei nertaen, Laerer
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AGEN efter v,_Iget skrev det tyske
Blad 1 Aabe~raa, .,Nordschl. Ze!tung" , at Tyskerne kun kunde vsere
tUfredse med Udtaldet.
Selv om vlsse Beglvenheder lnden
for den tyske LeJr havde fremk aldt
Trsethed og Nedslaaethed, .saa var de
tyske Vselgere alllgevel 1 det store og
hele m~ frem for at afglve deres
Stem.me. Enkelte Steder, hvor den lndl'e Splid var sserllg fremherskende,
havde det tyske Mtndretal lkke naaet ,
hvad det skulde: :Men de Tab, der var
lldt, havde man lgen forma aet at op·
veje ved Fremgarig andensteds 1

U

-·

La~dsdelen .
(

De Jan&ke Nazl.ster, t.Uf~jede Bladet, var 1 Nordslesvig, hvor de stod
strerkest, lkke kommen ud over smrq,
Begyudelses-Resultatcr•

•

Noget anderledes bedfl.lmmes de tyske Stemmetal 1 Jep Nissens Ugeblad
~,Stosstrupp". Det maa &lges gansk
e
'aabent. hedc;ler det, ,at Resultatet ikke
holder Trlt med sidste Rtgsdagsvalg
!or et Aar slden. Hvad Aaua gen er, er
vanskeligt at fastslaa. Ved !¢rste r<:}je- ~
kast er ma.n tub¢jellg tU at bringe vor
Stagn ation 1 Forbindelse med Det
konservatlve Folkepartls Fremtraengen."
1 en anden Artlkel 1 naevnte Blad

sysselsaetter · Redaktionen slg indgaaende med det tys.ke Forslag tll en
Sanerlng, som blev kaste t lnd 1 Valgkampen. Forfa tteren beklager overordentllgt, at det paagseldende Forslag blev for'e lagt Offentl1gheden paa
et Tldsp~t. hvor alle de andre Partier lfgeledes lagde deres AgjtationsMateriale paa Bordet. SOJ)l .saa meget
e_ndet forblev Forslaget derved upaa- - - - - - - - - -- - -agtet. Det var desuden aaa sagligt, saa sin Tid over
tor Dr. Lor. Christensen
speciallseret og saa dybtgaaende, at og Vllh. Deichg
rii.ber. Og ,Hmd." artdet alt for let blev lagt til Side ogsaa tager, at mang
e vll torbavses over nu
af den Grund. Forslaget vllde have at bllve
minde t om, at vi den 12. Marts
gj01·t meget st9lrre Vlrkning, hvis 'iet 1932 kunde
udtale os som f¢lger:
var bleven offentllggjort tre Dage efter Valget. Det har tkke 'betydet noget ,L1gesom ,Jylbk e Tldende" ser Dr. Lorenz Christensen med megen Bekymrtng
som hel:Jt for den tyske Valg- Aglh- paa. den
~konom.iske Udvikl ing 1 Nordsl~
tlon. Thl det var tkke tllUdvrekkende vig. Han er en strerkt hjemstavn.sprll!l8'et
at ·fremsaette Forslaget Uge lnd under Mand, Qg der er som Ffl$lge dera! lntet
Valget, naar Befolkningen alt tor godt mrerkellgt I, at han tumler med de samme
veed Besked med, at der laegger slg Problemer som saa mange at os antire. VI
me~r for den Sags Skyld ogsaa, at
naar
betydelige Htncfrlnger 1 Vejen for det. vl f¢r eller
senere skat I Gang riled at tUDette svarer til, hvad vi haevdede 1 rettelregge et Sane~·Arbejde, aaa vll
vore ft<1rste Valg-Betragtnlnger her i det vrere naturUgt, at Dr. Lorenz ChrlBladet, at hverken D.r. Lor. Chrlsten- stensen drages med ind 1 det."
sens Tale 1 Radioen eller hans :or Maa vi tkke
omgaaende meddele
1revne Mennesker tungtlastede og om- ,Hmd.", at vi gerne
vedkender os den
:stmndellge Forslag tU en s~nderjy"sk her clterede Udtale
lse. Da den blev
Saner lng, der var bleven udset.dt 1 ~f- fremsat, var den
rlgtlg. Den daterer
ter Forlydende 30,000 danske Srertryk fra en Tid, da
Dr. Lor. Christensen
1 de11 s~nderjydske .Storkreds, havde indtou
en overmaade loyal og forvreret 1 Stand til at skaffe Tyskheden staaende Holdnlng,
over for Danm ark
ny TUgang. At Jep Nlssens Organ be- og det dan.ske Folk.
Han havde 1 1930
skylder de Konservatlve tor, at de per- 1 "Jydske Tlden
de"a Genforenlngsmane nt h8'r drevet Sanerlngs-Aglta- Nummer bekenclt
sig tU ,,rollg og' vsertlon forud for V:algene, kan vl tage ()s dig_ Agtelse over
for alt dansk", og det
rneget let. Sapdheden er den, at ·.1 var og.saa 1 1932
hans klar.t udtry kte
f~r&.tc .Gang g~k 1 Br~9hen for en Sa- Stand punkt
. For Delchgrlibers Vednering etter Folketlngsvalget 1 1932, kommende grelde
r, at han denganc
anden Gang etter Folketingsvalget 1 kaldtc s1g dansk
.
1935.
Senere har ,,Hmd:' og llgesindede
maatt et erfare, at netop Dr. Lor. ChrlVl har cndnu tubage at omtale 1 stensen 02 VUh. De
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Selv om vlsse Beg1venheder lnden
tor den tyske LeJr havde tremkaldt
Trrethed og Nedslaaethed, sa.a var de
tyske Vselgere alllgevel 1 det store og
hele m~t frem for at atglve deres
Stemme. Enkelte Steder, hvor den 1ndre Splld var saerllg fremherskende,
ha vde-det tyslte Mlndretal lkke naaet,
hvad det skulde: 'Men de Tab, der var
lldt, havde man igen tormaaet atopveje ved Fremgang andensteds i
Lan:dsdelen.
De Janske Nazl!ter, tll!¢jede Bladet, var 1 Nordslesvlg, hvor de stod
stoorkest, lkke kommen ud over sm?'l
Begyndelses-Resultatcr•

•

•

Noget e.nderledes bed¢mmes de ty15ke stemmetal 1 Jep Nlssens Ugeblad
~,Stosstrupp". Det maa slges ganske
'aabent, hedder det, ,.at Resultatet lkke
holder Trlt med sldste R1gsdagsvalg
tor et Aar slden. Hvad Aarsagen er, er
vanskellgt at fastslaa. Ved fl!ltste 0jekast er man tllb¢jellg tu at brlnge vor
Stagnation 1 Forblndelse med Det
,
konservatlve Folkepart1s Fremtrrengen."
I en anden Artlkel 1 nrevnte Blad
sysselsretter Redaktlonen slg lndg~ende med det tyak.e For~Slag tll en
sanerlng, som blev ltaatet 1nd 1 Valgkampen. Forfatteren beklager overordentligt, at det paagreldende Forslag blev forelagt Oftentllgheden paa
et Tldsp~t. hvor alle de andre Partier Ugeledes lagcfe deres AgJtatlons¥ateriale paa Bordet. Bol7l saa meget
andet fo.rblev Forslage.t derved upaaagtet. Det var desuden saa sagllgt, saa sin Tid over for Dr. Lor. Christensen
speclallseret og sa.a dybtgaaende, at og Vllh. Delchgraber. Og ,.Hmd." andet alt for let blev lagt tll Slde ogsaa tager, at mange vil forbavses over nu
af den Grund. Forslaget vllde have at bllve mindet om, at vi den 12. Marts
gjort meget st¢rre Vlrknlng, hvls ~et 1932 kunde udtale os som f¢lger:
var bleven offentUggjort tre Dage ef- ,,Ligesom .,Jydske Tidende" aer Dr. Lotcr Valget. Det har ikke betyclet noget renz Chrlste~n med megen Bekym.rlns
sont helst for den tyske Valg-Aglt.l- paa den ~konom.iske UdVikUng 1 Nord.sl•strerkt hjemstavnspraeget
tlon. Thl det var tkke tilltdvrekkencte vig. Han er en
Mand, og der er som Fj)lge deraf 1ntet
at fremsrette Forslaget llge lnd under mmrkellgt \, at ha.n tumler med de samme
Valget, naar Befollmlngen alt for godt Problemer som saa ma.n:ge a! os antire. Vi
veed Besked med, at der lregger slg mener for den Sags Skyld ogsaa, &t naar
betycteltge Htnclrtnger l Vejen for det. vi !¢r eller senere skal 1 Gang med at tUbejde, aaa vii
Dette svarer tU, hvad vl hrevdede 1 rettelsegge et Sa.nertngs-Ar Lorenz Chrldet vaere naturligt, at Dr.
vore f!iSrste Valg-BetragtJ11nger her i stensen dr~s mcd ind i det."
Bladet, at hverken Dr. Lor. Chrlstensens Tale 1 Radloen eller hans !or Ma.a vi lkke omgaaende meddele
jrevne Mennesker tungtlastede og om- ,Hmd.", at vl gerne vedkender os den
atrendellge Forslag tll en sfiSnderjydsk her clterede Udtalelse. Da den blev
$anerlng, der var bleven udseL.dt 1 ~f- fremsat, var den rlgtig. Den dsterer
ter Forlydende 30,000 danske srertryk tra en Tid, da Dr. Lor. Christensen
1 den spnderjydske storkreds, havde indto~: en overmaade loyal OS forvooret l stand .tu at ska!fe, Tyskheden staaende Holdnlng. over tor Danmark
ny Tilgang. At Jep N1ssens Organ be- o: det danske Folk. llan havde 1 1930
skylder de Konservat1ve for, at de per- 1 ,Jydske T1dende"s Genforenlngamanent har drevet Sanerlngs-Aglta- Nummer bekenc'it slg tll ,.roUg og vsertlon f<?rud for v.algene, kan vl tage os dig Agtelse over for alt dansk", .o g det
meget let. Sapdheden_er den, at ·:i var ogsaa 1 1932 hans klart udtrykte
fSSr&.~ ,Gang gjk 1 Brechen for en Sa- Standpunkt. For Delchgriibers Vednerlng etter Folketlngsvalget 1 1932, kommende grelder, at han dengang
ande;,. Gang etter Folketlngsvalget 1 kaldte slg dansk.
Senere har ,,Hmd:' og llge.s!ndede
1935.
:naattet erfare, at netop Dr. Lot. Chrl•
Vl har endnu tUbage .at omtale 1 stensen og Vllh. Delchgraber er bleven
denne .Sammenhreng, J.t H. P. Hans- farUge Modstandere. Vl regner os det
sens gamle Blad ,::eJmdal" har me11t tll Fortjeneste, at vi Jamgst mullgt har
at·skulle tage til Orde over for os 1 An- sf6gt at fastholde dem paa den oprlnledning at vor Kontrovers med J. P. dell~e Linje. Hvis det ikke er dansk
Gernlng, saa veed vi 1kke, hvad deter.
Nielsen. ·.
,.Hmd." finder, at saavel J. P_ Niel- Skal der rettes Bebrejdelser mod nosen ~om vl ved Lejllghed bar brudt gen, saa. maa det vrere mod dem. der
den danske FreUesfront, J. P. Nlclsen 1kke belt har begrebct, hvad Tlden og
og Menlngsfreller med Heming-Af- Forholdene kt·rever af os. Tll dem hentalen 1 1928, vi med vor lndstllllng 1 regner vi bl. andet ,Hmd!'.
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Som Sv~ paa d~ ty•lle Prote1t .q~ ·Me4edaraa4et et Takkebrev til Bi1koppen.
Haderslev, L0rdag.
BD DEN NORDISKE GUDSTJENESTE i Ha.derslev Domkirke
Mandag Aften blev der bl. a. ta.lt af
Diskop L u n de, Oslo, der i Slutningen at sin Pr!lldiken udtalte, at man
overalt i Norden glllldede sig over,
at Senderjylla.nd befriedes fra det
tyske Herredemme. »Jesus«, aa.gde
Biskoppen, »kan fri et '1treii'Deske fra
Ojmvelens Void, lige saa. sikkert som
han frelste Senderjyderne fra. Tyskernes. De nordislic "FOlk- ska.l have Jesus til Herre og Frelserl«
I en Samtale efter Medet med cJen
tyske Prmst Pastor P r ~Ill bekla·
gedeoenne Slg over Biskoppens Udtalelser. Biskop Lunde svarede hertil at delli'Kelii'vae vreret ltans Meoing at virke saa.rende OVflrfOr Tyskerne, og han bad Pastor Prahl
• brlnge dette til den tyske Menig11edsl<unds1iab. Dette kunde na.turligvia Vlllre gjort paa ancjen Maade
end gennem den tyske Avis' Spalter,
hvori de tyske MenighedsraadsmedIPmmer bringer en Erkllllring at lei- geode Ordlyd:
•I Anledning at den af Hr. Biskop

V

Lunde, Oslo, f sin Prmdiken i Domkirken Manda.g Aften brugte Ytring,
som eaarede os Tyskere dybt, bar
Hr. Biskop Lunde samme Aft~n 1
en Samta.le med Hr. Pastor Prahl
og I Overv!llrelse af de skandinaviske Blskopper udta.lt sin oprigtige
Beklagelae og bedt Past{)r Prahl give den tyske Menighed Meddelelee
herom.•
Sagen bar vakt en Del Opm8Bl'ksomhed, og Biskop A m m u n d • e ~
bar i Anledning af Sagens Rejening
udta.lt, at man med .Qiakop Lundes
Beklagelae af sin Udtalelae burde
have betragtet EpiBO<!en som endt.
De da.nske Meniih.e.dsra~fl!iie_dlem
mer I Frue So~n ~~ fmidle.rti~
sendt Biskop Lunde f0)gende !,Jrev:
Hr . Bflkop Lunde, Oslo.
De dansksindede Medlemmer at
vor F'rue Sogne Men~hedSraad t
Haderslev takker Dem for Der!IJ! forataaende Ord om vor Nationalitetedet llekenkamp og hylder Dem
del8esmod, der ligger til Grund for
disae Udtalelser, der ltenge 'ril vere
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Lundes Udtalelse
Fortsat fra 1. Side.
oa et

kart Minde

2m. en freldig

Framderest.

Vi beklager, at tysksindecte blev
indbudt pa.a Uge Fod med den Befolkning, der a~nnem sin danske
Flaghilsen til Bispemedets Delta,gere
h avde · tilkendegivet sln Sf.mrh0r!gh ed mea vort. nordi!lke Frrenrlf'folk,
og som derigennem var lnd"tillet
paa en n01·disk Afslutning a.f dot
nordiske Bi&petnede. Man akablc
de-rved en Situation, der virk ede pin·
Jig, ikke mindst paa den hjcmlige,
danske Befollming.
Job. Fr. Adolphson, Sncrtkerm., Johannea Andersen, Advokat. H. Bonde, Ba.germester. Andreas Erlang,
Rentier P. Grau, Sparckns~edlrel<ter
Aug. Hansen. pens. Overlrerer Chr.
eJnsen, Amt.slanrlmaaler ~ P Marlsen, Skomager Erik M~inert~t·n. Lm
"r Hans Ravn, HusPjer, Fru
J. Schaumann.

»fred udi Kirken«.

Verdenskrigens Afslutning bavde
grebet de nordiske Bredrefolk stmrkere, end da en stor Del ar SendP.rjylland blev genforenet med Moderlondet Vi beder Gud .bevare denne
l.andf;del og hele det danske Folk 'lg
give det Kraft til frcmdeies atstYl'e

m·ea'Rctrrerdignedo~rror !let
wmt'e

Mtndl·etar. - /ErkeoisRoppcn

s.lut~:

»-G.ud velsigne Danmarks
f!lsketie Landi«
:\1a.n ka.n trygt sige, at aile tll·
stedcvrer·ende var enige i, at sandel'e
og sl<0nnere kunde der ikke tales tJl
os, end del her skcle fra Sverlgt·a
l.Erkebiskop.
lUter Oybb0l koro endnu et strerkt
nm·disk Indtr·yk: Bes0get hos Kronprinsen og Kronprinsessen paa Graasten.
Og cndelig skulde der sluttes roed
en Gudstjencs£e i Ha.derslev Doml<irke R er skulde vi sti1les overfor
rlet n\lerh0jeste: Evangeliet. som er
over aUt! og fo.r:: .all~ Mennesker og
Folk. Som det skete med Nathan
Sod<:rbloros Beseg 19'28. hvor den
tyskn Gu~t}eneste. var aftyst og den

En Ull1alelse at Btskop V. Ammund· 1yske ~~l'nigbcd indbudt til den H0j&eD.
messe, bvor iErkebiskoppen talte,
Vi har i Dag rra Biskop v. Am ha.vde jeg ogsa.a. denne Gan~~: Iadet
Gud$tjeitcsten bekendtgere saa.ledes,
mund~en modtaget f01~ende Linjer:
<\t de a f den tyskel\fonighea, S'Om
Det nordiske Bispemode paa tan· vilde vmre med t~l Sa1mes&ng og
gese Dlev en star Oplevc1se for o.lle Pl'redil<en pa.a nordisl< Sprog, var
Deltagetne.
Fra megct fot·skcllige V<'lltommen.
Det var Evangeliet,
Arbejdskattr, .ogsa.a med forskell ig~ tier slwlde ranc\e. Dette var ogsa.a
Synspunkter, fojedes vi sammP.n i et llo,·NI::;rglm i Blskop Lunde s va.rbroderligt Frellessl-:nb.
M0det ved- rne Ord om at vrelge Jesus. og I IErtog ingen Resoluttoner, men det l<ebiskop E i d em a Tale om den
d.r0ftede vigtige aktuelle klrkelige Ta.k og Tjeneste, vi er Gud skyldige.
Sp0rgsmaal og udvekslede F:l'farin· dt•t I! . mre~rtirort- on delte guddomger. ~en begyndte og endte m~d n ·1;.,.,. 'lkulde nedig udviskes - da
AndB.Bt. L0rdag Aften gik vi til AI· vi sang:
'.lTil i L.\.n.gese Kapel.
Fred udi Kirken,
"ra da.nsk Side ha.vde vi besluttet
vi af Dig begrere,
at nen:lregge den sidste Dag til Son·
Fred udi Landet,
derjylland.
Vore Grester modto~
du os og beskmre,
meget dybe Tnalryk. Det f0rste
Fred udi Hjertet.
Sted, vi gjQrde lmngere Ophold, var
fremfor alt Du giver,
Christiansfeld. Ved Niels Johannes
Hos os bliver.
Holms Gra'.l enskede Nordmamdenc,
i hvls Land ban lrenge havde vir·
ket, at vi. skulde synge f0rste Vers
af bans Salme: »Vor salig er den
Hlle Flok«.
Meget grebne var vore not·diskE'
Venner paa Dybb0t, bvor .io OfJSM
svenske og norsJ(e f'rivilligo hn vdo
vroret med. Jtt, selv Biskoppon for
det nordligete l<'inlnnd tortttlte mig,
at del' t hans Stift havrle vreret to
Veteraner fra t8S.i, hvoraf den ene
endnu levede. Vi fandt, at Oybbol
var det givne Steo til at atlrogge Vidnesbyrd om vor nordiske l<'rellesfelelse. De Vanskelighoder, der kan
\'rore roellem Brodrefolket, mmrk~
des overhovedPt ikke i vort Samvrer.
Fra. den hE>jcFJagstang vaj~deDannc
brog, som allerede havde hllst ~
paa Ve-jen, isror I Cbristiansfeld og
Haderslev. I K?ngeskansen tnlte
Provst B I e r i n g og jeg for Danskheden. Jeg- omtalto, hvordan dette
Sted talte om Overmagtens Selr 1
Krlgen, trods htP!Jllr ModAtand, og
derna-st onl rlisse P.!(rws Oan<~ke, en
Befolknings Sejr I rl en aand<'liR<J
Kamp l <lr Modorsmaal, og Snmhl1rlghed mad det danslte Folk. Med Bonyttelse af Det ungP Gr·amsevmrn!'l
Formands Orr!: ~VI vii bverken SQv
jetstjern\lr oll£>r llngckot·eet, mon
kun de oot•cl\skl' l{nrsflo.g«, frem·
l1revede J"g, 1\t 0jPbltltket driver de
nordiske Folk atrHnert i en f<t-llefl
Opga.ve I Vcl'dP.O, mrn nt 1\Msel, som
'i er lykkl·li~e nHr nt hn,·r• i snmt·
lige norrl•,l\•• Flu~. ~>r· I'll -.tor· l"rn··
pllgtel"e t•l Tl'nskHh mort fivHI\llCIIPl
Ai:rkebiskop Eidem svnr·ode pill\.

Gresternes \' egne:
Nreppe nogen RP!livl'nhNI sir'h'n

ie .,oltifd1e etartq,robe
in Sebleftvig
Un unb fiit ficey ift es mUf;ig, ftcey fiber
in
Die Me ~rofi.e ()er min()etqeHen 3U unterl)a.I..
f fen. 8-lir bie ooltli~ l3e()eutung einer
en mtn()erQett ift nid)t entf~t~en·b Me
&a'f?l, ·f.onbern in erfber f:inie bte innere
·S tade, Die 1>-eutfdjte Voltsgruppe !to·rb·
f<f?Leswigs Qat in 3wet gr·ofien <l:reignif·
fen iqr.e innePe Stade unb -trrre St<lbilitat
nt- bofumentiett. n>enn ,§tensootg ~luis"
ef- barum .aufs neue uns bie ~is~eit uor..
-en fefJt. bafl bie banifdl't Vo!ttsgruP'pe SUb·
fcf?Ieswigs ungefiiflr floalf> fo f~arf fet als
bie b-eutf~ Uotbfcf}Ieswigs bann rU'f?rt
uns boas w.eitig. tot£ ~ ••••a~ nut Me
geringen Unfor,tlerungen, Me biefe &ei•
funq an if?re £eier fttllt. ifs mu% b-en
"Ulois"#£efern b-od? befannt fein, boa%
wit itt unfem Scf?ulen 4fl00 l<inber l?a•
ben, waf}renb fiiblicb. bet <Drense tOOO
lHnber in bie bCittifcflen 5<f?ulen g~n .
mit eintt einigermaien ausrei<f?~en
n S<f?ulbilbung liiit fim ruts Mefer ~atfad?e
i- bet S<f?lui sie~en, bafi unfere VoUsgru.p,_ pe immedrin 1\ bis 5 mal fo grot ift als
!- bie banifd}e Sii~fd}lesmigs. <l:s gibt nad)
:t unferer metnung teinen ftd)Cteten mafl·
ft.ab fUr bie ~roue , ber fcflleswigfd1'¢n
~- VollsgrupJ>im Deiber nation<tlita~ als
n gera.()e b~e Sd)uten. Wit wiff~n 3n>a1:, ~af)
~ nicf)t a.lle l<inber refHo·s etfaftt finb, abeT
bet Uusfall tvhb auf heiben Seiten 'Det•
}f ·f?<iltnism<if3ig bet gleicf?e fein. roerm von
~: Mnifcf:toet Seite uet'fudrt wit~. ~urro .alle
mogl'icf)en l\unftftiide ~iefe a:atfa<f?e ~
>· uerbrel)en, !>ann t>erfte~en wir fe.Qt wol)l
;; ben &wed. <fs foll eben auf alle 8Cifle ein
&gengewicf?t gefcfloaffen werbett gegen Me
~- ft.atte Srellung bet !>eutfcflen Vol!s~ruppe
It itt UQtbfcf1leStVig. Jn biefe 1tid7tung fallen au<f? bie Verfu<f?e, ben bentf~·tll>a~l
erfOlg »Om l5. Sepfember bur(f r~neri
f~ J)ul'}elb<'iume ~nablufeQer !lt<ln qat
emf Mnifcfler tSette feine <f .reen fioff•
nungen auf ~ie &erh>litterun~ im beut.
fd}en wger gefent. nun Ht aufs neue <lie
<l:nttau;~ung ba. man route bet l{(ein~m wiffen, bai ber innere beutfdte Streit
niemals ben beutfd}en ltern berft~telt
fann. Wir fin~ aud) als V.Olfsgtuppe in
()en Sd)mel3tie~d bet grof)en beutfcf)en
Ueuformung geworfen. <fs beft.e!Qf fein
&ro-eife! b<ttil'ber, b<tfi wit aus bie'fem <l:r•
neuerungspto3efj gercinigter unl> fHirter
·~erna<rge:Qen werben.
~0t>·olutt-on.ates <&fd?eflen et~reift im•
mer 3Uetft bie Jugen~. Dtls ift au<£1 bel
uns fo. i)er liniusberg bewies, baij 1t1h·
f<f?On bur~ bas erfte StaMum ~lnbur<f?
finb. Die Jug'en!> tritt an 3u1: pofitloen
Uufb.auarbeit. Sic l}at aucfl bamit i>ie in.
treN Stade unferer Voltsgruppe unter
'&weis geftefit. Jqr ltuf fonnte GOOO
beutfcfle Ooffsgenoffen auf l:lem l{ni.os•
berg fammeln. ~in 3wettes tnal werl)en
au<f? bie fommen, bie bem jugenbLicQel1
Vct~aben etwas ffeptifd) ~egeniiberftan•
ben. n>enn bet $egner uerfucftf q~t. biefe
l\unbgebung itt il?ter n>irfung qerab3u·
,qejmbat"), ~>-ann fe~en wit feb{
fetJen
roof?£ ben Pferbefufi in biefem V.eriucb.
man will auf alle ,.YaUe ~n iefern bie
~atfacfec oern('beln, ().a[l uon qlt>r .aus bte
obeutfcfte Vollsgruppe tf}utt 4:tneuet.UnBS•
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l1tarfcf1 antritt. Das 'Knios~tgf4:fl nHtr
cine tr.at boer Jugenb. CDb bie fUbfcf?les•
wi~id]-e i:liinif~ Jug-enl> aucft nur a.nnii•
t-ern~ in bttfcl~n UJUcf?tigen n:>eifc iqrett
Willen 3m mifarbeit .an Votrstum unl>
Po lfsgrupp.e rein Don fief} aus l>emonftrie•
rrn fann~ ll>ir werfen l>iej'e .trage nur ,
auf. Verfcftiebentlicft f)aben roir bie .auf• '2.}<
riittelnboen ll>orte l>er bnnifcften .ttens• bo
burg$~ebafteure an iftre Jugenb gelefen; fd
wir f~aben ben qilferuf Dr. qanifens in
·l{openl1agen ge.Qort. Q)b tlie , norbi fcf?c
£inie", roie fie DOH blefer Jugenb nertre•
fen wirb, fid~ fo fdlroer ber neuen l>eut.
fcqen ~hie ~egeniibet: b.eqaup~n ramt~
Uuc:Q flier nur cine §ta.ge.
[a
<fs wh:b fUr ben l<·ampf um Sc:Q•teswig ~
·DOn entfc:Qeibenl>er ~lebet,tnmg fein, rote tm
fid1 bi.e l)o{fifd}-fultut·crrcn l{rafte 5uein• bet
.anber oot!.Qalten. ll>ir roo[en uns m\t bte. 311
fer ,feftfteilung nid)f ben l<rnften ent~.\C· gef
genftellen, bie um cine neue w\rtfdiaft\ Hdie <5eftaltung unferer qeim<tt rin~tt.
<5eoo~ nacf? ~t <frlenntnis boer roec:Q·fel·
feitig-en ~iefluna -oon ~lut unb ~oi>en.
llliifen wir, roie ft.hr bet l<ampf tlm ben
~oi>en ein wefenfli~r fUll i>es Volts• bie
tumsfampfes ift. <fs ift barum aud} cine im
notuxmbighit, fief) mit aller U>ud1t ben fife
3Ctftotett·i>en l{r(iften cines r<tpitalift\fcf}en pe
Syftems enfgegen311ftermnen, jenen l{rnf• !iiiJ
ten namlidl, bie bi.e mer~ l:)eimat unb jof•
qerb, Sitte un(> <figencm, Voltstum unh ms
Spr<~cile md}f tennett, ro.eil f~ ficf1 nic:Qt ID<
., berecf?nen" Ia Hen. Wir. gl.auben a!let• f)a1
t>ings, fo nilcf1tern unb matet'iell hiefer d?i'
wirtfd?.aftlicfte l<ampf (IUsfer,>en mag bafi net
au<f? in i'qm ()ie ~olrtfd?ett l{rafte bic ent· poa1
fd?<lihenben finl>. Sd}le:;;mig mat un~ ift ~n
non, ~ufe cine l)o!Pifcf?e 1{raftvrobel nte. me
fe l{r.aftpt:obe 1ft qeute befonhers beheu. 1)
tungs1>oU, weit fie 3~leic£1 ei11c roeltanf<f?o<tttli~ l!u:.einalt~~rfd~ung ift 3roif~ b¢tt alten l\rliften W~fteuropas uno be=
~en jungen lUiiffen ~es neuen t)eulfd)l- Sd
fanbs. Daft biefe Iet:;ten l<rnfte fi<:Q ~·eu te filet
fcflon entfd)eibenb geltenb macflen, ift riar gef
bewiefen butd} Me ll>aqlen (lnt 22. Q)tto. Da
ber t 9~5 unb l5. September t 9:56. lDir feft
!f<tben, mift¢tt in ~en 6Jeburtsroetren ~er
baltf~n ttenw~bung ftef?enb, Me beften
IDaf?lf~ladrfen feit \920 gefd}laqen. !>as
m.ac:Qt ben &grrer nttllos, ma.ncQ.em ~t·
f~n Voltsgenoffen alx>r. ber tritifierenb
{)~ qanb-eringenb be-ifeite ft<tnb, wirb
~fe f!:affatte eitte n<tcftb-entli~ Stun~
,bereiren.
: ~s i:ft lein ;;;).uf.all. baft ift biefem Mfto•
rlfcftoen Uu~nblict bes t oooj<\Qrigen l1.in•
gens um Sc:Qlesroia bet 'Nine ~n ~n.~tHf
1>~1igt l>ts 311r <!ihet. ~r tviU, um ttotbftftlesmig $tt entl(lften, ~<ltt'\ .S~lesroi~
l?ine:in.sie~Clt in ben 1Ca.m4>f. ntnn [)anb~lt
tt~cfl ~ betan.nw11 par.ole: <!:in fbatlts
"D<irtJenfUm $i.ii>fd} lesroigs Ht bas l>efte na~
tiott'<lle ~ollro.erf fiit no-tbfd1lesroig. ,net
'2lngriff 1ft bie befte Vedeib\gun.q.'' Wit
l)<llbett gegen Mef~ P.<rro!e g.<lt nicf)ts, wit
fotboertt _nut b<ts g-Ieic{)e ~cf)t filt uns.
llHnn ~as ~tel b¢s b<inif~en
1( amp f e s b i e ~ i b e r ift (n. ~stilb
en) ~ an n b a r f u n 1e t ~ i e 1 w o ~ l
bie lCCSnigsau fe\n, t>otrifd} gefe·
en, oftne ~a~ mit M.mH mc~r itlO\'Itl finb
11
dls ~sfil~en un6 ,jlensborg lWis •
r woiien <mtt nicf?t oon i:>en 2lusficf?..
fpret:ften. bie roit be,w. bie &~net qa.
ben. Das iibetlaften roir gctroft b-er &u.
ltunft. Ubet wit wonen boch unfete 5-teu.
1be b.ariiber .ausbriicten. b<lfl es aud} auf ba.
lnifcfter Seite wiebet um ~as gatv\e .S&,les.wig ge~t, um bie <finqeit. bie <t:srill>fen
'in feiner ,~ren3lef1re" fo liar f1erausge•
!~te[t flat. <5etal>e bie fo· ftade &tonung
.boer fd]lfesroi~cf)e1t <firt.Qett uon i>en Danen
'aus ift fiit uns Don a.Uer.gro!}ter ~beu•
.tung: ·blenn in M~fet <fin·f)eit fte1~en ro_
ir
' fl~te }llm minbeften in bet 5tar.te .5 : 2,
'rein Ct-u~tid1 ~as StCitle.ocrqaltnis ge-.
'mefien. nat Mes Ver~aHnis au innerlid? in ~r6nttng fein roirb in
ba..
fiit werben wit felbft $U forgen
Das J.ug-en;Mr~ffen auf l>em ..."'."'""',~"
1mb bie tan()stingstoo[lt ~eifjen
fen.
~smus n. b.

~

~

Sl3oienfd)oft~flefud)

ou6 I.Roltbtfd'tleiN ia
in ~tlanb.
<&ima 60 ~htwo~net be~ Stit'd){"id~ ()o(~.
burt fmb auf <ttntabung bejg \Uatenfd}ajti•
T>tmbe~ filt bai! ~anentum im GStenatitdJ!Piel
oret $age aum mefud) in ~an bet~ getve•
fen. mei 1m megtii{lung~fe\et brildte 9t!!m.u~
~anfen•.Votebiill stlnnt lllt~ fiit bte Unter..
rtft.tlung, bte bet \Ueltenf~fi~:bunb 'bel bet
~rrfdytung

etne~ \Uetfn.ritmluttg~l]awfe~

i\e•

(eiflet ~l!lt, bai! bet Wlitteilluntt bet biintfcflett
nt...M~ ;.., Cl>1 ..tf.ll'ni~1' M\tiOtben Ht. 'l)\e mll'tb•

r~r §eftiteiTung nid)f ben 1{ ra ftett entge- g~r
genfteUen, Me um eine neue roirtrcf?aft\ licf?e <Beftaltung unferec fieimat ringen.
<5~t:~be ll<lcQ bet ~f'enntnis be~: wed)ljet..
fetttgen 2:3e3iequn_q nO'tt 23lut unb 23oben
lllt\fen wit, wie fe:flt ber l<ampf um ben
.
l3oben ein roefenflid)er t'Uit bes t>olfs• Me
tumsfampfes \ft. <fs ift ba1:um aucQ cine im
n.otnxmbigtt\t, fief? mit alter tDud?t ben fife
5Crftotettben l{r(iftett cines rapitaliftifcQett pe
Syftems enf~egett3llftemmen, jenen l<rCif• na
ten nfunlicQ, bie bie IDette qeimat uttb fof•
!}erb. Sitte une> <ftgencm, t>olfstum unb ins
Svra~ nicqf fennen, weil fie fid1 nitflt m<
.,berecfnten" laflen. !Dir. gl<luben a11er• f1at
bings, fo tl'ilcfltem tmb mate1:ieU biefer cfri·
mirtidlaftli<f?e l<ampf .ausicl)ett ma~ ba~ net
aud~ in H1m Me ~Doltifd1en l<ti:ifte bie ent• P<tl
fd?ei(>.enben finb. .Sd?l~sroig roar unb iit ltn
no&, ~ufe ¢inc »olrifdic l{raftprobc! lhe.
fe l<t:.aft~ooo ift beutc befon,bers bebeu·
tungst>oll, weH fie 3UJ1eid1 einc meltaltfd;oauH~ Uuseinantsetie,ung ift ;rolfd?en b¢1t alt\m l(raften W~ftettrOJ'aS ttttb
ben jungen l<Tliffen bes neuen 1)eutfd'?"'
lanbs. 'Daft biefe Ie~en l{roftl' fidl '(),ett re
icflon entfd)e\benb seitettb mad1e11, ift fla~:
·bemiefen butdt Me IDa~len .am 22. Q)fto·
bet l ~55 unb 1:s. 5eptember 1956. Wit
~®en, mift¢1t in ben ~cburh;me~en b.er
betltf~n tteuro¢tbung ftefrcnb, bie 'beft~n
n>al?tf~tacf?ten feit \920 geflf?laaen. 'Das
madtt ben &~net nernos, ma.ncf)'em b-eut•
'f<:Qen Volrsgenoffen aoor. t>er !dtifierenb
~obet qiinberingen~ bei feite {kmb. roirb
~~k fLaffadte eitw nacQ()en!HcQ-e Shtnbe
bereiten.
' ~s ift rein ~uf.aU, bafi i" biefem fliftorlf~ ~ugenblict bes 1ooojo11t:igen liin•
~s um Scft!eswi~ ber Nine ~n ~n.~rHf
~agt Dis 3Ut ~iber. ~r wiU, um ttorb.
f~!eswig ~u entra;tcn, q(nt~ .Sct?hsmi~
ftinein5i¢l?ep: in ben l{amp-f. t1lt~n hanbdt
n-Gtft bet bet.annten parole: <fin itat~s
'Danentum Siibfcqlesroigs Ht bas befte na.

tio:mle l3o1Iwed fiir 'ttotb1d1~swig. ,,net
2lngtiff ift Me befte Vetteibigutt"." Wit
~ctbottt .g\eg;en Mefe parole g<(lt 1ti<'l1ts, wit
.for·bent , n.ur bas g~id)e lUd?t flit uns .
.Wenn bas ~tel bcs banif~cn
l{ am l' f e s b i e ~ i b. e r \ tt (n. ~s!ilb
~n) b a: n n b a r f u n t er ~ i c t m o l? (
b i e 1( ani gsa u f e in, -oot!Hcf)- gefe·
en, ~e ba:t ~it bdmH m~~t i11ora1 finb
11
ctls ~sfU~en unb ,91ens1lorg U»is •
1
it roo11en a.ucf? nicqt non i)en Uusficfr..
n fptecQen, hle mir be~ro. bte <13e~ner qa.
ben. 'Das iiberlarfen wir ~froft ber ~U·
funft. llbe't wh: woU~n bocb untete 5teu.
~e b4riloot <lUSbtUcfen, bafl es <1Ud1 auf bQ,.
IT'if~e't Seite mieber um bas gan\e .S~1es
mig geqt, um bie <finqeit. b~ <fs!iibfen
'in feinet ,4Sren31eQre 11 fo !tar f)etausge•
'fteUt ~at. <13et.abe bie fo- ftar!e 23etonung
,bet ft'f1·~SWigfcf?ett ~ittl1eif non ben 'Diinen
'<tus ift flit uns non a.Uet~roijter 23-ebeu•
tung.' ·(>enn in bi~fet <fin~ett \'te'flen wit
'f1eu±e 311m minbej~n in bet star~ 5 : 2,
;ttin au~lldl b-as Stiirfeuerftiiltnis se•
'mefie-tt. nat bles ver~iitfnts
innetli~ itt ~rbnuug fein wirb in
ea. filt werben wit fel'bff ;u
'!><as Jugelt'Mwlfen auf bem
'unb b~ tanbstingsma~l ~ei%en
fen.
•
~smus '0. b.
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~llfe.ttfcf}llfti~efutf} au~ llloltbifc![)tdil\1

in ;)-iitlan'o.
~titHl 60 ~itt\Uo~net 'oei ~ltd)H>id~ ~o(e.
bfr!t fmb auf ~ittlabung be~ ~aten{<t,aitl&•
bunbe~ flit baS& IDiinentum im GJten&1ir<f1l'\llel
btti ~ge aum ~efud) in ma n b e t ~ geb»
ien. 58ei bet 58egriiaung~{e\« btiidte ~Jmu3
~anfen~~olebiill IDanf au~& fiir bie Unitt•
f~ung, bie bet matenfd)aftl&bunb bel bet
\trrid)hmg etne~ metfamllthtng~f1<lufd ~e·
leiftet l}ilt, ba~ ber Wllttelllttnft bet 'o4nifd}tn
$lrbeii int Stlr~\t>iel ge\Uotben \ft. 1>le 91otb•
fd]le~\Uiget wutben in ~abti&letrlebe in 9tan•
betJ gefuttt, aud) mad)te man mit tbnen
~uMHige in bie lbltgei&ung bet ®tabt.
~It ~at~~ u ~ trafen et\Ua 40 @)djiillct btt
,bantfdjten 6d)ulen in lYleni&urg, ®d)te~)t)ig
unb stonning ein, ttm ai~ &<iffc be~ &tttto•
netein~ bet ®ta'ot bort eittlge sta<ge au \.let•
btingen_
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Btadtond 111 Hadenleben
Q'S~f~~ene: &bed feben, ~~· 4, tf«RJpr. BDt
~tNnfiDOdlt~: 1). 'b r l ~tall f t a.
~a~erlfeben.

«fntgleltung
etnu nonvegtf..,en lllf..,off
bet bem QJottefbimtl in Cee
un"~oete

••

•Anmfie..,e
&le~entlicb bet notbifc_{}et.t_~ifcftQjslon.

rmm3.. ~nS tfio-nt~_g,aben~ in boeJ: m.arien·

fireije etn <!>~Si'b,~enft ft~tt. 3tl bent .alte
rrieHe b.er &noiferung, .au<:Q bie beutfcfte
<1kt.Jtei1!~. ejJ!gdaben waren. &i bie~er
&Legoe~it fp~cq. u. il. <3ifffi·of t ~ n e
®s <Dslo uftb nemi!lte M ~usfUl1Ftfftgen
itbei bas ffil~re b·eutf~·biinifdl~ tJerqiilt.
nis W en b u n g en. b i e j e b e n b e u t.
fcf?tn &u't1orer t>ettenen mu&·
ten un'O'Wfeugren, baf~ ~tfcf)tof £unbe
uttfere <BrenJ:ner.h_altnt}fe nid1t fennt. Die
<l:ntg!ei.fungen qaben bie beutfcf!e ~enol
lerung .ftatl beu.nrulligt unb gaben llnlafJ
yu riner l!usfpmcf!e mif !joen:n pafllor
p r .a~ r. Diew 1>oet.anlgjte_ ~n ~ii~of 31J.
~ ~rtlarun*'._~....fLes i!lm. in ieber !Veife
fern~en atte, bie be!!!f¥ <Bemeinbe
irgenbw1e 3u l'ranl'en.
Jn biefem llnlafi ¢lt uns l)oeute folgenbe <fdiintng 3l1:
&Ut Me_ pgn £imn ~f !..u n. b e.,
Q)sLo am mo()nta,gabenb jn feioo PNbigt

6et m~enfit~ g~bt.aJjc{ITe ~Ufi'e•
Tung, Me 1t ~utfcf}e.- fi.e,f netlet;te.. Qat

'in

f5<.

fie!! lYi~ttmbe am ~Leicfi.e.n ~be~
~n.-' u~Jpt9tfle mtt
n.adfe m!,t ta~.~~
~n pa or Qt;a. in ~g,emu.Qrl flanbl·

I

Mt>ti4~.r ~jf1fllf. . ~.Paftor.,.Pr.(l(tl
g-e:geniibe,t feilJ attf.+tcntigft~s ~eb .a:uer11
aus~fpro~en unb geix!ten. biefes .bet beut..
fd!eit ~m~-b.e mitsuteilen.

Wit geben bie;eL ~ietmit boer

{1)ertt;e\lib~nf.

beutf~n

b. 2·~. 9. t 936.
'Die beuticf?tn <Bemeittbenertreter.

qaobetsl~ben,

I
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Jl'jor, nemlig '1 5,5. Men a:llerede det
er et Resultat, som end ikke det
sejrsvante Socialdemokrati kan prale af.
Et n0jere ktudium af de enkelte
Stemmetal viser fra Egn til Egn en
vis Uensartethed og Usikkerhed 1
den tyske Stemmea.fgivning. Min
ser det Srersyn, at Tyskerne bar lidt
Tab i Slogs Herred (.,den truede
Firkant"). I saadanne nationalt
strerkt blandede Sogne som Tinglev,
Ravst.ed, Burkal og ~ylderup er
Tyskheden gaaet tilbage med fra 1
til 5 pCt., og i Tander By er den tyske Stemmeprocent dalet fra 42 til
knap 39. Nordschleswigsche Zeittmg forklarer dette Frenomen saaledes, at det er Splittelsen indenfor
aen tyskC Lejr, der har' givet sig
disse Udslag. Som bekendt er det jo
endnu langt fra lykkedes at nazifi·
cere d'n nordslesvigske i!iemhte\
tyskhed, og herom raser ~ampene
fremdeles paa de intire tyske Linier.
Bemll!rkelsesvrerdigt er det f. Eks.,
at Folketingsmand Pastor Schmidt
ovcrhovedet ikke bar Iadet sin
b0re i Valgkampen.
Nogen betydelig Svrekkelse
Tyskheden har denne
imidlertid ikke afstedkommet.

.

ovcrv ajende danske Egne ~ ltr~iia•~o::
Lagumkloster-,
derslevkredsen er der
tysk Fremgang; men ""-''""".Augustenborgkl'edsen
lige Overraskel~r. Der er her
ne, h'\'or Tyskerne bar · mer end
doblet deres Stem.metal siden
og i enkelte, som Kajn~, Ly~ila
og Egen, bar de naaet eller eJdog
overskredet Stem.metallet fra F'olkeafstemningen i 1920, sken~ der t dette sidste Tal indgaar adskillige 1,tilrejsende" Stemmer Syd fra. I ligen
afgaves i 1920 58 Stemmer og i
Tirsdags n0jagtig det samme Tal.
Lysabild menstrede Tyskerne i 1920
97 Stemmer, hvoraf 34 ,tilrejsende",
l Tirsdags ikke mindre end 69. I
Kajnres har de overskredet det samlede Tal fra 1920, idet d,e da havde
16, 1 'l'irsdags 18 Stemmer.
Den senderjydske Presse f"<?rkla·
rer denne spredte tyske Fremgang
som ~n Felge af de ugunstige . land·
eltonomiske Forhold, som det ved ,en
eksempell0s kynisk Agitation ...:._ jvf.
Dr. Lorenz Christensens Racliotale
-- et· Jykkedes Tyskerne
a;t slaa po-r: .
lltlsk M0\}t af. ]den. hva.d
runden er den ene eller d~n
ao. en saadan
ysk Fremgang i danske Egne
ke til alvorlig Eftertanke. Det
:sig, at Tyskheden i Nordslesvig
er err konstant, stagnerende c:::.t.,.....,.~,
11e. Dansk Ligegyldighed og ~n~Pillt::lll
kan let berede den Vejen til
Fremst0d.1

t

Noget praktisk Resultat kan
skerne naturligvis ikke faa ud
deres Deltagelse i Valget. Det
huskes, at de ~ 1928 ~dgik en
enskomst med

- "'u"~ KBBENHAVN
T£Lf. CE.TRAL 11 ,985

ST. RE&NE&ADE

I.

Bladet:

Berlf.noske Tidende
skriver den

18 SEP. 193c

lDanmarks Pligter

Jl Syd fpr ~rmnsen

ninger vedrprende Landstingsvalget i
Spnderjylland og Styrkeforholdet mellem de to Folkeelementer.
MPdet sluttede med Di;>kussion ved
Kaf!ebordene.

Rektor Andreas Hanssen i
Stsnderjydsk Forening i
Aftes
S~nderjydsk Forenings nyorganiserede K-Kreds i Hovedstaden holdt i Aftes
et M~de i q.rundtvigs Hus, }\vor Rektor
Andr eas H anssen fra Duborgskolen ved
talte for en F orsamling paa
Flensborg
/
3-400 Mennesker om Tilstandene i
Sydslesvig, om det Tryk, der . fra de
tyske Organisationers Side ~ves paa
den danske Ungdom lige fra Barnsben
- f. Eks. gennem Hitlerjugend - om
de store Vanskeligheder, der er for den
danske Ungdom m. H. t., at bryde sig
en Fremtidsvej, h1Jis de holder fast {>aa
deres Danskhed - og om de PUgter, vi
i Danmark har overfor denne Ungdom.
Hvis en Dansker ikke af anden Grund
vil vrere med til at yde en Indsats for
at bevare Danskheden Syd for Greensen, bS:Sr han g~re det af rent statslige
Grunde, thi hvis det danske Mindretal
Syd for Grrensen "To'fs";fnder, saa er
Modvregten mod dert'YSke Mindretal
Nord for Grrensen..}orfelimineret. Det
vil da ikke vrere nogen naturlig Bplgebryder til at (\remme ~p mod· Tyskernes
Fors¢g paa at rykke Folkegramsen lrengere mod Nord.
Efter Rektor Hanssens Tale fremsatte
fhv. Folketingsmand, Prresident Ho!ger
An.dersens, nogle interessante Betragt-

..

ST. RE&NE&ADE 2. KSBENHAYN It
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ved de Valg, der bar vreret afboldt aiden
Genforeningcn:
Der har nu stdcn Genforeoingen Vlll!ret
afholdt 9 politiske Valg i de aenderjyske
Bladet:
L:mdsdele, dera£ 6 til Folketinget og 3
til Landstinget. Ved intet a£ disae Valg
har det ty11ksindede Parti kunnet samle
mere end rundt· regnet en Suvendedtl a.f
~amthge a.fgivne Stemmer, nemlig 14-15
pOt. i 1920, 15,6 pOt. i December li126,
skriver den
•
13~ })Ct. ved det for Tyskerne ugunstige
Valg i Oktobcr 19:12, l.J,S pOt. ved Folketings\olget i l<'Jor og 15,6 pOt. denne
Gang. DeL er ucn samme Brekdel eom
ved Folketingsval~et i 1926. Men dengang fandtcs der foruden de 10,4!Z2 Stemmer pan dot ,Sicsvigske Parti" godt og
Procentvia uforandret i Forhold vel 2000 Slemmer pan. den saaka.ldte
til de l danake.
,.Se l vstyro-Bev~gelse", og a.£ disse var I
en Del afgivet a.f Hjemmet~·skere, IJVad
Nogle tyske Blade bar beteguet Resenere Valg bokrroftede.
sultatet af Valgmandsvalget for det slesVed Landstingsva.lget i 1928 fik det
\'igske Portis Vedkommende som en stor
tyskc
Parti 67:!6 Stemmer eller 14,6 pOt.
tysk Sejr. Det er gauske tlbet·ettiget.
.\fstemningen i N ordslesvig \'iate, at .l!'or- mod de 8856 Stemmer eller 15,5 pOt. i
boldet meUem danske og ty~>ke Stemmer 'firsdags. Men i ' 1928 afga.vea der tillige
ligp;er gnnske fast. I Tirsdags fordelte godt 1000 Stemmer paa den af Hjemmetyskeren Lei ledede, saakaldte ,.Samlingde a.fgivne Stemmer sig med 84,4 pOt.
til de danske Lister og 16,6 pOt. til de Beva>gelse" . En Del af dem stamn1ede
tyske Lister. Ved Folketingsva.lget i lige saa utvivlsomt fra. Hjemmet.yskere
Fjor fik det slesvigske Parti 15,5 pOt. af som den ttlsvnende Del af de 2000 ,Selvstyre" -Stemmer i 1926. •
Slemmerne i Nordsles.vig.
I 1928 fik Tyskerne 29 Valgma!nd,
I evrigt giver ,Flenaborg Avis" felLei-Bevlll'gelsen
2. Denne Gang fik Tygende interessante Fremstilling a.f For·
boldet melem da.nslie og tyske Stemmer •kerne 30 Valgma>nd.

Folitiken
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Det tyske Stemmetal
i Nordslesvig
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Vi vii vrerne vor Sydgrrense
med a) vo r Magt

-----------------------------------------En man ende og alvo rlig Rus-~· ~
vcerne, og den vil vi Va?Tne med al vor
at
tale af fhv. Rigs advo kat Magt. lngen Dansk kan tamke 1ig,ere,
yderlig
res
reduce
skal
de
Omraa
vort
Goll
og der er heller ingen, der kan tamke
Lande t besat at fremm ede, kc.ems!g
E N frisk og fom~jelig Ungdom havde
Pende Tropp estvrk er. Skuld e noget i I

i Aftcs fyldt Studen tertore ningen s
store Sal tll Akademisl!; Skytte !oreni ngs
Rusmodtngelse. Aftcne n blev Jige saa
forn~jelig, som Ungdommen var, thi det
var ikke Gamm elman dstale, th v. Rigsodvok at Goll !prte til Russer ne. For-

1

denne Retnio g ske, vil aile Dansk e
m~e frem. Det er den sunde, naturllge Selvopholdels esdritt , der er afgprende for, at det viZ gaa saaledes, og
bliver det n~vendigt, Vil den skylle
aile Partita rver bort. Den Opgave, at
vrorge Lande t, paahv ller al1e Lande ts
Borgere, thi den Folelse, hvora t den
udspringer, cr Ifasis for L~sningen a!
alle andre Spelr~aal I Nationen. Akadcmis k Skytte foreni ngs Forma al har
altid vreret at yde sit Bidrag til Vrern
om Lande t, og hvis Krerligheden til
Land og Folk er dyb og regte nok, saa
Vfl!r ikke bange for at komme og vrere
mcd.

cninge ns Fonna nd, Grosse rer Sthy r
bPct f~rst Velkommen med noglc varme
Ord om, at Politik ikke kendte s i Foreningen, der spgte at opdrag e den akademis ke Ungdom i fysisk Udvik ling og
i Forsta aelsen at, hvad det betyde r at
vrere med at vrerne Lnndet.
Studen tertore ningen s ledende Senior ,
Lands retssag f¢rer H. 0. Hanse n underJ 80'eme, da jeg stod i Korpset, hed
stregede sin Foreni ngs upoliUskc Stil- vi Reaktionens Afkom, og vi blev kaldt
ling. Skuld e vi f{illge vort Tnderste, de fine Folks Bprn, hvad der slet ikke
vilde vi hellere frara ade Stude nterne var rigtigt , et'tersom vistno k Flerta Uet
at slutte sig til noget politis k Parti i var Venstrernamd. Men de v{Jde vrere
de f~rste Aar. Men I A. S. kan Studen- med at forsva re deres Land. Der var
terne :tlnde sig selv, og der!or er det ogsaa Folk, som stod de Radik ale nmt·,
mig en Glrede at anbeta le dem at gaa jeg var selv mellem dem, og de viste,
ind i Korpset, der bar en smuk og na- at Radik alisme og Forsv.arsnih'illsme inturlig Opgav e i studen terver denen . Det tet har med hinand en at g~re. Vi haver mit Haab, at der altid maa vrere de vore A.Qskuelser om dette og hint,
en Plads til dem i dette Hus.
men de var Privat eje. Det skete den
Gang, at en Korps chet foreslog, at
Inge n kan trenke sig Land et Korps et skulde vrere et Beskyttersestor Kongen. Han blev hylet ned
hesa t af frem med e, krem- korps
Sider med det samme.
aile
fra

pende Trop pesty rker

En Grupp e a! A. S. Senior -Gymn aster viste derpaa under Ledels e af
L~jtnant Hanse n nogle Pr~ver paa deres berpm te gymna stiske Frerdigheder,
og en Kamp grupp es Opbyg ning blev
meget virkni ngsful dt forkla ret og demonst reret af Skolec hefen, Lands retssagfpr er K a; Petersen. Saa talte ,.Halvdeling sfprer Goll", under hvilke n Titel
Grosse rer Sthyr prrese ntered e den tidllgere Rlgsad vokat.
Hr. Goll tastslo g til Indled ning, at
der nu var Udsigt til, at aile kunde
samJes om, at vi sku:lde have et Virkeligt Neutra litetsv rern, og dereft er talte
han alvorl lge Ord om, hvorle des det
staar til med Forsva rsvilje n i vort Folk.

-------------------~---------------------· ·

Hr. Goll tremd rog nu, meden s Munterhed en Gang paa Gang slog op om
ham, en Rrekk e morsom.me Minde r fra
Tjenes ten i Korps et i 80'erne,
Et langt og bjerteJ igt Bitald hilste
Talere n, da han slutted e, og derpaa

bragte Hr. Sthyt ham en llge saa hjer·
telig Tak. Aftenc ns f¢rste De! sluttede~
med, at Dlr~ktJjr lngolf Boisen, Miner ·
va-Fil m, rulled e den nye A. S.-Filn:
Irem tor: Tilsku erne.

H.
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Danmark maa .srette
UWge i Syd.sle.svig i Gang
D

Det nationale

Oplyaningsm~de

tor/

i Aftea

na~rede

0nsker, men Skridt
og Omego
ET at Senderjydsk For.en.tng
for Sktidt og under Mod.stand.
KobenhaVDB Dfatrikt K 1
1
Der.er intet Mrgeltgt i, udtalte RekGrundtvlgs Hus
arran erede M0de

Afte~

"!'U'~iiJf'

..,_ ' " " ..,
.,.,. K"'ft, atD•t
'""' ""'d
I "'"'""''"'""''·
havd•gtundot • ._,..,.,..... TJlo!n..tng, K""'p
1 don •tore Fo.....,Jtng . _ bl. a. Pro- "''' hVis vi """kedo ua........, og oPfessor N iekJ Plwm, Rektor Jul. Niel-sen, gav at krempe. DtJt er en ltmuk Opgave,

•

Danmark har ved vor Grcrtn8e, og det
General Ramiting og Oberst Rentdng.
Der blev budt vel.komznen at For- cr en Opgave, Bom det ikke overnige"
E'n!nge.ns Formand, Dr. tned. Harslef, v oro Krretter at lese.
der lDeddelte, at Foreningen for at bede
Spergsmaa(et er: !!nde, der en dansk
paa det beklagelige Forhold, at kun 1 Ungdom Syd
Gramsen, som er papCt. at Starkebennavna Betolknfng er rat til at tage fat? 760 Elever gaar
Medlenuner at Gramseforen!nge.r, har hver Dag i dansk Skole 1 Flen.sborg,
besluttet at gere et sterre Frernsted. fait gaar 11-1200 danske Bern l danLederen af DJstriktet K, Ud.akrlv- ske Skoler o~ B0rnP..haver Syd for
ningschef Sand, udtrykte s!n Glmde Gra:~nsen. 80-90 gaar hvert Aar ud at
ov~r blandt de Frem.medte at se mange Skolerne, det er Fremtldens Ungdom.
nye A.ns1gter, som ikke plejer at sea
Hvi8 blot 11141'1 tra dansk Side lt.Vert
Ved dlsae Moder.
Aar ku?Ule srette nogle Unge i Flen~
Rektor, Dr. phil. A1Ldreas llanssetl borg og Landdi.strikterne I Gang med
fra Duborgskolen gav derefter en for- Batidel, Haandv rerk eller Jordbrug, vfllrollg - hvortor et eg"etttlJgt Referat de det opmuntre he1e Ungdommen dern~de.
RedegereJse
lkke ~qdes Datl8khedetJ.9 Kaar ' Sytlale81i~g mecl
Bevarelsen at det danake M!ndretai
smrligt HenbUk paa Ungdommen.s Et·- Syd tor Gramsenervigttg tor - Danl~vervBmtdigheder.
mark. ForsV'inder det, kan T1J8kerne_
op i NorrtRekto1·en mfndede orn, at det danske flytte Natio~litetskampen
..
slesvtg.
Skolearbejde i SydslesVig bar Tradltfo.
Tyskerne har Ret l at Statsgra:~n.sen
nerne 1 Orden. Der bar ogsaa fer 1 Tiden vmret store da.nske Skoler dernede. 1 Tidens Leb vii !0lge Folkegrll!lnaen.
r de forlebne Aar er der opnaaet meget
.Rektor lf&nssell8 klart opbyggede
for de at Skoletorenmgen for Flenaborl'
og JlleaterJJgt holdte ll'ore<Jrag hllstea for.skellige Vaig siden 1920 har
med et vannt B!taid, 110m var l~enge get fra 18,3, da den var lavest, tli nu
om at l~egge sig.
15,~. Dog tlk Tyskerne en VaJ81XI&nd
Den n~este Taler var fhv. Praee!dent m!ndre end beregnet.
• Bolger .tnderBen, aom Sll!lrdelea aJctuelt
l'ile.Stt'ormanden 1 S~nterorgantsa,..
forkJ&rede, hvad Valgznft.ndsvaJgene f
,ll'e£rncfatl", ca.nd. Jur. Bcn4o.
tlonen
Han
natfonalt.
Nordsiesvtg betyder
S·vane, sluttecJe denne Del a.t M0d6't
kom tu det Resultat, at man tkke kan
med at oplyse, at 17 Bern fra Duborgtale om nogen tysk Sejr, men hejst
akolen konnner 1tertfd 9.- 14. Oktober
om en ll~evdeise at den tyalce Stilog linm<>dede 01n IndkvarterJng at dis.
Gra:!nsen Ira Folkct!ngsV'Ill- se Be!ll 1 Private HJem.
ling
193 .

tor

tor

I

eprocent Ved

Derpa.a &'lk man tU Xattebordene,
h.vor der blev stlllet Dla.ngc S~gslllaat
de ozn Forhoklene 1 Grrenaelandet.
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Stillingen i
Grrenselandet

•
1

Jlf.r

.Anangementet a.f det
Sf)nderjydske M;de sta.a.r
mange forenede Kraefter
ET er paa Torsdag, der l Grun.dt-

vigs Hus holdes det store 50UderO
jydske M0de, paa hvUket Rektor
Ha.n.&-

sen fra DuboJgSkolen vil give Meddelelser om Stlllingen l Greenselandet.
TU MOOet er der Adgang for Medlemmer a.f Senderjydsk Forening tor Kebenhavn S&lllt for lndbudte aka.demi·
ske, kirkellge og Skolekredse.
MOO.et arrangeres som nrevnt a.t
S0nderjydsk Forenings Distrlkt K, hvla
Leder er tTdskrivnlngachef Band. Ar·

bejdet med Tilrettelaaggelsen h.ar l0v, rigt paahvilet en Ti1Udsmandskomit6,
hvori sidder Kordegn Marott, Frk.
Ali:!) Salicath og Fru Hejesteretsaagf0rer Trone. Ogsaa Medlem a.t Gramsefor~gens Hovedbestyrelse,
Liege
Vermehren og den unge Skdbent, .A.djunkt Jergen Hatting og ReprteSentanter for Studenterforeningen ,Heimdal"
har hjulpet til.
Dagen efter M.0det paa Torsdag, som
ventes at blive en at de store Beg1venheder indenfor det s0nderjydske Arbejde l Hovedstaden, taler Rektor Ha.nssen l Ungdoms!oreningen, hvis Mooe
ogsaa ventes at bllve indholdsrigt.
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skriver den
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~ationafti~en~t

Tyskla.nd og Btaunings Danmark,
skal Va!re ham vel undt. Dan.mark er
~e(J' Stranden 18 - Kebenhavn K. ikke Staunings, Danmark er det
Land, der med Frisind og TaalsomTe lefon Central 9393
or N.t
A.bea
hed, vi t0r vel sige, med mindreta.Ia.
Giro - Konto 71
politisk Storsind har beredt sine
Borgere, de tyske med de danske,
Mandag d. 1 4. S epte mber 9 36 lige Kaar. Dr. Christensens Beskyldnin~r i modsat Retning kan vi bll!re
I,.. AJ __J ' J
ri..c
~ tys~e {a..DKlager med Sindsro.
J"l.,AM>K FRISIND indbefatter
I..J ogsaa, at en Repra!sentant :fc.r.
det tyske Mindretal i Nordsle.svig ,
kan faa Ordet for en Radio-Valgtale og her ikke blot i al Almindellghed angribe Landets Styre, men
endog tillige demonstrere et aabenlyst stat.sfjendtligt Sindelag.
I Fjor var det Hr. Deichgraber,
der fik sig Mikrofonen stillet til
Raaclighed for en cksempell0s grov
~ma!detale otterfor Danmark og dets
Behandl~g af det tyske Mlndretal.
I Aar var det. ur. Lorenz CllrJstenflen, der optraadte i Anklagerens
Rolle - i Formen mere behersket
E>nd Forgll!ngeren, men i Indholdet
ikke mindre hasarderet og udresken-

o.,

- ------..::...------ -•"1

dP. •

De tyske Talere gaar antagelig ud
fra, at Ordf0rerne for de danske
Partier udelukkende beskreftiger sig r
med, hvad det foran et Rigsdagsvalg
drejer sig om, nemlig Landet:s indre
politiske Forho1d, og at de, TyskernE.', derfor ingen Im0degaaelse risi·
kerer og uantastet kan briDge deres
Paasta.nde til Torvs. De~t sterre
Grund er der da til at anerkende, at
Dl"t konservative Folkepartis Ordferer, Hr. Christmas Meller, brugte
l"n fkke ringe Del af den Tid, !lan
raadede over, til en, som det forekommer os, kraftig og vrerdig Imedegaaelse af den tyske Taler.

I

•
Man forstaar daarligt, hvordan
de tyske Ordferere kan faa sig selv
til at optra!de med Anklager og r0be L0srivelsesbestrrebelser, der intet
0jeblik vilde blive taalt i selve det
Statssyste.rn, som de lrenges efter
og gerne vii ind under. ;,Jeg forlanger min Frihed i Kraft af jeres
Principer, men na!gter jer. Friheden
det er den
i Kraft af mine", A!a.ksime, Dr. Lorenz Christensen
og Hr. Deichgraber fulger. Der maa
una!gtelig et betydeligt Fond af moralsk Mod til, om man skal kunne
praktisere den saa ublufrerdigt, som
de to Herrer g0r det. Men i dansk
:blindretalspolitik vii Vi n0jes med
at give Udtryk for vor Forbl0ffelse
over Beskaffenheden og Sterrelsen
af dette Mod. Vi vii ikke misunde
d'Herrer det.
Uvederha!ftigheden af deres Paastande skaJ der derimod ikke ties til.

Partier udelukkende beskreftiger sig
med, hvad det foran et Ri~sdagsvalg
drejer sig om, nemlig Landets indre
politiske Forhold, og at de, Tysker·
ne, derfor ingen Im0degaaelse risi·
kerer og uantaatet kan bringe deres
Paastande til Torvs. Des- st0rre
Grund er der da til at anerkende, at
Det konservative Folkepartis OrdfBrer, Hr. Christmas M0ller, brugte
Pn lkke ringe Del af den Tid, ~an
raadede over, til en, som det fore·
kommer os, kraftig og vrerdig Im0degaaelse af den tyske Taler.
Man forstaar daarligt, hvordan
de tyske Ordf0rere kan faa sig selv
til at optrrede med Anklager og r0·
be L0srivelsesbestrrebelser, der intet
0jeblik vilde blive taalt i selve det
Statssystem, som de henge.s efter
og gerne vil ind under. ,Jeg forlan·
ger min Frihed i Kraft af jeres
Principer, men nregter jet. Friheden
i Kraft af mine", det er den
Maksime, Dr. Lorenz Christensen
og Hr. Deichgraber f0lger. Der maa
unregtelig et betydeligt Fond af mo·
ralsk Mod til, om man skal kunne
praktisere den saa ublufrerdigt, som
de to Het·rer g0r det. Men i dansk
Mindretalspolitik vil vi n0jes med
at give Udtryk for vor Forbl0ffelse
over Beskaffenheden og Stsrrelsen
af dette Mod. Vi vil ikke misunde
d'Herrer det.
•
Uvederhreftigheden af dere.s Paastande skal der derimod ikke ties til.
Hr. Christmas M0ller gjorde i sin
Tale mget rigtigt opmrerksom paa,
at en overordentlig stor Del af de
senderjydske Landsdeles
srerlige
Vanskeligheder kan f0res tilbage til
den tyske Ma-rks Sammenbrud efter
Krigen. Dr. Christensen indr0mmer
f.elv dette - han opg0r Landsdelens
Tab derved til mindst 300 Mill. Kr.,
en Sum, der for saa vidt nok skulde
ltunne forklare tilstrrekkeligt om den
s0nderjydske Landbrugskrises Oprindelse og Karakter) - ; men
g0r heroverfor den ubetalelige
tragtning greldende, at ,naar
lnd maatte afstaa Nordslesvig
Danm.ark, bavde det vel ofret
(!) :• Han f0jer til, at den
nomiske Genrejsning maatte
Danmarks Opgave, men at
ikke magtede denne Qpgave.
Man ved daar1ig nok, om man skal
le eller grrede. Dansk Offentlighed
vil ikke accepte,re det som et Offer
fra Tysldands Side, at det n0des til
at tilbagegive Danmark et Stykke
Land, som fra Arilds Tid m~ Blo·
rlets, Sprogets og Sindelagets Ret er
Danmarks. Den Slags Ofre vil det
vrere Dr. Christensen umuligt at paakalde Medlidenheden for. Men rent
botset herfra, maa vi hrevde, at den
tyske Marks Sammenbrud - ,Verdenshlstoriens stm-ste Fallit," er det
kaldt; nogle f0jer til: ,Verdenshistoriens st0rste avigagtige Fanit" 1 og for sig ikke indstifter nogen mo·
.ralsk Forpligtelse for Danmark. At
Danmark alligevel i stor Udstrrek·
ning - i langt st0rre Udstrrekning
end Dr. Christensen vil vrere vedha:r paataget sig denne Forpligtelse,
Qr t n Sag for sig. Det ger blot ikke
Dr. Christensens Argumentation mere velbegrundet.
I sin letsindige Omgang med
ltcndsgerningerne bar Dr. Christent~ens Tale ligesom Hr. Delchgrll.·
bers i Fjor - kun skullet tjene til
t.t opbidse det tyske Mindretal mod
aet Land, i hvilket det nyder Statsborgerret lige med den evrige Befolkning. Hvad han kan vinde af
Proselytter paa den utrolige Tilsni·
gelse, at Valget staar mell~m Hitler.s
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ve d Slesv,ig ha r kl ar la gt de t1
reldgamle Dannevirkes Linier

Th yra Danne bods Danne virke b ar aldrig k unnet staa ubesk yttet
Arkreologen, General Ramsing redeg~r f or de tysk e Viden skabsm rends
Udgra
Den hS1Sjt ansete Kende r af vedvolds Vedkommende. Det i Aar
gravede Profil er i det vresentlige f~rt helt
d et gamle og det reldste
K¢- ned i den taste Bund. Kun paa et enbenha vn, Arkreo logen, Gene- kelt Sted har Udgravn ingen
glippet.
ralma jor H. U . Ramsi ng er Man ser, at under Gotfreds
Jordvold
ligger det oprindel ige Terrren med sit
Vendt hjem fra et Bes¢g ved Muldlag urssrt, men tret bag den
indre
Danne virke, hvor Gener alen Voldtod, altsaa paa Vbldens.
Nordside,
er der en Udgravn lng, hVfs Fyld
har haft Lejlig hed til at se ved sin Indbland ing at gam1e,
rfi!Sde store Udgrav l'l;inge r, som de Murbrok ker at Munkest en
viser,
tyske
Viden skabsm rend
i at den i det hfi!Sjeste kan v~ere samtidig med Valdemarsmu'ren. En anden,
lrenge re Tid har foreta get une Udgravn ing paa et Par
Meters
derned e. Gener alen fortrel - Bredde og omkring en halv Meters
Dyb1
de ligger under Tyras Kampes tensmur ,
er her om sine Indtry k af de og den kan med sine smaa og
uregelmange Enkel theder , de tyS k e A r k reo1oger har lagt blot
ved deres Arbej der og Unders¢g elser.

I

De gamle Forsvars anlmg i det sydllgste Slesvig bestaar som bekendt foruden Hedeby, som er indl~ranset af sin
halvkred sformed e Byvold, af det cgentlige Dannevi rke, som strmkke r sig fra
Gottorp Enge Nord for Hedeby mod
Vest til Hallings tad og af Kurvike n,
som ljfuer fta Noret spnden for Hedeby
mod Vest over mod Dannevi rkes Hovedvold, og endel!g af Forbinde lsesvolden mellem H'edebys Byvold og Dannevirke.

vninge r

revet, men den er endnu beva.r et i ua
stor Hfi!Sjde, at den rager op over Got.fredsvoldens stadig urprte Top. Voldens Fundam ent ligger delvis omtrent
paa det oprindel ige Terram, delvis i
den lille Lergrav, som jeg f¢r omtalte.
Muren har efter sin Opffllrelsel:llnaade
med torholds v.b -amaa Sten aldrig kunnet staa ubeskytt et, men den har Vlel'et
dsekket bagud at Gottreds volden og
fremette r at en opkastet Jordskra aning,
hvis Fyld endnu ses eller spores. Fylden i Byggegr uben paa Murens Nordside skiller ali skarpt ud tra Got!redllvoldens Fyld. Den er mere sandet end
denne og gennem trukket med m.,Srke
Muldstr lber at Grrest;r v 1 svagt buede
Lag, og denne Fyld strrekke r s1g ud
over Gottreds volden, saaledes at det er
.klart, at denne Vold efter Kampes tensmurens Opffllrelse har taaet en dog ikke
ikke betydeli g Forhfi!Sjelse.

Dannevirkes f;rste, lodrette
I Mar, der vendte mod
I Fjenden

II

-Den anden Mur, Kong Valdcma rs
Teglst.ensmur -, hvorlede s har den set
ud?
- Denne Mur staar :Coran, altsaa Syd
for Kampes tensmur en, men paa det
Sted, hvor Profilet er gravet, danner de
to Mures Retninge r en Vinkel med hinDe tre ams omtrentlige
anden. Den er afbrudt i en lidt lavere
j Hpj de end Kampes tensmur en. Bagsiden
pf; reliestider
staar med uregelmmssige Murski1ter.
1
!
hyppigt
finder man 1 Binder !or 5-6
- Der er jo gennem en la::ngere
i' Lpbere, Forsiden er del vis atklredt for
Aarrmkk e, siger General en indleden de,
sit Fa~delag, og den synes at have haft
toretage t metodlsk e Udgravn inger i Bynogle, maaske senere tilfpjede Strsebepladsen ved Hedeby, og disse UdgravI pUler. Det indre er Brokmu r. Ved Opninger er ogsaa fortsat i Aar. Man ha1
f9)relsen af Valdema rsmuren er der,
nu udvidet Arbejds omraade t til selvc
ligesom ved Tyres Vold, dannet en BygDannevi rke og har i Sommer gravet et
Igegrube ved Afgravning at Fylden paa
Profil igennem Volden ved R9)dekro,
jTyresmu rens Forside. Byggegr uben er
lidt Vest for Oksevej en, hvor man har
sel·.#dlg
el'g
tillY ldt, da Murarbejdet
General major H. U. Ramslnr
v ..,...
1
var
den Fordel, at man kan unders~ge aile
endt,
og Fyldlnge nes Flugt er lette at
de kendte Faser 1 Dannevi rkes Udvik- .llla!ssige Dimensi oner aldrig have
haft kende i Profilet. Ved Valdema rstnuren s
ling.
forsvarsllla!ssig Betydnin g. Udenfor Opfprels e fik Dannevi rke for
f!2Srste
Ved de danske Skansear bej,der I 1861 Valdema rs Teglsten smur ligger den
op- 'Gang en Jodret Mur paa den mod Fjenblev Voldene gennemg ravet og under- l'indelige Muldjor d urprt i et Bmlte
paa den vendend e Sydside, og Tyresvol dens
s•gt paa adskillige Steder. Allerede den- omtrent seks Meters Bredde, og
derefter sydlige Jordskra aning forsvand t. Hergang viste det slg, at Anlmget bestod fplger en omtrent 18 Meter bred,
og 2,50 ved blev der en Afstand paa om trent 6
bagest, altsaa mod Nord, af en Jord- -3,00 Meter dyb Grav, a! midct'ela
lder- m fra Valdema rsmuren s Forside til den
vold, og at der knyttet til denne mod ligt trugform et Prom, som jeg
senere foranligg ende Grav. Graven foran ValSyd laa en 3-4 m tyk Knmpes tensmur skal komme tilbage til.
demarsm uren er, som sagt, omtrent 18
og foran den en nresten lige saa tyk H
l
d
D
.
T
m
bred. Fra den 'er vistnok ogsaa den
Teglsten smus.
VOY e es
TORRIR (
yres
stprste Del at Fylden til Gotfreds volSophus Milller og Carl Neergaa rd
Kampestensmar har set
den taget; thi der kan i alt Fald i det
hevdede i 1903 1 ,Nordisk e Fortidsm innu
udgrave de Profil ikke paavis(.S ~,..
der", at den seldste Jordvold maatte
- Vil Generale n nmrmere skitsere get andet Sted, hvorfra den kan
betragte s som den Vold, Kong Gotfred Forhold et mellem Gotfl:edsvolden
og kommet. Men "Graven har vel
anlagde omkring 810, nt Kampes tens- 'Kampestensmuren?
straks naaet den fulde Bredde og
muren med tilhj?)rende Forhpjel se at
- Gotfreds volden ligger altsaa nord- de, som den .nu viser i Profilet.
Jordvold en maatte vrere Dronnin g Ugst. Den er rundt rcgnet 2,50--3,0
0 m Bygning en at Tyresmu ren er vel
Tyras Vserk fra omtr. 930-940, og at paa det hpjeste og ligger som
d jmvnt til den !remadv rerende
Teglsten smuren skriver sig !ra Kong rundet Dige, der !orneden ved
det op- taget ved en Udvidelse af Graven,
Valdema r de:>- Stores Dage fra llGO-aO. .rindelige Muldlag maaler omtrent
16m. den
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!VlUr , Kon g Vald ema rs
Teg lsten smu r -, hvor lede s har den
set
ud?
- Den ne Mur staa r fora n, altsa a
Syd
for Kam pest ensm uren , men paa
det
Sted, hvo r Prof ilet er grav et, dann
er de
to Mur es Retn inge r en Vink el med
De tre Varns omtrentlige
hinande n. Den er afbr udt i en lidt
Iave re
Opl;relsestider
HJiSjde end Kam pest ensm uren . Bag
side n
staa r med ureg elmr essig e Mur skif
ter.
- Der er jo genn em en lam
I hypp igt find er man 1 Bind
gere
er for 5-6
Aarrrekl,(e, sige r Gen eral en indle
Ls'bere, Fors iden er del vis alkl redt
dt>nde,
for
fore tage t meto disk e Udg ravn inge
sit Fa~;adelag, og den syne s at have
r i Byhait
plad sen ved Hed eby, og diss e Udg
I nogle, maa ske sene re tilf¢ jede Strr eberavning er er ogsa a forts at i Aat·. Man
pille r. Det indr e er Bro kmu r. Ved
har
Opnu udvi<;Iet Arb ejds omr aade t til
fj!lrelsen a! Vald ema rsm uren er
~eln
der,
Dan nevi rke og har i Som mer grav
'
liges om ved Tyre s Vold, dann et en
et et
Byg Prof ll igen nem Vold en ved R¢d
1gegr ube ved A:tg ravn ing
ekro ,
af Fyld en paa
lidt Vest for Oks evej en, hvo r man
Tyre smu rens Fors ide. Byg gegr uben
har
er
den Ford e!, at man kan undel·sfl,l
Gen eralma.Jor H. U. Ram sinr
selvfjiSlg elig tilty ldt, da Mur arbe jdet
ge alle
var
de kend te Fase r i Dan nevi rkes
endt , og Fyld lage nes Flug t er lette
Udv ik- .mre ssige Dim ensi oner aldr
at
ig have haft kend
ling.
e 1 Prof ilet. Ved Vald ema rsmu rens
:torsvarsmressig Bety dnin g. Ude
nfor
Ved de dans ke Skan sear bej,d er i
Opfj6relse fik Dan nevi rke for
1861 Vald ema rs Teg lsten stnu r ligg
f¢rs te
er den op- Gan g en lodr
blev Vold ene genn emg rave t og
et Mur paa den mod Fjenund er- rind elig e Mul djor d urjc1rt
i et Brel te paa den vend
s;gt paa adsk illig e Sted er. Alle rede
ende Syds ide, og Tyresvoldt"ns
den - omt rent seks Met ers Bred de,
og dere..Cter sydl ige J ords kraa
gang viste det sig, at An!r eget
nin g fors vand t. Her best od fplg er en omt rent 18 Met er
bred og 2,50 ved blev der
bage st, altsa a mod Nord , af en
en A:tstand paa omt rent 6
Jord - -3,0 0 Met er dyb Grav , af
mid dela lder - m fra Valdemar
vold , og at der kny ttet til denn
~murens Fors ide til den
e mod ligt trug !orm et Pro! il, som
jeg sene re lora nlig g'en de Grav
Syd laa en 3-4 m tyk Kam pest
. Gra ven fora n Valensm ur skal kom me tilba ge til.
dem arsmuren er, som sagt , omt rent
og fora n den en nres ten lige saa
18
tyk Hvorledes Dronning Tyr
m bred . Fra den er vistn ok ogsa
Tegl sten smu s.
es
a den
st¢r ste Del af Fylq en til Gotf reds
Sop hus Mill ler og Carl Nee rgaa
volrd
Kam
den tage t; thl der kan i alt Fald
pes
ten
hev ded e i 1903 i ,No rdis ke Fort idsr
smu
r
har
set
ad
i det
ninnu udg rave de Prof il ikke paavlst:~
der" , at den relds te Jo·r dvol d
- Vil Gen eral en nrer mer e skits
.wtnaa tte
ere get ande t Sted , hvo rtra
betr agte s som den Void, Kon g Got.
den kan
rred Forh olde t mell em Got.fredsvolden og kotn
met. Men ,...Graven har vel
anla gde omk ring 810, at Kam pe:.t
ens- Kam pest ensm uren ?
stra ks naae t den !uld e Bred de og
mur en med tilh¢ rend e Forh pjel
se a! · - Gotf reds vold en llgg er altsa a notdde, som den nu vjse r i Prot net.
Jord vold en maa tte vrer e Dro
nnin g ligst. Den er rund t regn et 2,50 -·3,0 0 m Byg ning
en af Tyre smu ren er vel
Tyra s Vrer k fra omt r. 930 -940 ,
paa
det
hpje
ste og ligg er som d jrev nt
og at
til
den
frem advr eren de
Teg !sten smu ren skri ver sig !ra
Kon g rund et Dige, der forn eden ved det opVald ema r .den Stor es DC}ge fra 116
tind
elig e Mul dlag maa ler omt rent 16
o-80 .
m.
Det er fprs te Gan g sidc n 1861 , at
der Der er en klar Lag deli ng l Vold cns
har vrer et Lejl ighe d ; ti.l at fore tage
en Fyld , som vise r, at dens, Opf ¢rel se har
indg aaal de Und ersp gels e at. Vo!d
ens tage t lren gere Tid, men kun paa den
Opb ygni ng, og det et· over orde ntlig
in- ende lige Ove rflad e har der dann et tig
tere ssan t at ,kwm e iagtt age, hvo
r tyde - et Mul dlag som Tegn pna, at Opi¢ relsc n
Ugt de fors kelli ge Tids rum udsl
5iller var blev et afslu ttet, og som altsa a angi slg fra hver andr e.
ver den Tid, da Volden stod som
<let
enes te Vrern. Den bar opri ndel ig
stra kt
Danske Fors.keres tidligere
sig lren gere frem efte r mad Syd, .ruer
- J o, e!te r Anlr eget af
op
mod
den
18m
mur
bred
en har Vold en vel paan y !aae t
e
Grav
,
men
Undns;gelser laldt ad
her er
Volden blev et afgr avet , da Tyr
e op- gen Forh pjels e, som kan vrer e tage t
bekr~ltede
fjiSrte sin Kam pest ensm ur. Den ne
Mur den fjern este Del a! Gru ben Nor d
er i det vres entli ge .sat af hov,
- Hva d ken der som Helh ed
edst
ore Vold en, som side n fik Fyld med
siges Sten, som er anbr agt i
rege lmre sslge Mun kest en.. Men desu den er den
om det, Prof ilet nu vlse r?
Skit ter med Sten ene paa Hreld i
bve rt ligg ende Gra v blev et udv idet i
- Det ltan stra ks slaa s fast, at
de enke lt Skif te, saal edes at de dann
er det og i Bred de mod Syd for at g~re
Ans kuel ser, som Sophus Miil ler og
Car l Forb andt , som man i Teg
lsten stek nik- drin gep bred ere. Det er sket
Nee rgaa rd hrev dede i 1903,
efter
er blev et ken kald er Sild eben
sskif ter. Murc.>ns rens Opt~relse, thi
!uld t b'ekrreftede for l>an nevi rkes
paa det "I'·' u•u•"·'5"'
Ho- pver ste Del er i Tide ns L0b
ble.,ret nedFort a:ettes Side 8, Spal te 1

som llfue r fta Nor et sjiSnden for Hed ,
eby
mod Vest over mod Dan nevi rkes
Hovedv old, og endc lig af Fotb inde lses
volden mell em Hed ebys Byv old og Dan
hevirk:e.

l

I

l

I

I

Ove rflad e ses endn u et Lag
Kalk sten sskr erve r, der maa have
til Brre ndin g at Mur kalk en. Skre rer drek ket af den f risk opka sted e
som dann er en buet Vold, der er
ca. 1,20 Met er hpj. Grav en er sidc
n i
Tide ns L¢b blev et delv is geno
pfyl dt
ren Ler og med Dyn d, og ved den
foreta:gne Udg ravn ing af Prof ilet
har
de tysk:e Videnska bsm rend paa et
enke lt
Sted lade t en Klod s af den rene
Lerv-g-. ,onte , form entl ig i den
Tro, 11t den var en Del af det faste
Ler,
uagt et det tyde ligt scs, at et Dyn
d!ag
skyd er sig ind und er Klod sen. 1
tysk e
Dag blad e har det vrer et form odet
, at
denn e Syd tor Gra ven ligg ende
Lervold skal stam me fra de dans){e
Vold arbe jder i 1861. Dett e er gans ke
urig tigt og hell er ikke stem men de
med
Fun dfor hold ene. De dais ke Vold
arbe j... _,._
• • ......

~.a.

>..&• · - •

. -· ~~~ .uu, ua . v o1aen stod som det
.,.._ .l!.r volcten saa i.kke !orhpjet sener•
eneste Vzern. Den har oprindellg strakt ! Tiden?
Danshe Forskeres ticlligere
sig lzengere fremetter mqd Syd, mer op
- J9, efter Anlreget af Valdemarsmod den 18 m brede Grav, men her er muren har Volden vel paany !aaet n oUndersf)gelser luldt ud
Vaiden blevet afgrav.et, da Tyre op- · gen Forh.¢jelse, som kan v::ere taget
bekr~ftede
!¢rte sin Kampestensmur. Denne Mur den fjerneste Del af Gruben Nord
er i det vzesentlige .sat at hovedstore Volden, som siden !ik Fyld med
kan der som Helhed siges Sten, som er anbragt 1 regelm<es!lge Munkesten. Men desuden er den
om def, Protilet nu viscr?
Skifter med Stenene paa Hreld i hvert liggende Grav blevet udvidet i
- Det !tan straks slaas fast, at del enkelt S.kifte, saaledes at de danner det og i Bredde mod Syd for at gpre
Anskuelser, som Sophus .Muller og CarL Forbandt, soin man i Teglstensteknik- dringen bredere. Det er sket efter
Neergaard hrevdede i 1903, er blevet ken kalder Sildebensskifter. Mur<.>ns rens Op!prelse, thi paa det oprindelige
fuldt btkrrefted.e for f>annevirkes Ho- ~verste Del er j Tldens Lob ble,ret nedForts:ettes Side 8, SpaJte 1

~vad

~.ilut i

Billedet ses Dt·onnlni Thyras mregtige Kampestensmur, d.er vresentllr er bynet at hovedstore Sten, OK til venstre (Syd f()r Stemnuren) ses Nordsid.en at Valdem,arsnuire~
Overflnde ses endnu et Lag
af Kalkstenssk;;erver, der maa have
tjcnt til Bra:mding af Murkalken. Skaerer daekket af den frisk opkasted.e
ord, som danner en buet Vold, der er
ca. 1,20 Meter h~j. Graven er siden i
Tidens L~b blevet delvis genopfyldt
med ren Ler og med Dynd, og ved den
:toretagne Udgravning af Profilet har
de tyske Videnskabsmrend paa et enkelt
Sted. ladet en Klods af den rene Ler- - ......._~ -~...n<:te, formentlig i den
Tro, at den var en Del af det faste Ler,
uagtet det tydeligt scs, at et Dyndlag
skyder sig ind under Klodsen. I tyske
Dagblade har det vaeret formodet, at
denne Syd for Graven liggende Lervold skal stamme fra de danske Voldarbejder i 1861. Dette cr ganske urigtigt og heller ikke stemmende med
Fund!orholdene. De dat1ske Voldarbejder paa denne Straeknlng' indskrrenkede
JSig til et Skyttegravsanlaeg langs Dannevirkevoldens Top, og der udgravedes
ikke J ordmasser, som kunde danne en
Vold som den forell.ggende.

Hvert Spadestik har historisk
Interesse lor Danmark
- Hvilket Indtryk bar Generalen at
de tyske Videnskabsmaends Arbejde?
- Kun det bedste. Der er i Aarene,
siden Tyskerne begyndte ved Hedeby,
udfpti et overmaade stort og grundigt
Arbejde med at klarlregge dels, hvad
Hedeby, vor gamle danske Grrenseby
var, og dels hvad vort reldgamle Hovedvrern mod Syd har bestaaet at, og
hvorledes dct - Voldene og Murene
som Helhed set - bar taget sig ud,
den Gang det var et Vrern. Fra dansk
Side kan man kun paask¢nne dette Arbejde, og jo bedre og klarere Resultater
om Forticlen, Udgravningerne bringer
tor Dagen, des mere maa vor Interesse
J Arbcjdet stige. Thi det er jo en Del
af vor reldste Histol'le, de tyske Videnskabsmrend lregger blot ved deres Arbejde. Hvcrt Sparestik dernede paa de
sagnrige og historiske Steder betyder,
at der vendes nogle Blade i den Del at
vort Lands Hlstorie, som vi ikke
:faa Kendskab nok til. Fra dansk
kan man kun udtryk.ke et levende
ske om, at de tyske J\.rkreologer
deles maa kunne disponere over
store Midler, at det saa udmrerket
begyndte Arbejde kan fortsaettes
Fremtiden.
H.
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Nyt Fremst~d for det
s'nderjydske Arbejde
S pnderjyd sk F orening lor Kpbenhavn lorllttRrker
A gitation en

Stor t Mede i G rundtvigs Hus
LLEREDE nu ved Indlednln~
tU Vintersresonen rerer der sig 1
sonderjydsk lnteresserede Kredse her
1 Byen en prl$vrerdig EDergi og Foretagsornbed, som lover godt for Arbejdet i Vinter.
Det beskll}mmende Forhold, at d~r
i danske sonderjydske Foreninger
kun er indrulleret 4 pet. af Betolknin·
g·e n - 1 Kobenha.vn vist endnu mindre - , medens der 1 de tyske Grrenselandsforeninger staar 40 pet. at Be1'olkningen, skulde n0dig fortsrettes
urendret. Det er paa denne Baggrund,
det senderjydske Arbejde 1 Hovedsta.den 1 de kommenoe Maaneder vil bltve sogt udfort med fornyet Slagkraft
og udvidet Rrekkevidde.
Et aj de terate Udslag at denne nye
l 1 i1·ksomhed bliver et atort Mode, aom R •lttor Antlr•a. Htm•••n, •om tol.,hOZdea i Grundtvigs Bus Torsdag den
M, J .t l Grundt 11ig• Ha•.

A

poi

11. Kl. tOlA, ettcr Initiativ at K-Di·
Dette Mode vU overhovedet faa et
striktet indentor Blmderjydsk Forening
lldt andet Prreg end de sredva.nli~
for Koben1&atm.

Sonderjydsk Fore.ning for K.0benbavn, den storste a.f de mange - nogle mener altfor mange - senderjydske
Grupper i Kobenbavn, bar allerede 1
Efteraaret begyndt en energisk Kampagne for at ege Medlemstallet, akti·
vere Beva&gelsen og udbrede Kendskabet til vQr Grrense. Det S0nderjydske
Arbejde har mange trofaste Stotler,
som alttd er lydhore, naar Grrenoosa..
gens Talsmrelld kalder, me.n ForeDin·
gen, hvis Formand er Dr. med, v. Barslet, ser sikkert rigtigt 1, at det nw er
paa Tide af agitcre tor Sagen ogsaa '
Betolknings'kredse, &Om hidtil har to'l'·
hold~ aig pasaivt ( dette tor Danmark
lit::.'t;igtige Bporgamaal.

Foreningen bar taget fat paa Arbejdet paa den Maade, at Byen er blevet opdelt 1 Dist.rikter, indentor hvilke
A.gita.tionen kan nyde godt at en lokal
lndsata og en grundlg Gennemgang at
Muligbederne.
Det storste at Diatrlkterne, Ditrtl'ikt
K, alt:saa den lndlle By og ebristlanshavn, hvi.s Leder er Udskrivningschef
E. Band, har lndledet Agita.Uonen ved
Udarbejdelsen at en fiks lille Tryk.sa.g,
som skulde have gode Betingelser for
at vrekke Interesse, hvor den kommer.

Den nordslesvigske Ungdoma
Erhvervsmuligheder
Til M0det 1 Grundtvigs Hus Torsdag
den 17. nreres der 1 de 1interesserede
Kredse store Forvt::ntnlnger.
,
Hovedtl:t.ler6ll bliver Duborgskole;ns
Rektor, Dr. phil. An(l,·eas Hctll$8en, tor
l)vem yderligere Anbetalinger turde
vrere overfl0dlge. Rektor Ha.wlsen ta•
ler om det btrendende Sp0rgsma.al:
Danskhedens Stilling 1 Sydslesvtg,
navnllg Flensborg, med srerllgt Hen·
blik paa Ungdomme!lB Erhvervsmuligheder.
For at gere en noget vide1·e Kreds
end Foreningsmedlemmerne delagtige 1
de utvivlsomt vregtige og aktuelle Oplv:mllll2'•~r. som Duborgskolens Rektor
fremkomme med, bllver der indbudt
betydellg Reprresentation for klrl(eKredse og Skolekredse.

Forenfngsmeder,
ldet Hoved~gten
:regges paa, at Deltagerne gennem
Spergsmaal og Dlakusaiou efter den
meget kyndlge Foredragsholders Tale
ekatter slg sagligt Kendskab tU de ak•
tuelle Forhold l Gra&naelandet.
Saa.vel ved Tilrettelreggelsen at det..
te Mode som I hele Agi~tionen har SR!n..
derjydsk Forez1ing tor K0benhavn faaee
beredv!lllg Hjrelp a! den meget ener"'
giske
Studenterforen!ng ,.He!mdal"4
hvis Formand for Tiden er Arldvar Ha..
rald J0rgen~~en.
Ottwa. •

•
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Folkefest og Kongefest i Horsholms Idyl
Socialdemokraternes tidli, ere Finansudvalgs/ormand
holdt i Gaar en bemrerkelsesvrerdig Tale

men ikke saa stor , som de Indvlede
bavde ventet, og den skyldtes kun det
5trerke polltlske R0re, der kaldte mange ellers politlsk 1ndlfferente ud til
Vatgkampen. De yderllggaaende Partl·
bevregelser i Nordslesvlg bar kulmlneret, men derfor ska.l vi selvfelgelig 1kke
blot lregge os til at sove. Vog_elge$8llgs
Jordkamp bestaar ganske vlst vresentligt i Overflytnlng af Jord paa tyske
Brender til andre tyske Hmnder, men
lkke desmindre er Fadderskabsbevregelsen, som vt bar lrert af Tyskerne,
paakrrevet, og den er det lkke blot I
den truede Firkant eller ievrlgt Nord

demokratlsk Folketingsmand Niels AnHans Tale var et Unikum!
Den var paa een Gang en bevmget personlig Hyldest til Kongen, hvem han
hele Tlden henvendte Ordet dlrekte til,
og en spegefuld, a! Anekdoter, Vltser
og personl!ge Erindringer samme~t.
Konference. Niels Andreasen sprang
ogsaa paa det nmrmeste Stavnsbaandet
over og glk 10s paa det SGnderjyd.ske
og paa Forsva.rssagen.
Stmrkt Indtryk gjorde hans Sklldrlng
af de skrebnesvangre Augustdage I
1914, .,hvor Danmark undgik at bl1ve
et Irun eller San Sebastian". Og, sagde
Niels Andreasen, undgik det ved K<mgens Indgriben.

dreasen.

S ocialJem okr«ten NieZ. Anclrea•en
tale r l or K on r en 01 lor e t dan•k
For•uar.

- V4 Biger nok, at det er Regeringen, der regerer. Men i de 0jebiikke, hvor Landets Skrebne har
stMet paa Spil, da har det t!reret
Btatsroodet og Kongen, der beaten~
te. Det var Kong Christian, iter bcstemte, at vi skulde udla:gge Miner,
og denne ha.ns mandige Beslutning
viZ en Gang, na<tr denne Generationa
Histo11ie skal skrives, blive fn48krevet mea. FZammeskTi/t, hvis eZZers
Hi8torieskritmingen skal VCBTe sand.

for Grrensen. Den er det ogsaa Syd
!or, hvor den da ogsaa. allerede bar sat
slg de ferste Frugter.
Senderjydsk Forenlngs Formand, Dr.
Fmlch, sluttede Medet,
og efter at
Kongen bavde spadseret en Ulle Rundtur gennem den 1 Dagens Anledning
atsprerrede Del af Parken, var del' en
lille festlig Sammenkomst paa Raadhuset. Ogsaa I den deltog Kong Christian,
og I Aftes festede den lllle benNiels Andreasen fremdrog en balv
rlvende
By med de mange Minder Snes andre Eksempler paa 0jebllkke,
. .. . /
hvor han bavde set med lErb0d1gbed og de mangi! Milllonrerer.
8ha~.
og Beundring paa Kongens Handlingetr
mest naturl!gvls 1 S0llderjydske Anl1 gender, men ban nrevnte tllllge bl.
den lynsnare Behandling af Augustlovene fra 1914, der sikrede Folkete ForD0denheder a.f Levnedsmtdler - ,.og
senest mlndes jeg Bondetoget," sagde
Niels Andreasen, hvor vi stod paa
A.mallenborg og Kongen, inden han
modtog Deputationen, kom !rem paa
Altanen og sagde: - Der er mange,
der har det ondt 1 del.te Land, men
skal vi ikke enes om et Leve for vort

0RSHOLMS gamle Slotspark , en
af de mest monumentale Pletter
1 Landet, vaagnede i Gaar af sin hundredaarlge S0vn. Hersholm Kommune
bar paataget slg Fadde rskabet for det
s0nderjydske Sogn Burkal, og da man
gerne vilde skatfe Indsamllngsmldler
til dette Formaal, flk man den gode
Ide at holde en Stavnsbaands-Op10s·
ningsfest paa 17lS Aars-Da.gen for
Baandets L0snlng I H0rsholm.
Ridebanen var omdannet tu Ma.rkeds.
plads, I Parken bolgede Hundreder at
Da,nnebrogsflag, der trendte festligeFar·
vegnister 1 den grenne Idyl. Bedre
kunde det lkke vrere, da Kongen og de
indbudte Honoratiores tog Plads under
et stort hvldt Telttag U:ed Front imod gamle F!edreland!''

H

en Folkemrengde, der maatte trelles i
adskillige Tuslnder.
Sandt at sige blev Fedselsdagsba.rnet, Stavnsbaandets L0.mfng, paa det
nrermeste forbi gaaet. Til Gengreld blev
det et s0nderjydsk Mede, som de Ttl·
stedevrerende 1kke vil glemme.

Fremragende akade·
misk Tale af
Borgmester Kaper

Lad os skamke Kongen et
F orsvar for Landet!
,,Det skal Kongen have Talc for,"
sagde Niels Andreasen som Afslutnlng
paa hver af sine Minderuner 1 den
antec!perede Jubilreumsta.le. Ind imellem brugle han Vendinger og forUi.ite
Smaaoplevelser, der fik Kongen og aile
Tilhorcrne til at klukle. I en Omtale
af Statsmlnisteren trak han slg pludsellg i et vmldigt lmaginrert •Skeg, der
nresten naaede Jorden, og sagde:
,Statsmlnisteren, De ved nok ham med
Skmgget".
•
Nreppe nogcn Slnde har et bejtldellgt MOOe haft en Tale af denne Art
paa Programmet, men der er ikke Tvlvl
om, at den gamle PoUtiker gtk 1 Folk
med Trresko paa.
Niels Andreasen stuttede med at udtale BCULbet om, a.( man til ll'orCULret

E!ter at Festkomlteens Formand.
P lanteskoleejer Bornee, havde budt
velkommen, talte Borgmester, Dr. phil.
Ernst Kaper. Hans Tale var en kort,
men mesterlig Gennemgang at Forud·
sretningerne for vor senderjydske Si·
tuation, de Forud!retninger, der 1kke
mindst rummes 1 Udtrykket en a,J Hi- til Kongt>M S5 Aara
4torien mishandlet Landsdel.

-

Jub~m

kan fo-

r elregge ham et Forslag til en ForVi plejer, sagde Dr. Kaper, gerne Rmu·_.n,.dtt.ittn Mf' Jar...

og personltge Erlndrtnger ~meQsat,
K.onterence. Niels Andreasen sprang
ogsae. pae. det nmrmeste Ste.vnsbae.ndet
over og gik los paa det senderjydske
og pae. Forsvarssagen.
Strerkt Indtryk gjorde hans Sklldring
af de skeebnesvangre Augustdage i
1914, .,hvor Danmark undgtk at bllve
et Irun eUer San Sebastian". Og, sagde
Niels Andreasen, undglk det ved Kongens Indgriben.

Sociald• mo kraten Niel• Andrea• en
taler f or Kon11•n 011 lor et Ja Mk
For•11ar.

H

0RSHOLMS gamle Slotspark, en
af de mest monumentale Pletter
1 Landet, vae.gnede i G~ at sin hundredaarlge Sovn. Hersholm Kom.mune
har pae.taget slg Fadderskabet for det
sonderjydske Sogn Burkal, og da man
gerne v!lde ska!fe Indsamlingsmidler
til dette Formaal, flk man den gode
IdtS at holde en Stavnsbaands-Oplesninzsfest pae. 17:S Aars-Dagen for
Baandets Loaning i Horsholm.
Rldebanen var omdannet til Markeds.
plads, 1 Parken bolgede Hundreder at
Dannebrogsflag, der trendte festligeFarvegnlster I den gronne Idyl. Bedre
kunde det ikke vrere, da Kongen og de
indbudte Honoratiores tog Plads under
ct stort hvldt Telttag n{ed Front imod
en Folkemsangde, der mae.tte tmlles i
adskilllge Tuslnder.
Sandt at slge blev F0dselsdagsbarnet, Stcnm.sbaanaets Losning, pae. det
nmrmeste forbigae.et. Til Gengmld blev
det et sonderjydsk Mode, som de Tilstedeveerende ikke vii glemme.

Fremragende akade·
misk Tale af
Borgmester Kaper
Etter at Festkomlteens Formand,
Planteskoleejer BoNuJe, havde budt
velkommen, talte Borgmester, Dr. pbll.
Er~t Kaper. Hans Tale var en kort,
men mesterlig Gennemgang a! Forudsretnlngerne for vor senderjydSke Situation, de Forudsmtninger, der ikke
mlndst rummes 1 Udtrykket en at Hi-

- Vi Biger nok, at det er Regcringen, der regere1·. Men l de 0jebiikke, hvor La.ndets SkaJbne har
staaet paa. Bpil, da ha.r det vceret
Statsroodet og Kongen, der b68temte. Det var Kong Christian, der bestemte, at vi skulae udlcegge Miner,
og denne hans mandige Besluttling
'Vil en Gang, naar denne Generations
Histone ska.l s1crives, blive (ndskrevet med Flammcsk?'ift, Mn8 ellers
Historieskriwlingen skal van-e sand.

for Grrensen. Den er det ogsaa. Syd
for, hvor den da ogsaa allerede bar sat
sig de ferste Frugter.
S0nderjydsk Forenings Formand, Dr.
og efter at
Funch, sluttede Modet,
Kongen havde epadseret en lllle Rundtur gennem den l Dagens Anlednlng
af-sperrede Del af Parken, var der en
lille festlig Sammenkomst paa Raadhuset. Ogsa.a. 1 den deltog Kong Chri. Niels ADdreasen fremdrog en halv stian, og I Aftes festede den lil!e henSnes andre Eksempler paa 0jeblikke, rlvende By med de mange Minder nvor han havde set med JErbodlghed og de mange Millioneerer.
og Beundring pae. Kongens Handling~
Sha~
mest naturlfgvls 1 S0tlderjydske Anlff -~=----gender, men han nawnte tllllge bL a..
den lynsnare Bebandling a! Augustlovene fra 1914., der sikrede Folkets Fornooenheder a! Levnedsmldler - ,.og
senest mindes jeg Bondetoget," sagde
Niels Andreasen, hvor vi stod pae.
Amallenborg og Kongen, inden han
modtog Deputatlonen, kom frem pae.
Altanen og sagde: - Der er mange,
der bar det ondt i deite Land, men
skal Vi lkke enes om et Leve for vort
gamle Fredreland !"

Lad os skamke Kongen et
F orsvar for Landet!
.,Det skat Kongen have Tak for,"
sagde Niels Andreasen som Afslutnlng
paa hver at sine Mlnderuner 1 den
anteclperede Jubilmumstale. Ind imellem brugte han Vendlnger og forta1te
Smae.oplevelser, der flk Kongen og alle
Tilhorerne til at klukle. I en Omtale
af Statsminlsteren trak han sig pludsellg 1 et vmldlgt imagineert iSkmg, der
nresten naaede Jorden, og sagde:
.,Statamintsteren, De ved nok ham rned
•
Skeegget".
Neeppe nogen Sinde bar et h0jtideligt Mode batt en Tale af denne Art
paa Programmet, men der er ikke TVivl
om, at den gamle Politlker gik 1 Folk
med Treesko paa.
Niels Andreasen sluttede med at udtale Haabet om, at man tu Foraa.ret

til Kongens !6 Aar8 Jub,Zceum kan toham et Forslag ti1 en Forrelcegge
- Vi plejer, sagde Dr. Kaper, gerne
ved vore Moder at anslae. den lyrisk- 61Jarsordning, der kan 8ikre Danmark8

6torlen mtshandlet Latldsdel.

natlonale Tone, den, der for nogle Aar
siden at videnskabellge og fredsven11ge Aarsager udelukkedes, skemt den
bar sin na.turlfge Ret frem for alt,
hvor det geelder en Samling af aile
Kralfter.
Det kunde ligge nmr at anlregge en
tragisk Betragtnlng overtor den Kendsgerning, at ga.mmelt dansk Land og en
gan1mel dB.lU!k Befolltning bar maattet
vlge for frem.med Kultur, Indflydelse
og Magt, men man kan ogsaa med Ret.
te anslae. lysere Toner. Der maa, so~
oelve HWer sagde forleden, en vis Portion Opt1mlsme til, hvis man skal udrette noget.
Borgmester Kaper talte om Reformatlonen.s Fortyskning af Slesvig-Holtten gennem Klrke og Skole. .,En Tende tysk Mallng vmltede og strommede
nordpae.. Tykkest, hvor Tonden lae.,
men belt op til Koldings Porte mmr•
kedes den som en tynd Fernis". Vi
staar nu, efter Genforeningen, overtor
overvmldende tyske Bestreebelser, som
vi vel 1kke vii mode med nogen Art
at Undtagelseslove, men som vi pae.
den anden Side mae. staa. sammen
overtor statsllgt og priva.t. Vi mae. fele
det som en feelles Ret og Pllgt at bevare den genvundne Del at Sonderjyll and som en umisteUg Del at vort Feedreland.

Med Flammeakrift i Dan·
markahiatorien
Nmste Taler var den tidllgere For.
mand tor Fina.nsudvalget, fhv, social-

Pet er C rau .

Neutralitet. Til sldst udbragte Niels
Andreasen et Leve for Danmark, og
Kongen gik ham 1 M0de neesten hen til
Talerstolen tor at ryste hans Haand til
Tak. Gamle Niels Andreasen var selv
saa. beveeget, at han glemte H.at, Papl·
rer og Handsker paa Talerstolen.

Der er ingen tyak Fare
i Nordslesvig
To sonderjydske Talere sluttede Medet. F0rst Peter Grau, der bl. a. sagde, at der er lkke nogen tysk Fare 1
Nordslesvlg. Ganske vist vtste Okto~
bervalget 1 Fjor

- ~uo""" .
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Reter Grau krrever . Knive
og Svrerd til Sonderjyllands forsvar
Skal Tyskerne .. kunne arrestere vor Hcer"?
Stort og stemningsbevieget nationalt M~de
i Charlottenlund
Sa.tvel den store Sal som Balkonen
var stuv-ende fuld I Aftes ved det store
natlona.le konservatlve M0de I Cb&rlottenlund Palmehave. Da. Klokken var
lidt over 20, var det um.ullgt at finde
en PI~ i Salen, og mange maatte blive udentor.

re vor Hrer". Man overvejer, medens
Branden er ved vor Der. Gld Danmark maa vaa.gne, gtd vl ved det
kommende Valg maa undgaa at faa
en Folkefront. Jeg regner med, at
naar Konservattsmen holder sine
Id~r hojt, saa vii det ogsaa gaa. godt
ved Landstlngsvalget.

Peter Grau sluttede sin Jllanende ApVmlgertoreningens Forma.nd, Kontorchef Dinesell bed velkommen og ud- pel med at udbrlnge et Leve for Danbragte et Leve for Kongen, hvorefter mark, der blev krattlgt besvaret at
Forsarnllngen, og hermed slutt.ede det
den talrlge Forsamling sang Kong Kri- stemningsfulde Mooe.
--........
stian.
_.;:---+----..,.=--~--J
Folk&tingsrnand Alfred Bindslev fik '
herefter Ordet og udtalte bl. a.:
VI ha.r spurgt Regeringen, hvad v
skal vente o.s, hvi's den sejrer, m
sttk imod ai Folkestyres Ide kan vi intet Svar faa. Taktlken fra &>cialdemokraterne er i Dag, at 'Vrelgerne med
tilbtindne" 0jne skal gaa til Valgurnen.

Situationena Alvor maa
gribe OS
Intet 0jeblik er saa tragisk som nu
for Europa, og ingen at os aner, hvornaar vi bliver inddl'aget i denne Malstrem, og dertor er intet mere vlgtlgt
1 Dag for Danmark, end Spergsmaa.Jet
om da.nsk UdenrigspoUtik.
En gammel Teoretiker sidder og
styrer dansk Udenrigspolitlk og maa.
saa at sige altid handle stik imod sine
egne Ideer. For Danmarks Fremtid er
det saare utrygt at trenlte paa dette.
Det, der tiltramges i vore- Rllltkker,
er en stllfrerdig Gtebethed af den. Situation, som vi nu er 1. Vi har kun
10 Dage til at .Jade denne Aand brede
slg I. Kan Valget vrere svrert? (Voldsomt Bifald).

Peter Grau om den Politiske
Stilling i Nordale.vig
Efter at Orkestret ha.vde spillet nogl"
Fsedrelandsmelodier, betraadte den senderjydske Ferer, Gaa.rdejer Peter
fra Pehl under stormende
Talerstolen. Han udtalte bl. a. v1 t.,
Hvls man vii undersege, om de;
tabt lord tU Ty~ siden 1920,
vlser det sig ,at 28,290 ha er gaaet
tysk over 1 dan.sk Beslddelse. At
ske Gaarde er der ikke solgt flere
Tyskerne, end BOm jeg ha.r Flngro
mine to Brender.

En lykkelig Udvikling Syd
for Griensen
Hos os er khap 4 pCt. at .Q<IJ.VJ.J\nl.ugen delagtlg i det nationale
i Tyskland op tn· 15 pCt.; det er
Ro$ fo~ os. Det.· var vor bitreste
at vi lkke kunde fere a.Ue Danskere ind tll den store L ykke; vi var
bange for deres Udslettelse, men det
er gaaet langt lykkeligere, end vi turde
vente; deres Stemmetal er ikke i Tilbagegang.
Med Glsede har jeg erfaret om Gentoftes store Indsats i det senderjydske
Arbejde, lad os haabe, at det vii brede
sJg ud over hele Landet.
Senderjylland skal hjmlpes. Vi torlanger Knive og Svrerd, hvis det bliver n0dvendigt! Sa& ringe sku Ide vor
Bevogt.nlng ikke vrere, at Tyskland
ellcr andre skal komme og ,.arreste-

Dansk-tysk overenskoms1 ,
Kj~enhavn, 30. august.
den
mellem
Forhandlingene
danske og den tyske regjeringsdelegasjon anglende handelsforblndelsene mellem de to land er
f~rt til forel~big avslutning. Ytterligere !orhandlinger vU 1 den nrermeste !remtid bli fortsatt 1 Berlin.
I forventning om at dl.sse forhandlinger vil lede til et guruJtig resultat
vll det fra 1. september bll utf~rt
landp~;uksvarer utover de avtalte
gtunnkontingenter.

•

pa a gj~nnemfpre effektive gjeldsordninger, men disse er den bele tid
strandet pa motstand tildels fra det
konservative parti, og ogsa fra det
(Forts. fra side 3)
I marks eftergivenhet overfor de frem- danske bondeparti, som lede.s av stormede makter: cMon vi er sa svake bpnder og godseiere, som selv samlige uforsonligbet, som kjennetegner i forhandlingene, som man tror? Er tidig er besiddere av gjeldsfordr~nger.
det politiske liv i Danmark. Men vl ikke for underdanige? Kunde vi Motstanden mot nedskjsering av landdette er enda ikke det verste. Det ikke vaere mer frimodige, og mer brukets gjeld fpres av de danske
tragiske i dansk politikk idag bestlr npieregnende, om fordelene virkelig konservative partier med en bardfprst i de pkooe muligbeter som fore- er store nok i forhold til det ofredeh nakketbet og en prinsippiasthet, som
ligger for fremmed innblanding i Det sosialdemokratiske parti nedsatte under de nuvaerende forhold er
danske anliggender, ved behendig ivar en komite for behandling av av
bar
cVi
grotesk natur.
utnyttelse av enkeUe danske separat- Danmarks industrialisering, med alltid motsatt oss akkord og
intere.sse,r. De danske storbpnders statsminister Stauning som fonnann. moratorie-lovgivnlng~, beter det i
;konomlske og politiske organisasjo- Denne komite bar imidlertid i reali- en nylig utgitt konservativ valgbroner bar fra 1931 av stilt som sitt teten innstilt sitt arbeid. BAde Eng- sjyre, dordi det efter vir opfatnLng
hovedkrav, at dansk politikk i sin land og Tyskland krever avsetning rna berske den samme forpliktelse
helhet skal underordnes landbrukets for sine fabrikkvarer pA det danske til a svare sin gjeld for landbruket,
eksportinteresser. Man kan ikke marked, og fremholder dette som som gjelder for den ~vrige del av
uten videre fordji.lmme dette krav. en bovedbetingelse for overbodet a befolkningen~. Det danske landDenne politiske linje g~ir uttrykk for kj~pe landbruksvarer Era Danmark. bru.ks rentebeta.linger danner idag et
den kamp for sin eksistens som de De danske industrialiseringsplaner av de hovedelement er, som driver
danske bs1nder ftsrer. Den nuvrer- bar under disse forhold liten realitet. den danske stat i en stadig voksende
ende regjermg bar samtidig fl1rt I mine swrsm!l til statsminister avhengighet av fremmede stater. D~t
hele sin handelspolitikk i de se- Stauning forela jeg ham ogs! disse er mulig, at det soslaldemokratiske
nere ar nettop ut fra ¢nsket om I industrialiseringsplaner.
Stauning parti og d~ radikale eiter landstin~
sa stor grad som det overhodet bar avviste sptjrsmilet med en hodery- valget vi1 kunne gjennemfpre i bvert
vrert mulig, a l~se disse utenrikske sten, som utopier som det under de fall en delvis reduksjon av denne
avsetningsproblemer for det danske gitte forhold overhodet ikke vilde gjeld. Den voldsomme motstand som
landbruk. Den danske regjering har vsere mulig a virkeliggjpre. I det f~res £ra de besiddende klasser gjf;Sr
nettop for i sf;prst mulig grad opvalgmanifest, som det sosialdemo- det imidlertid lite sannsynlig, at det
rettholde landbrukets eksportkrav, kratiske parti et par dager senere vil vaere mulig a gjennemfpre en tilValrt tvunget til kapitulasjon efter utsendte, fremglr denne p&tvungne strekkelig reduksjon, til a kunne avkapitulasjon overfor frem.mede mak- holdning for pvrig i en helt utvety- laste landbrukets eksportpress 1 veter pa alle andre omrader.
dig fonn: «Den pkonomiske politikk sentlig grad.
De innskrumpede avsetningsmuhar i fprste rekke, og med tilsideSeparl!-tinteresser mot
settelse av andres interesser, hatt det lighet~r for det danske landbruk og
statsinteresse.
mal a sikre landbruket stprst mulig det pkonomiske press fra utlandet,
best mulig avsetning av landbruog
Det bestar under di.sse forhold i
som stiller sig i veie!l for noen beprodukter, og dette er fremdeles
kets
Danmark forskjelligartete planer om
tydningsfull ny industriekspansjon,
1 ombygge landets pkonomiske struk- valutaordningens hovedformllb.
bar satt en barriere mot en forpkelse
tur pa en slik mate, at den danske
Det bestar imidlertid ogsa en an- av den danske nasjonalinntekt, og bar
stat kan sta mer uavhengig og mer nen mulighet for en viss avlastning som f,.slge derav )att kampen folde
suverent overfor frenunede · makter. av den ,.Skonomiske avheng'ighet av sig ut i desto bitrere former om formu- utenlandske stater; nemlig reduk- delingen av den begrensede nasjonalDet bestir imidlertid meget
Ugheter for at clisse planer overhodet sjon av landbrukets gjeldsbyrde. Den innteki. Dette forhold er selvsagt nok
lar sig virkeliggjpre.
samlede faste gjeld over det danske til a fremkalle pessimisme. Det danske
Den fS:Srste bovedplan bast:lr f en landbruk belpper .sig til ik.ke mindre landbruks motvilje mot A omlegge
utbygging av Danmarks industri, for enn mellem 3 ~ og 4 milliarder kro- sin produksjon i overensstemmelse
derved tildels a pke det innenlandske ner. Den lrlige rentebetaling utgjpr med de nye forhold, og de danske
marked for det danske landbruk, og i hvert fall et belpp p1 omkring 150 kapitaleieres motstand mot A opgi
ennvidere for a bringe beskjeftigel- millioner kroner, - det vil si et be- noen som heist del av sine fordringer,
sesmuligbeter for den del av landhe- lpp ~rre enn landbrukets samlede driver imidlerlid den danske stat i
£olkningen som vil miste sitt eksi- eksportinntekter fra Tyskland.
En stadig st¢rre SSkonomisk avhengighet
stensgrunnlag ved den innskrenk- reduksjon av landbrukets gjelds- av fremmede makter. Disse forhold
ning av fleskeproduksjonen som under byrde for eksempel til det halve, er selvsagt i enn stprre grad egnet til
alle omstendigheter fortsatt vil mAtte vilde bety en befrielse for landbru- afremkalle bekymringer for den danfinne sted. Denne plan blev for f~r ket for en betydelig del av det eks- ske stats skjebne hos alle dem som
ste gang fremlagt i sammenheng av portpress .som det nu har hvilende fpler ansvar overfor landets fremtid.
den danske kristelige sosialpkonom over sig som en n)!kivendigbet, bvis Denne pkonomiske avhengighet av
professor J~ns Warming .ifjor hSSst, i det overhodet skal vrere i stand~
t· utlandet forbinder sig imidlertid nu
en liten bok clndustri eller land- a svare for rentene pa den store i stadig voksende grad med bele den
bruk:., som bar fremkalt adskillig gjeld. Det sosialdemokratiske parti krets av problemer som slar i forbindbkusjon. Professor Warming reiser har nettop i overensstemmelse der- clelse med Danmarks naboskaP, til det
i denne bok en a~en kritikk av Dan- med under. hele lq~e.n besLrebt ,. ~i§.b ~~
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JOHAN VOGT:

DAN MARKS POLITISI<"E STILLING
(Korrespondanse til , Arbeiderbladet" fra

~ ~ebenhavn). 1 ! ' r rL / I

an er i Norge og Sverige i al- det svenske sosialdemokrati og det
rnindeligbet belt klar over den svenske bondeparti er imidlertid ikke
store forskjellighet mellem pa noen mat~ brutt, og den gamle
oen ~konomiske struktur i
land konstellasjon vii nar som heist kunne
pa den ene side og den j1ko- optas ny. I Norge blev det tilnorniske
struktur i
Danmark svarende forlik inngatt mellem Det
pa den annen side. Man er ogsa i norske arbeiderparti og bondepartiet
almindelighet i grove trekk klar over i april 1935. Disse forlik har gitt den
Danmarks sccrlig utsatte stilling. Del parlamentariske basis for arbeiderhersker imidlertid i vare land bare regjeringene i Sverige og Norge, og
liten klarhet over sammenhengen danDet det polltiske grunnlag for den
mellem denna forskjelligartete pko- effektive kriseforlik som bar vrert
nomiske struktur og den forskjellig- f~rt, i Sverige fra 1933 av, i Norge
artete utvikling av de indre-politiske fra 1935. Det danske sosialdemo!konstellasjoncr i Norge---Sverige pi\ kratiske min.isterium Stauning bar
den cne side, og i Danmark pa den paden annen side batt sin parlamenannen side, enskj9Jnt fisse forhold tariske basis i en allianse me<l det
direkte springer tydelig frem for radikale parti, og stAr i en overorenhver, s<>"m efterstreber sig pa 1 for- dentlig skarp motsetning til det dansta det reale samfundsmessige grunn- ske bondeparti, det danske cVenlag for tingenes utvikling.
stre,.
I Sverige blev det almindelige
Personer som er tilhengere av den
kriseforlik mellem det svenske socidealistiske
historieopfatnlng, vil i
sialdemokrati og det svenske bondealmindelighet
gjerne fsSre disse forparti inngatt i juni 1933.
Dette
forlik dominerer den dag idag den sk.jelligartete politiske ';onatellasjopolitiske utvikllng i Sverige, enskjpnt ner tilbake til mer eller mindre tildet i juni ilr opstod en konflikt som
feldige parlamentariske intrigespill.
fprte til den sosialdemokrat~e resrerlig
gjeri.ngs avgang. Broene roellem ~ vll imidlertid ikke

M

vare

pa

na

langt £rem i forstaelse av tingene ad
den vel. Denne cidealistiske> betraktningsmate florerer for ~vrig bare
i Norge og Sverige, og her igjen bare
innen!or de politiske grupperinger
':.~'!L ~ ~kt1vet ut l .het1dnin~.l~s
het pa grunnJag av disse nye konstellasjoner. I Danmark, hvor de tilspisset~ forhold har Jagt aile motsetninger k.!are i dagcn, vil man ikke
stpte pa opfatninger av denne idylllske natur. Enhver politisk bevisst
per.!;on i Danmark, som overhooet har
beskjeftiget sig med spjjrsmalet om
disse forskjelligartete politiske konstellasjoner i de tre nordiske stater,
er fullkommen klar over de kjensgjerninger som ligger til grunn for
disse forskjelligheter. Den politisk
bevi.sste
sosialdemokrat i Danmark
I
ser samtidig med en viss misunnelse
hen til Norge og Sverige, hvor den
mer avbalanserte pkonomiske struktur har muliggjort et lykkeligere
samspill mellem arbeide.rbefolkning
og bondebefolkning. Jeg rna for min
egen del ogsa tilsta, at jeg ff6rst under
mitt siste ophold i Daru:nark er

blitt fullt klar over de reale forhold,
som ligger til grunn for de forskjelligartede politiske allianseforhold 1
Norge-Sverige og Da,nmark, og over
betydningen av disse forskjelligheter
for den hele historiske u tviklingsprosess i Norden:
Det norske landbruk og det svenske landbruk er henvist til avselte
sin vareproduksjon sa a si utclukkende i det egne land. Den norske
og den svenske landbruksproduksjon
er heller ikke slprre, enn a t det er

a

muli~

a OJ.?n&

aysel.n.i.o.Jl, jnnenlat;>.ds,-

under forutsetning av det {inner sted
en hevning av forbruket innenfor de
befolkningslag, som nu lever under
utilfredsstillende
ernreringsforhold.
Den akutte avselningskrise for Jandbruket i Norge og Svcrige i arene
1931-1933 hadde sin hovcdarsak
den re<luksjon av arbeiderbefolknings kj¢pekraft, som ledsaget den
store arbcidsl¢shet.
Landbruket i
Norge og Sverige bar som !~lge derav hatt en real interesse i a stptte
enhver politikk, som bar gatt ut p3.
igjen a pke . beskjeftigelsen blandt
lpnnsarbeideme. Denne pkning av
beskjeftigelsen har pa grunn av selve
krisens natur nu fprst og fremst bare
kunnet skje ve<l igangsettelse av offentlige a!·beider, som igjen pi\ sin
side bar virket beli~nde ogsa pa
den pvrige industrielle produksjon.
Fssrst og fremst i Sverige innsa land-

bruksorganisasjonenes ledende menn
dette forhold aUerede p9. et tidlig
tidspunkl, og det svenske sosialdemokrati var nettop som f!6ige derav allerede Ira 1933 av i stand til a gjennemf~re en effektiv krisepoliti.kk, til
fordel bade for landbrukets prO"duksjon og for lpnnsarbeiderklassen. De
muligheter som foreligger for et videre sarnarbeid mellem by og land,
ved samtidig 9kning av landbrukets
proouksjon og h9ining av byenes
samlede konsum.kraft, er ennu uover.skueii&e. _Nettop denne kjensgjern~~ner hovedgrunnlaget for den
belt ralistiske optimisme som karakleriserer d<!n norske og den svenske
arbeiderbevegelse idag, med hensyn
til utviklingsmulighetene og utviklingsper.spektivene i vare egne stater.
Det danske landbruk star pa den
annen side, med sin overdAdige
produksjon av smpr og fle.-sk, overfor
n¢dvendigheten av a avsette disse
varer pa det internasjonale marked.
Ikke engang den mest fantastlske
hevning av levestandarden for den
danske arbeider vil gjpre det mulig
for det danske landbruk a avsette
sine varer innenfor landets grenser.
Det innenlandske marked er tvertimot av belt underordnet betydning.

pa

beko.stning av
den
danske
industris
stilling, og v;ere forbundet med
en
J6kning ar~
bei.ds.L¢.shetstallet i Danma,rk selv.
Det bestar her en reell interessemotsetnlng, som det ikke tjener til noe
a dekke over. Denne ubestridcl.ige
motsetning danner grunnlaget for de
hatde konflikter som bestar mellem
det danske sosia1demokrati og det
danske bondeparti. Dette motsetningsforhold har gitt sig til kjenne
i hvert eneste politiske spprsmal som
har bestatt i Danrnark Ira 1931 av,
da den skjerpede krise satte inn, og
til idag. Dette motsetningsforhold
gir ennvidere gro-bunnen for den
danske bondefascisme, L. S.-bevegel~
sen (Landbrugernes Sammenslutning), som utelukkende og alene vil
sjcSke a heve landbrukets avsetning og
rentabilitet, og som · overhadet ikke
bekymrer sig for den pvrige be~
folknings skjebne.

Dette motsetningsforhold bestAr
ikke bare mellem sto~nder og arbeiderklasse, - det er et r~elt motsetnlngsforhold mellem landbruk og
lndustri overhodet. Dis.se koofliktforhold forverres, i samme grad som
de utenrikske avsetningsmuligheter
for det danske landbruk skrumper
De dan.~e st.orbpnder besidder en inn. Disse reale motsetni.nger danumiddelbar interesse i a opna endog ner samtidig grunnlaget for den s;ersma fordeler p3. det utenlandske va(Forts. side 8)
remarked, selvom dette skulde skje,
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En appell til Trotski

Prose ssen i Mosk va rna vekke holde lig ci frems tille
sig for retten og
1kvalm e hos alle r ettlin jede menn e- kritis ere ankla
geskr iitct s~nde r og
sker, uanse tt politi sk stand punkt .
samm en. Derve d vil han samti dlg fa
De ankla gede har hatt de hpiest e en enest aende anled
ning til a utvikl e
tillits poste r i partie t og staten · De sine politi ske
synsm ater, og det russankla ges nu som geme ne forbry tere. iske folk. ja,
hele verde n vil lytte,
Hvad verre er: de avslp rer sig seiv som den lyttet
til Dimit rov under
som feige og ka1ak ted¢s e. HvJk e riksda gsbra nnpro
sessen .
slutni nger ma da uvilk arlig melde sig
Det er viktig ere a redde sitt canhos aile tenke nde menn esker ?
sikt• - som kines erne sier - enn
Leo Trots ki hevde r at han kan a redde sitt
liv.
bevise at ankla gen er bygge t pa
Trots ki bpr ikke bli sitten de pa
falskn eri og 1¢gn. Mege t i ankla gen en trygg tue
i Norge nu. Hans plass
og ctilsta elsene • gj~r et sa barna k- er pa cbarr ikade
n•. Nu &tar barri tig inntry kk at det vekker den ster- kaden i rettss
alen i Mosk va.
Det
keste ivil om ekthe ten.
gjelde r hans rere. Det gjelde r den
Har Trots ki motbe viset, da har komm
unisti ske beveg elses rere. _/
han en enest e mora lsk plikt: uopJOHA N SCHA RFFE NBER V. J

• Danmarks 0konomiske vanskelighe,ter.

~kning av sin eksport til dette land.

Den tyske nazi-regjering, vel vi- kunde innf~res 8000 svin mer enn
tende om den ~konomiske tvangs- fastsatt o.s.v. •England vet hvor det
stilling som Danmark stir i, er som har oss~, slik slutter denne klagebekjent lite ~mtalig ved valget av fylte bpnn. cVi kjsSper engelske vade lllidler 59m det anvender for a !Ske rer til overpris, sa vi er ved a
Tysklands
maktstilling. De handels- vceret av det . . . . Men hVOT bar ~
,,,
.J
politiske og militcerpolit· ' e preble- England, - og hvor har vi Englands
(Forts. fra side 3)
\rare? Kan vi komm •n.da Ienger mer st!r enn videre £1 J.en tyske berpmte cfair play~ i det danskFor a kunne opna selv diSse kontin- frem under det nuvai "cde system? re&Jering i ~selig !tamrr. ~ heng med engelske forhold?~
Man er i de pvrlge skandinavisk-e
genter bar den danske regjering pi Ingen kan besvare flf~~ spsSrsmal hveran.dre. D&unarks nabosltap med
den annen side mattet kapitulere med sikkerbel Mangfoldige forhold Tyskland og d~ uleste tysk_l, kJ:_ay_.<un stater nok opmerksom pa Danmarks
overfor en rekke engelske krav. til spiller her inn, Corhold utc l verden en ny-ordn~~ av deL da'lsk-t~ske utsatte stllling, men jeg tror ikke tilbetydelig skade for den danske in- som vi ikke er berre lJver.~
gre~Jar probfemet om den.danske strekkelig klar over den umiddelbare
dustri. Disse (orhold er velkjente.
Den danske utenriksminister dr. handelsforbindelse med Tyskland fare som Danmark nettop nu stir
Det hersker lmidlertid hverken i Munch er berjllmt for den forsiktig- samtidig bli et problem av central overfor. Jeg bar derfor funnet det
hensiktsmessig
belyse disse banNorge eller Sverige 1 almindelighet het, hvormed han uttaler sig om far- politisk natur.
13 flf3 ( 1 12. 'L
delsforhold
sa
utfprlig
som mulig.
tilstrekkelig forstielse av de varige lige problemer. Hans forsiktig utDanmarks holdning overfor Enghandelsforhandlinger
vanskeligheter som Danmark derved talte bekymringer om fremtiden gir land er under disse forhold i virke- De danske
er stilt overfor. Danmark bar i de imidlertid den opmerksomme Ieser ligheten som den h9lnnfallende tig- dreier sig nu i virkeligheten ikke
slste ar foretatt en betydelig reduk- en overordentllg sterk fS:Slelse av de ger, som ber for sin eksistens. Det mer bare om sm~r og flesk. Problesjon bade av sin hestand av svin og farer som truer. Den danske presse tjener til intet a skjule dette forhold, met om den danske overproduksjon
av kyr, til dels ved direkte destruk- er likeledes for ~ieblikket overor- og det skjules i realiteten beller ik.ke av landbruksvarer er i de siste masjon av kj~tt, men star dessuaktet i dentlig forsiktig i aile sine uttalelser. i den danske presse. I en redaksjons· neder i stadig stprre grad blitt koben stilling av latent overproduksjon De danske pressekommentarer til dr. artikkel som vakte en viss opmerk- Jet sammen med en rekke hovedi forhold til de begrensede eksport- Munchs tale gir imidlertid et enn yt- somhet, tok cEkstrabladeb forleden problemer i den internasjonale polimuligheter til England. Det danske terligere gl~tt i den faretruende stil- dag, den 11. august, disse forhold op tikk. Den danske rikdom pa smpr
landbruk kan ikke uten ruin inn- ling. Politikens forsiktige redaksjo- til ny behandling. cDet er en aerlig og flesk er i bpi grad i ferd med a
skrenke sin produksjot. enn ytter- nelle kommentar fredag den 14. au- sak at England sier til oss, at vi ml bli en virkelig fare for den danske
ligere. Den engelske politikk peker gust er gitt under titelcn cUnder kj~pe mer til gjengjeld for Englands stats suverenitet.
De innskrenkede avsetningsmuimidlertid nettop i retning av ytter- n~vendighetens lo~:
store innkjjSp hos oss. Vi 9JPT det.
ligere innskrenkninger av de danske
cHvis vi S:Snsker a leve pa jorden Vi flytter vare kjfllp hurtigere og mer ligheter i England har for oieblikket
kontingenter. Truselen om en al- ma vi - beklagelig og besvaerlig som omfattende enn det er sett noe sted rykket problemet om forholdet til
mlndelig katastrofe henger som {jjlge det er - innrette oss efter de gitte i verden.~ Det rettes sterke bebrei- Tyskland i fot:grunnen. Ne.ttop dette
derav som et DamokJessverd over forhold, selv om det skjer under pro- delser mot England for dets mang- forhold danner grunnlaget for den
det danske landbruk, og dermed over test., cBerlingske Tidende,, bjiiires lende forstaelse av Danmarks van-1~~~~~~~~2SJ~§.2!2..o!l!!~~
det danske samfund i sin helhet.
organ, lar de faretruende perspek- skelige stilling: cUtoyer noen vakre
Danmark kan riktignok for jjie- tiver skimte gjennem i en artikkel talemater ved kongresser og andre
(, 1 ':.7-blikket, pa grunn av en rekke spe- l~rdag den 15. august, hvor det optar festlige leiligheter har England inntil
De?! dansk-tyske handelscwtcle.
sielle forhold, nyte godt av bjiiie swrsmalet om den bonclegarde som dato bare vist sin tilfredshet - ved
salgspriser til England. Den engel- den fascistiske landbrtJ.ksorganisa~ stadig A nedsette sitt innkj!llp hos
Den hemmelighetsfullhet som kaske konsumstigning bar f!iirt til be- sjon L. S. (Landbrukernes Sammen- oss.:t cEkstrabladet:. trekker enn rakteriserer det politiske liv i Dantydellg ,kning av smjjrprisene. De slutning) nettop 1 disse dager bar be~ Vldere frem noen eksempler pa de mark idag, er i sakens natur i fprste
engelske bestrebelser for i -ke sin sluttet a oprette: «L. S. gjtn regjer~ stadige forandringer av de engelske rekke forbundet med de spjilrsJ11al
egen svineavl bar ennu ikke nadd ingen en bel del gagn i ~ieblikket innkj¢psplaner. For to uker siden som star i forbindelse med handelsde mal som blev stilt, og bar hittil ved sine mange fakter, det er vitter- kom det beskjed om at det kunde forhandlingene med Tyskland. At
{Jjrst og ~mst bare f' rt til en sterk Jig for enhver. Men det kan vfere iunfpres ca. 12,000 flere svin om uken det her foreligger avtaler av heromestigning av prisene pa den kontin- noe om, at det tegner verre som enn tidligere fastsatl Noen dager se- lig natur, er riktignok ikke pa
genterte fleskeimport fra utlandet.
kommer efter. Man satt og tenkte nere kom meddelelse om at den faste mate noen hemmelighet.
Utenriksminister dr. Munch gav pi det under dr. Munchs radiotale kontingent skulde nedsettes fra 62,000
Den bandelsavtale mellem Dani sin store radlotale torsdag den 13. om den handelspolitiske situasjon, - svin til 54,000 svin pr. uke. Den 8. mark og Tyskland som danner hoaugust, hvor han gav det danske folk en mer behendig enn apen tale, men
vedgrwmlaget for den nuvaerende
det fprste lille glJStt inn i de vanske- fremfor alt en i bunn og grunn pesforbindelse, blev undertegnet den 31.
ligbeter regjeringen stod overfor, og- simistisk tale .... , «Det kan ligge
januar 1936. Denne handelsavtale
sA et lite repetisjonskursus i den svcere tider forut .... ,.
som ennu for en vesentlig del holdes
1
chtnake politikks ABC: Landbrukets
Den umiddelbare fare som truer,
•
hemmelig, er av sa stor betydning
eluportpriser er for f/liebJikket gan- el i sitt grunninnhoJd enkeJ a for- •·········~·!••·············
for forstaelsen av Danmarks interske gunstige. cFor flesk i 1932: 75 sti. I jo stprre grad England innnasjonale stilling, at det vii vaere p3.
;re, i 1935: 163 f/lre, nu 176 s:sre. skrenker sine kontingenter fra Dansin plass a gi en kort oversikt over
For sm,Sr i 1932: 178 ~re, I 1935: 192 mark, i desto stprre grad vil det
det som o!fentlig vites om denne
pre, nu 223 jiire., cPa alle omrader,, danske landbruk matte sf/lke a lf/lse
avtale.
fortsetter dr. Munch, cer det frem- sin overproduksjon ved salg til anArsaken til at det overhodet var
gang i de tre ir handelsavtalene bar dre land, men 'det land som nu i {fllrmulig for Danmark i vinter a opna
virket. Og sterkest nu. Men vil dette ste rekke kan komme pa tale, er bare
en handelsavtale med Tyskland, var
Tyskland. Det danske landbruk beden akutte fett-mangel som den gcmg·
bestod i det tredje rike. Den nazistTimer parPub. s streber sig under disse forhold i satier, kur.er
1 R.6510J kens natur med stor kraft efter en 'J
iske regjering hadde allerede to uker
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kroner av landbruksprodukter. Den januar. Den 12. februar blev denne tilJeggsendringer av denne
plutselige mulighet for et !!Sket salg hemmelige avtale forelagt ~~lketin- Disse nye ·hemdlelige roz·na.n<1Jill1~!el'l•
pa 80 millioner kroner for det danske get til ratifikasjon. · Folketinget fikk blev den gang.ufen videre avbrutt
landbruk, er intet smatteri, men en imidlertid, vel a merke, ved denne de tyske furhandle.re.
sak av vesentlig betydning for sa a behandling o;verhodet ikke forelagt si$
UtenfUtsmini'Ster Munchs
(Forts.. fr~ sid.e 6)
.LitJI•.cl!i hver eneste st!!Srre gardbruker i selve handelsavtalen. UtenrJlr.-~5'1i- tale til :det ·danske folk den 13. ·
i {j21rste rekke t1l mnku>lp a.v kr,. '
Danma.rk. Den indiskrete oplysning steren, dr. Munch, innledet .r' ens gust blev fulg·t med den stj21rste S}j!'lnn¢dvendige rastoffer, hadde imiaJt·r.: vakte almen opmerksomhet. Hfllires behandling med et par almindelige ning over .hele Danmark.
it.id i Tyskland efter hvert, o~ smr1ig fprer, Christmas Mj21ller, forlangte betraktninger. Selve ·avtalen ' b~ev til at den danske utenriksminister
• ft-a 1935 av, fremkalt en voksende nu, i en tale i Veslj21s den 13. januar, bare forelagt den handelspoliti.ske gav det aansk0 folk den fjiSrste forfett-mangel for befolkningen. ;Det at regjeringen skulde gi offentlighe- nevnd, men holdt hemmelig for fol- s'iktige beskjed om de vanskeligheter
tyske landbruk hadde mattet inn- ten full beskjed om disse forhandlin- ketingets j21vrige medlemmer. <De~ som forela1 er' samtidig kta1" fo:r en.skrenke sin for-import fra utlandet, ger: c:Efter disse uttalelser er tids- var egentlig lite t'nfredssti.Uende for hver opmei:ksom iakttager. Danmark
og som fflllge derav igjen mattet re- punktet inne, da regjeringen rna gi folketingeb, ,erkl<erte venst1-es f!!Srer, star umijldel1>~ for:;m nye fotharl.4-·
dusere den innenlandske svineavl og befolkningen klar beskjed om hvor- Krag, i debatten, «saledes spm her a linger med Tyskland. Tyskland star
.smj21rproduksjon. Pa grunnlag av ledes sak.ene ligger. Det er menings- bli stilt overfor en allerede. under- samtidig nu pa enhver mate i en langt
denne almindellge fett-mangel fant l¢st og urimelig at regjeringen sta,di'g tegnet overenskomst og sluttpi:oto- sterkere stilling enn tidligere. '1 d'en
den tyske riksregjering ved nyttars- tier., Pen sosialdemokratiske folke- koll, hvori det ikke kunde rettes et periode som e~ forlJ(Spet efter avsluttid 1936 det igjen hensiktsmessig
tingsmann A. C. Mortensen, som var komma, og hvis innhold iolketmget ningen av ov~re~skomsten i januar
~ke Tysklands levnetsmiddelimport. til stede pa dette mj21te, gav pa den ikke kjente. Det krevdes at ratifika- maned, har det nazistisk·e Tyskland
Dette forhold dannet hovedgru!Jllla- annen side med en gang et forsvar sjonen skulde finne sted alene i til- ikke bare gjennemfj21rt militariser:.
get for de forhand,linger som blev for bemmeligholdelsen av forhand~ lit til at tJ.tenriksministeren og hans ingen av Jlhinlandet, men pa enhver
apnet med Danmttrk i januar maned. lingene: cJeg tror det er for tidlig nu forhandlere hadde opnMd det ,mest mate pket sip internasjonale makt~sklands !!Skonomiske vanskelighe- a gi oplysninger om handelsforhand- mulige. n ·e tte vat ~n tvangssituasjon posisjo:ll.
ter er p~ mange mater meget store. lingene, og jeg beklager de uttalelser for folketi1;1get . . . . > En av hpires
Spndag· der\ 16. august blev den
Det d1.1nske landbruks avsetnings- som er kommet frem.> «Nar Peter- talere, Drachmann, reiste protest olympiske ild slukket i Berlin.· Tirs:vanskeligheter er imidlertid pa sett sen-Dalum taler som han gjplr, ma «mot at .sak.en kom til behandlin~, dag den lS. august apnet Tyskland
og vis av mer ul¢selig natur. Pa tross han ha fatt oplysninger fra steder u.ten at fo~etinget hadde fatt l:iesk)ed sine nye fo:rh51ndlinger med Danav den egne vanskeUge stilling kun- som ikke burde ha gitt ham dem, og om avtaiens innhold:t. Den hem me- mark.
de den tyske riksregjering derfot han burde i aile tillelle ha holdt .sin lige avtale bl~v" imialertid ilike desto
De krav som T'yskland denne•gang
under forhandlingene med Danmark munn med dem og ikke ropt op.» mindre ratifisert med stpltte av samt- vil stille, kjennes ennu idag m~ns
optre som den overlegne part, og «Det er riktig1:. sluttet A. C. Morten- lige borgerlige partier.
· jeg skriver denne ' korrespondan$e,
stille Danmark srerdeles harde be- sen sitt innlegg, c:at Tyskland har gitt
Utenriksminister Munch gav fprst· neppe av noen, :undtagen den tyske.
tingelser til gjen.gjeld for dets kjji1p et stort tilbud, men det er pa slike i sin radio-tale forleden dag, den 13. rlksregjerlng og de tyske forhandav danske landbruksva,rer.
betingelser, at hvis for~andlingene august, offentligheten den fjilrste lere.
·
Det f!!Srste gl!!Stt inn i disse for- brister og beting~lsene blir kjent, vii n.e110ere beskjed om den.ne' hemAlle t,ing tyder imidlertia pa at
handli.nger blev gitt i midten av ja- hele folk.et v<ere enig i at dem kunde melige avtale. Men selv nu blev det det er skyggen av disse krav, som gir
nuar dette ar, ved en indiskresjon vi ikke anta. Mer kan jeg ikke si bare gitt beskjed i omtrentlige orde- forldaringen pa den ytterlig fot1tl9}r~
fra en venstre-politiker, Petersen- herom . . .. :.
lag. Utenriksmfuisteren gl}v nu ogsa kede stemnin,g som i disse dager preDalum, som offentlig hadde gitt beForhandlingene med Tyskland offentligheten beskied ~m at det. fol' g_er det, aff.entlige liv i Danmark.
skjed om at det forela et tysk tilbud f~rte den gang frem til en hemmelig to maneder s~den hadde v<ett f~~Srt
K~benhavn, 17. ·august.
om en mer-innfj21rsel pa 80 millioner avtale som blev undertegnet den 31. nye forhandlinger med Tyskland om
.JOHAN VOGT.

• DanmarKs ekonomiske
vanskeligheter.
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En av elevene
}ergatens skole, Thonnod Sindre Lar11en,
kom forleden
op til ass
og viete frem en kjempemessig nepe .som
han hadde produsert i sin hage l Giete·
myrsveien.
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som
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over svakheten ved demolcratisk po~
1itikk i d ag. Den tj!lr ikke sette
til motverge, og sa kan fascistens
true og trosse slg frem. En vil und ..
ga krig, heter det. Men spprsmhlei
er om ikke dette er en politikk som

si~

Mer skctttesn11teri.
I Bo!sOY i Mssre er det opdaget en
stlfrre skattesnyteri-affere. Oet gielder
et firma som l lengere tid har veert under
opsikt og .som nu udelig tr avshfrt. Firsparer pa skillingen og 1ar
rnaet bar unddratt si& .skatt cjuntm en
gi. En undgar krigen i SSieblikket;
rekke av ir; d.et citlder ailedes irene
men forbereder en enda st,Srre kaoo~
1925. 1929, 1930. 1931. 1933 os 193-4. Det er
tastrofe for fremtiden.
cEfter os~
grunn til II tro at dtt nu bllr foretatt tt Ftu. hu.unn~kommer
syndfloden.~
Ellerman-Wilsonlinjens
cC;~lypso•
kraftig opgjor med firmaet. Del gjelder eikk I turistruten pll London. ~stavange
For bortsett fra alle sympalier olt
bllde Cormues- og inntekt.s5katt.
ren• losset bananer ved Tollbodbryggen. anlipatier er det klart at hvis de
s~ · bekjent er det nu for,~Jkt l sette SonnenfJelsk~ .Kong Trygve• kom i fascistiske oprprere skulde seire I
en stopper for ethvert skatte.sny!.~ri nAr midt.ukcruten fra Hamburg, Forenedes Spania, yi] det forrykke maktforhol~
.FredriltshB'IIl\t gikk i van}ig rute , lilteU
det gjelder formue og lnntekt av (onnue. sonnenfjelskes cKong Ring• og .Jelft, dene l Europa I sterk grad. Bad~t
1ann, som forleden Gjennem den skatt p6 banltinnskudd som begge til Hamburg. Fred. OlseM cBlen- ltalia og Tyskland vil bli styrket oi
1 en halv akevitt arbeiderregjeringeu har !ltt l)ennemfl!lrt heinu gikk til Newcastle. 1 Gr9nnlia ta- en vil fa flere Etiopia-overfall og fle.i
stundimellem tok er det endelig aatt en born for at en skatt- ste\ svensk .sumatra> ca. 850 tonn forre Rhlnlandskup.
~styrker borte i yder kan ha store summer atbnde I ban· skje\llg la.st for India. Ellers bar det
Del vesentlige er som den Sosial~
v han fir I hodet. kene, men slippe l betale skaU av dem. veert lite med oversjpisk lasting denne \stiske
Arbelderinternasjonales for~
blev han tatt av
uke.
Det var til idag bare meldt en blt, mann, de Brouckire, har sagt det; .en
er 54 llr ga~Qmel, Nu betaler bankene akatten, og det hjel·
lk~rt Miaktig 99 per ikk~ om eieren for.sll!ker II anyte sig cSverre Neergaard>. med bananer til Fi- ma ikke forveltsle
fredsvilje med
ikk. Og forh¢rs· unda. Det merkclige er at denne re- lipstad.
Oplaget er svunnet en del. Det var 'I £elghet.
for denne siste form Oekjempe.s s6 iherdll av hoirepartiVed en bestemt optreden fra de~
blter l oplag idag. Blandt dem er Wil·
e1. Vi -trodde ellers ikk.e det var noen helmsena o:Tirantes» som skal lute !or mokratienes side, vilde en temmeli~
opgave • b~kytte skatte.snytere.
India I ne4te uke.
snarl se de fascisUske krigstruslel!
\mlinger,
Akers verk.sted hadde 4 og Nylands
forsvinne. Den fascistiske frekkhe1
p apnede avdelinverluted 6 bllter under reparujon.
lever bare av den demokratiske UJid..
landbruk, tepper, 16$ ka!vekuer.
Til handelsfjj!Set er det denne uke 90 l01gcr l lcegeforeni'ngenl fortuttel.te•· fallenhet. I sl henseende er
leket¢1, Gamledet en
er imorgen {lpne ankonunet l alt 165 kalvekuer. Det var
kurJ'IU.
Thaulow-museet. litt for mange for bebovet, or en del blev
1 disse dsser er ca. 90 lae~r tra de sl!ende likhet mellem undfallenheten
(23.30. Restaurant. usolgt. Prisene svin&et fra 200-315 kr. forskielligste kanter av landet samlet i l det enkelte land og undfallenheten 1
Enkelte store prakteJaemplarer opnAdde Oslo til Den noi'Sk~ leegeforenings annet
,pent fra kl. 10.
!ort.settelsesltursus for praktiserende lse- Europa.
nscrt I k irkeavde- 450 kroner.
Begivenhetene l og omkring Spa•
Karlsen, og kl. 19
ger. Kurset varer til og med 2e. auaust.
nia
bidrar iallfall til l stille ikke ba4
or det skal hOldes en rekke foredrag med
folkevisedan.sere Et lro$tbart minuu.
Passasjerllyet .Najaden• gikk torsdag drmonstrasioner m. v., dels i Medisinake re Europa, men alle oprikli.ge demo..
• og det ,;} bli
- alt uten noen morgen 1 minutt for tidlig fra Arendal. seJskap, pi Ullev!l sykehus, vanf!lrekli· krater foran det spj:Srsmll som sta,.
F•J.gen var at en pusa'Oje.r, som skulde til nikken oe ;itnklinikken.
dig mer patrengende krever svar1
Bergen, ikke kom med. Oa Det norske
Hvor langt skal en la fascistene
luftfartsselskap I Oslo !ikk \!Merretninl NoYQtl 1'~h;ilkole.
om dette sendte det llraka et nyt fly til
Som kontor.urslstent ved Norf!U vete- ture frem, f;r en sier stopp?
en tid siden .Ar- Arendal som bragte pUAsjeren til Berl. M.
etit-kkeri under gen. Sel.skapeta reeolutte op~en har rlneerhtlli.skole er ansatt tnsken Anna Krlltine Krohn.
u henlagt av p!gjort et utmerket inntr)'k;

dy1dig taler og
, som i kvikke.
ger evner a gi
ilV sakene og sin
Han er ogsa en
samarbeide med,
n sterk posisjon
veralt bvor han
derfor mange
.ss j'lnsker bam
ted 60-arsdagen.

1

n

0g

gled~ende

dalere~

l

a
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.Sveq~ S (o rm a n d
;Ri~smarskalk v o n

Sydow dad i Attes .
I

de Mamd, en fornem Repr resen tant
for svens k Forv altnin gstra ditio n,
paali delig og altid i Stand til at se
bort fra sine pcrsonlige Inter esser ,
samt idig med at han )kke savne de
Krat t og Initia tivrig dom.
Han var f0dt i Kalma.t· 1873.
Efter at have tagel Embedseksamen
og gjort Tjene ste i Svea Hovr et blev
h8lf- lwns tituer et Land sh0v ding i
Gavle 1911, og samm e Aar blev han
udnrevnt til Land shevd ing i LulelL
I 1914 funge rede han som Inden rigsm iniste r i det Ham mars kjold ske
Mi~isterium
og efter fulgt e i 1917
Frihe rre Lage rbrin g paa Landsh0vdinge stole n i Goteborg, en lEres post
inden for Civllforvaltningen. Der
blev han til 1934, da han som
fli111mttr11ludk, E lucell encen Ouar von
Rigs mars kalk b~ev en af Sveri ges
SycloUJ.
tre Excellencer. F0r den Tid havd e
han dog i nogle Maan eder af 1921
Natio naltit lemle priva t
Vll\ret Stats mini. ster i den af Luis
Stockhol1n, Onsdag.
du Geer da.nnede Fagm andsr egeIGSM AMK ALK EN, Excellenring. Som Polit iker var han i Becen Osca r vdn Sydow, Stocksiddelse af stor Smidighed og gjorholm, en af d~ fire Medlemmer af
do sig hurti gt populrer paa aile Omden inter natio nale Kommission i
raade r, hvor han fik Lejli ghed til at
Flens borg unde r Folke afste mnin gen, gere sine
admi nistr ative Evne r gceler i Aften afgaa et ved Deden.
dende.
Den Afd0de, der efter Stats miFor Bohu slen og Gote borg bar
niste ren var Sveri ges hejes te Digni- ban udre
ttet wnaa delig mege t unde r
tar, var en af Land ets mest betroe- sin Landsh9V
dingstid.
1

R

H r.v. Sy do w og de n slesvigske

111
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ET var efter de da.nske Send er- Sp,rg smaa let
om 1. Zones Sydgrren·

jyder s udtry kkeli ge 0nsk e, at
den davar~nd~lfeierin:g (Minlste·
riel Z~Te-,;jrik ,s;:,aven~'!~l.. ~.Lde
allier ede og as~r~ M~ers

se, altsa a i Virke lighe den om den
frem tfdig e Stats grren se. Sir Char les lJa.rl ing og Hr. von Sydow indstllle de til Godkendelse en Grmnse,
Fredskonfet,en~ ~egll\~de,. ~t-...Re· som
med nogle ubety delig e lEnd finprres entan ter fra ~~ ~~ ger faldt
samm en med den ~kald
fik Srede i den inter natio nale Plebi · to Claus
en-Linie fra Aabe nraa· Rescit-KommissioQJ som ~kuld~ o~e,rta· solutionen
af 16.-1 7. November
ge Forv altnin gen af de slesv igske 1918.
Paul Claudel og Hr. Hefty e
.Ainstemningsomraaoer og lede de to indstillede
derimod
Udvidelse af
Afstenmtl'lger. NOrg~s-m})rresen- , Zones Land omta
ade, dels ved at
ta.n t 61ev ' TeTe grafd irekte r Thom a3 Gramsen
i 0st blev lagt Syc;l om
llefty e, Sveri ges den davmrende Nyhu
s Se, dels ~ed. - at den i Midt Land shevd ing i GOteborg Oscar la.q.det
og· mod Vest (vreaentligst af
Fred rik wn Sydow.
Hensyn til Afva ndlng s-For hold) kom
Kommissionens evrig e Medlem- til at felge
Sydgrcensen for Avenmer var den britis ke og den frans ke toft, Send
er Legu m, Lade lund og
Mini ster i K0benhavn, Sir Charle8 Medelby
Sogne.
'~ I, ~ (j8fr
Marl ing og Paul Cloodel, idet U.S.A.
~steriet Jieer gaar d enskede
paa det Tidst mnkt

en
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Sydow d0d i Attes.
I

Ri,•mardtallt, Ek•cellencen O•cu
Sytlow.
Nationaltitl~J•

priuat

11011

de Mamd, en fornem Reprresentant
for svensk Forvaltningstradition,
paalidelig og altid i Stand til at se
bort fra sine personlige lnteresser,
samtidig med at han .ikke savnede
Kr~t og Initiativrigdom.
Han var foot i Kalmar 1873.
Efter at have taget Embedseksamen
og gjort Tjeneste i Svea Hovret bJev
hal} konstitueret Landshevding i
Gil.vle 1911, og samrne Aar blev han
ud~revnt til Landsh0vding i Lulea.
I 1914 fungerede han som Indenrig~minister i det Hammarskjoldske
Mi\li&terium og efterfulgte i 1917
Frl,llerre Lagerbring paa Landshevdingestolen i Goteborg, en lErespost
inden for Civilforvaltningeu. Der
blev hm til 1934, da han som
Rigsmarskalk b~ev en af Sveriges
tre Excellencer. F0r den Tid havde
han dog i nogle Maa.neder af 1921
vreret Statsmini.ster i den af Luis
de Geer dannede Fagmandsregering. Som Polltiker var han i Besiddelse af stor Smidighed og gjordc sig hurtigt populrer paa alle Omraader, hvor han fik Lejlighed til at
gete sine administrative Evner grel-

Stockholm, Onsdag.
IGSMARSKALKEN, Excellencen 0:1car vC:n Sydow, Stockholm, en af d~ fire Medlemmer af
den internationale Kommission i
Flensborg under Folkeafstemningen,
de~de.
er i Aften afgaaet ved D0den.
For Bohuslen og Goteborg bar
Den Afd0de, der efter Statsministeren var Sveriges hejeste Digni-, han udrettet umaadellg meget under
tar, var en af Landets mest betroe- sin Landsh0vdingstid.

R

Hr.v. Sydow ogden slesvigske
.. .
. KOffiffilSSIOll
A (136 PI b.
e lSCit·Ys-tSpf!!rgsmaal•t om 1. Zones Sydgrrenjyd~~~~~~!":~~~~J se, altsaa i VirkeUgbeden om den
fremlidige Statsgrmnse. Sir Charles Marling og Hr. von Sydow ind~~~~~~~~Ma_gters sUllede til God.kendelse en Grrense,
Fredskonference ~rered~ ~t Jte- som med nogle ubetydelige lEndfinprresentanter f~ Nori~S.. §Y.e!W ger faldt sammen med den saakaldfik Srede i den internaS,?nale Plebi· to Clausen-Linie fra Aabenraa-Rescit-Komrnissioi1.&-.SOm skulde overta- solutionen af 16.-17. November
ge Forvaltningen af de slesvigske 1918. Paul Claudel og Hr. Heftye
Udvidelse af
Amstemningsomraader og ede de to indstillcde derimod
de!s ved at
Landomraade,
Zones
Afstenmttl'g'et. Norges~resenSyd om
lagt
ble,.x
0st
1
tan£ oieV'1"etegrafdirekter Thoma8 Gr~Ensen
i'Midtden
at
ved,
dels
S0,
Heftye, Sveriges den davmrende Nyhlll$
af
(vresentligst
·
Vest
mod
og·
Landsh0vding i GOteborg Oscar lalldet
Hehsyn til Afvandinga-Forhold) kom
Fredrik von Sydow.
Kommissionens evrige · Medlem- til .at felge Sydgrrensen for Avenmer var den britiske og den franske toft, Sender Legum, Ladelund og
. f "'~ ~-18tMinister i Kebenhavn, Sir Charle8 ·M~elby Sogne.
1
eps~ede
Ne~alfd
M!Pi~ericu.,
U.S.A.
idet
Marling og Paul Cl.audel,
paa det Tidspunkt (Slutningen af det transk-norske Forslag gennemJanuar 1920), da Kommissionen f~r&., Men da Sir Charles Marling
traadte i Virksomhed, ikke havde var Kommissionem Prresident, hvis
ratificeret Versailles-Traktaten og Stemme i Tilfmlde af Stemmelighed
derfor ikke tog Del i dens Udf0rel- maatte trelle dobbelt, blev bans og
se. Prcesidiet tilfaldt Sir Charles Hr. von Sydows Indstilling af
Marling som den rangreldste af de bassad0r-Raadet betragtet som Flerto Stormagtsreprresentanter, idet talsforslag og fik slutteligFrankrig for at aabne Pladsen for efter nogen Modstand sin britiske Allierede kort forinden Godkendelse og gik over i Traktaten
havde trukket sin Gesandt i !\.eben- af 5. Juli 1920, hvori de allierede og
havn, Conti, tilbage og udnrevnt a&JOCierede Magter til Danmark
Claude!, i0v.rigt et af fransk Litte- overdrager Suverreneteten over det
saaledes afgrrensede Nordslesvig.
raturs st0rste Navne.
F. v. J.
I;>e fleste af den internationale
Plebiscit-Kommissions Beslutninger
blev taget uden dyber~gaaende
Uenighed mellem Medlemmerne, Da.
Resultatet af Afstemningerne i begge Zoner forelaa_, overbragte Sir
Charles Marling personlig Kommiseionens lndstilling til Amba888.derRaadet i Paris, hvor den var til Behandling den 5. Maj 1920, samme
Dag som Ministeriet Neergaard overtog Regeringen i Danmark.
Kommissionen indstillede enstemmigt, at 1. Zone i sin Helhed skulde
tilfalde Danmark, 2. Zone Tyskland.
Derimod havde Kommissionen delt
sig i to llge store Grupper paa

en
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Ele ...orgs danske
K61nmuneskole

En festlig Stund Syd for 'Grrensen

.s
B kolett8 nyc Hovedb ygning, Dt,borg gade 14, et solidt SkOlehu

/m Halvfje rd-

sertw, d.cr nu er bleve't grundig t istandsa t.

Nationa ltitlencle pri11at
Flensbo rg, Tirsdag .

I

IGE siden Flensbo rgs danske Kommunes kole- den eneste offentli ge
Skole med dansk Underv isningss prog
Syd for Grrensen - blev oprettet , har
dens Lokalef orhold givet Anledni ng tn
·., •

L

J{ommuneskole anvist Lokaler i en .reldre Skole 1 Skolegy de, d. v. s. i Byens '
nordllgs te Udkant . De danske Krav om
en centralt beliggen de Skole afvistes :
og Mindret alsskole n maatte i den ferste Tid tilmed dele Bygnin g med en
tysk Kommuneskole. Omside r flyttede s
denne andet Sted hen. Men den lange
Skolevej for de danske Skolebe rn blev
):>estaaende. Man s0gte at bede herpaa
ved at lade de yngste Aargan ge fra de
0stligc og sydlige Kvartcr cr undcrvi se I
en tysk Kommu neskole (ved St. Hans
Plads). Men ogsaa det var i Lmngden
uholdba rt.

Ramm eme spram gtes
Der blev fra Myndig hederne!l Side foretaget noget alvorlig t i Sagen, da. den
danske Kommu neskole spmmg te Ra·mmertte, idet Elevanta.llet steg op over
Den gamle Bygnin g, Dubm·ggade 10,
fite Hundrc de. En afgeren de Forhand der ogsa.a tages i Bruu at Skolen.
r i Ao.r I SlesHenven delscr fra den danske Repr~e- ling fertes den 19. Februa.
for Dansk
r
entante
sentant paa det Omraad e, Dansk Skole- vig, hvor Reprms
Dr0ftels e
ny
en
forenin g. Der er efterhaa nden f 0rt en Skolefo rening havde
h og
Wallrot
dent
lang Rrekke skrifUig e og mundtli ge med Regerin gsprresi
fQrskelgens
Forhand linger, er fremf0rt K.\agemaal, Embedsmrend fra Regerin
tige Afdelin ger. Man erkendt e, at den
som f0rst nu er endt med et virkelig t da.nske Kommu neskole trrengte til nye
Resulta t.
og bed.re Lokaler , og den tyske RlgsTil at begynde med nk den danskc regerin g var rcde til at stille et Laan
til Raadighe<i paa gunstig e Vilkaar .
Der forelagd es saa. en P lan, hvoreft et
man vilde overlad e den danske Kommune$kole den nuvmre nde tyske Kommuneskole ved Duborg gade tillige med
en gammel Bygning , der laa nedenfo r
den. Naar disse to Bygnin ger s~t-ttes
grundig t I Stand, vilde de afgive tilstrrekke llge og gode Lokaler ' t il den
danske Skole.
Fra dansk Side fremhmvedes, at man
beatemt havde regnet med en centralt
balhrp;ende Nybygn ing; ·mange af B0r-

____,___ __,....___ _;;;;a;;;;p;;:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

anvist Lokaler I en -relSkole 1 Skolegyde, d. v. e. 1 Bycns j
Udkant. De daneke Krav om I
centralt bellggende Sltole atvistcs:
Mindretalsskolen mnatte 1 den forTid tUrned dele Bygnlng mcd en I
Kommuneskolc. Omslder flyttedos
andet Sted hen. Men den lange 1
fox· de danske Skolcbern blev 1
estaaEmae. Man sogte at bedo hcrpaa I
at lade de yngste Aargange tra de
og sydlJge Kvartcrcr undcrvlse 1
tysk Kommuneskole (vcd st. Hans

I

· Men ogsaa det var i Lmngden I

Rammeme spraengtes
Der blev fra Myndlghedernes Side to.
noget alvorllgt I Sagen, da den
Kommuneskole spramytc Ran~
idet Elevantallct steg op over
Hundrede. En atgorende Forhandfertes den 19. Februar I Aar I Slea- 1
hvor Reprmsentanter for Danskl

havde en ny Droftelse
Regelingsproosldent Wallroth og l
fra Regerlngons forskelAfdelinger. Man erkendto, at den
Kommuncskole tra!ngte tll nyc
bedre Lokaler, og den tyske Rlgsvar redo til at stlUe et Laan
Raadigbed pa.a gunstJge Vilkaar.
forelagdes saa en Plan, hvorcftcr
VUde overlade den danske Komjlwoes>kole den nuvoorende tyske KomUDE~sKole ved Duborggadc Ulllge med
n gammel Bygning, der laa nedentor
en. Naar dlsse to Bygnlnger s(Lttes
rundigt I Stand, vllde de atglve tlltrlekkelige og gode Lokaler tiJ den
anske Skole.

Fra dansk Side fremhmvedes, at man
kUJOde det ogsaa \jektet. Fra dansk Side anerkendtes dog,
t lt
"stemt ha.vde regnet med en
til- at der nu stmedes bedre 'beliggende,
dansk Skole; saa
a1 t give det tyske
cen ra
tes at der blev gtvet den en
~liggende Nybygning; mange af Ber- med det Forma. a.
1
og rummeUgere L ok4bcd1·e ina1·ettcde
. llg •
gni
•
. d sstillende Lokaler t.i ven
.
By
fredsstillende
~ne vllde fremdeles bcbolde en lang Mindretal tilfre
~tolevej. Nord for Gr~ensen var der dets Skolcr og Skoleafdellnger. He~ 'Men det blev ved Duborgga.de-Pro· ~r tn Raadtghed for Skolen. I Lebet at
Sommeren er de to Bygnlnger sat grunen Rmkke nye Skolebygni.nger, nede havde nuw kun een eneste offen dlgt 1 Stand, og i Da.g, med UndcFVls·
nlngens Begyndelse efter Sornmorterlen, kunde Overtagelsen flnde Sted.

\\1g

HenSE!en•der - saa dog 1 Hovedaage~
opfyldt de danske 0nsker og Kra.v om
bedre Lokaler og en bedre 'Bellggenhed
tor ~kolen. Cornelius Hansen lyk0nskede Overloore.ren. L!ererne og Elevern~ til den smukke Skole. Dansk Skole~
forenllig vll altld staa ved derea Side
I. de Tide~. der kommer. Ogsaa Overlmrer Fischer udtalte en Tak.

- Vt vll bestrmbe os paa at g0re
Skolen til en Mindret11l&skole, hvor Ber
De nye Lokalera lndvielse nene paa et loyalt Grundlag som hidtl
Skolens 420 Elever samledes med de- <tploores idansk Aand og KuJti.tr.
M:an afholdt derefter Skolens Mot·
res Lmrere i Skolepde, hvorfra man i gensaog, der Mgyndte med .,Den alg
et langt Tog marcherede gennem Ny-1 nede Dag" og sluttede med .,Du danske
staden tnd Ul de nye Lokaler 1 Duborg- Mand -".
En Kreda af Formldre og andre In
dem. Her ventede en lndbudt Kreds af tercsserede, deriblandt den danske Ge·
srerllgt mteresserede paa den store Bor- neralkonsul Lar3tm, der overvooJ.'lCd1
den amukke og enkle Hejtldel\ghed, toa
derefter de skonne Lokaler l 0jesyn.
I Skole.gaarden tog Eleverne samt
&ares Lmrere OpstUJing, og en Elev
hilste med det bla.a.-gule fiensborgske
Flag, hvoretter Statsskolera.ad Mittag
tog Ordet for at over_gJ.ve de to Skolebygninger til den da.nske Kommuneskoles Leder, Overloorer Fiscl~er. Sta.tsBkoleraaden .sluttede med 0ns.kc.t om,
e.t Skolen nw.atte bllve det, den va.r betrtemt til, en v1rkellg Mlndretal&s.kole!

Skoleforeningen.a Forrmand
· takker
Formand,
Skoletor.enlngs
Dansk
Grooserer Cornelius HatJBen, udtalte
paa Skoleforeni.Dgene og Mlndretalleta
Vegne en Tak for den sk0nne Skole,
der aer var alu!.bt. Ha.n rettcde sin
Ta.k ogsaa tll Regeringens Reproosenta.nter i Slesvlg og Berlin. Ved den !oretagoe Ombygnlng havde :P.fyndJghe<!erne - sclv om det lkke var sket l a.lle
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Flensborgs nye danske
Skole indviet
En lille 10 Aars Dreng bad
Fadervor

'

Fra vor Konespondent

FLENSBORG, TIRSDAG
I Formiddags tog den danske Borgerskole i Flensborg sine nye Skolelokaler
i Brug.
Siden Oprettelsen i 1920 bar Mindretallets danske Kommune~ole haft til
Huse i en mldre, tysk Skole bygning, der
(ort~den at Ugge i Udkanten af Flensborgs nordlige Bydel havde den Ska-

vank baade at vmre for lille og for gammet. Mindretalletsberettigede0nsker om
en mere centralt beliggende, stprre og
moderne indrettet Skole har de tyske
Skolemyndigheder ikke ment at kunne
opfylde. De har derimod m~d en Bekostning a! over et halvt Hundrede Tusinde Mark indrettet et Skolekompleks
i Duborggade, hvoraf den aeldste Del
.for O\'Cr 100 Aar siden husede en lille
dansk Friskolc, til Flensborgs danske
Borgerskole.
I Formiddags f1yttede Skolens 4~0
Bflrn under livlig Deltagelse fra den
danske Be:!olknings Side ind ·i den
smukt restaurerede Skole, hvor dcr foruden 10 Klassevmre!ser er indrettet en
lille Gymnastiksal e!ter dansk M¢nster,
Badevaerelse, SJ¢jd- og Haandarbejdslokaler. Ved den korte H¢jtidelighed
talte Skolcraad Nittae paa Byens Vegne og senere K¢bmand Cornelius Hansen, der paa Mindretallels og Skoleforeningens Vegne takkede de tyske Myndigheder for udvist Velvillie, og Sko;
lens unge Rektor Fischer. Det mest
gribende 0jeblik under Indvielses-H~j
tideligheden oplevedes, da alle sarnledes
til en kort Andagt paa Skolens Legeplads, mens Grundtvigs Dagvise l~d, og
en lille 10 Aars Dreng h~jt og hjerteligt
!remsagde Fadervor.
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Bladet:

A f t e n b I •--~ 1 t
skriver den1 3

AUG. 1936 .

slesvig
I ord_
beDere som
Si end som Bro.
\

En Udtalelse af Borgmester Kapar v•kker
Opslgt I Berlin.
Borg•esteren fastholder 01 forlllarer liD lJdtalelse.

-

vonligt ovortor det tyske Naborige.
.Vi forelagde i Morges dette Tele·
gram tor Borgmeat•r K t p e r, der
slger:
- Det er latlt rtattat, at l•a for·
DJlfl bar udtalt DUg, 10m ,.Btrll·
ner , ~agebl•tt" la•vcler. Oo den
t1dtalelae 1taar f•a fuldtud tred,
l:t Gntlll8laad tr Jo altld ea Pat•
aage melltm to Lande, en Kanal
for aenaldla UllvtJc.aliJag 11 Tanker
oa lmpuller, TFekenae er lo lv·
rige after at taae fra Nordea,, Of Yl bar 4a ••••• altW aodtaaet
oa YU fmatlllla ~~~~· DUHita..
meaet paa det kultureUe Omraa·
de fra T)'lk)and.
Ma ll118101D TJ'Ika"Da Jo aort•
nr dtt Ira, 10a 4t IJ&b menu
PUMr til denl Porllold, aaalt4u
ber oa vU vi altld lade det, ,_
auwmmw lad tU oa IJdJra, pasawe en 11 ved or..._ oa ku
modtaae. land dtr paNer W vor
Keatalltet oa vort Forlutld.

Borgme&ter Kap er.

.Vor BerUn&r-Korre&pondent med·
de.ler til Morgen, at det ansete tyske
Blad , Berliner Tageblatt" 1 en Artikel om Forholdene 1 det danske S0n·
derjylland giver Udtryk for sin Utllfredshed med en Udtalelse, Borgmester,• Dr. K a r> e r nylig har fremsat.
Borgmesteren har sagt, at han he!- Det er jo dog saa. Ugetil og
Jere ser, at Nordslesvig er eh Si end fndlysende, saa. det kan jeg ikke
en Bro mellem Tyskland og Dan- ~ forstaa, tlogen kan bllve iornamnet
hmvder Bladet, og det er man over. I hvert Fald vedstaar jeg min
med og' iynes e:r mind~ Udtalelso.
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S idste A rtikel:

ve d Gr re ns en
mellem

Danmark og Tyskland VI.
Der heres Nazisme i de danske Skoler. - Nazisterne
som Privatskolelrerere. ~ Grrensekampen er
ogsaa et socialt Spargsmaal.
grelder naturligvi s ogsaa tysksindede,
cialpolitis k DuQahed!
Naturligv is foregaar det samme i de 11:ebe og s~~elge Jord, og et Forseg pat.
tyske Privatskol er, og her er det oven at forbyde Salg til U dIre n din ~re
i Kebet rigstyske Medlemmer af Nazi- (saaledea aom nogle Lande bar prevet),
kan derfor grumme let omgaas. Maaske
partiet, der underviser.
Medens Regeringe n som bekendt bar vii et saadant Forbud dog kunne bringe
et 0je paa hver Finger, naar det grel- lidt Kontrol med sig, men heller ikke
der at hindre proletarisk e Emigrante r mere.
Den11e Vej er derfor ikke videre
i at faa Arbejde i Danmark, er der ingen smalle Steder, naar det gmlder farbar.
Mere Chance for at h~emme de tyske
Naziater.
Jigger der i at £orsyne ,.LandePlaner
Land
eneste
som
_
Danmark tillader
med ster re Pengernidler og at
vrernet"
som
virker
re
_ at tyske Statsborge
J.:erere i Privatskol erne, og med de nu· lade Jordlovsud valget skabe Muligesser.
vrerende Magtforho ld i Tyskland er det heder for flere Hjem i Gramseomraagivet, at det kun er prevede Naziagen- det. Her er Udstykning alene ikke nok;
DER UNDERV ISES I
der maa ogsaa Hjrelp til Bygninger,
ter, der sendes herop.
NAZISME I DANSKE
Der maa ske en lEndring paa dette Maskiner o. s. v. Der Jigger ell stor
SKOLER
Opgave i at sikre Landboun gdommen
VENIK0B ET med en vis Stolthed Punlct.
Mulighed for at skabe sig en Eksistens
Stand·
Vil Regeringe n opretholde
fremhmver Undervisn ingsminis tei de nationalt truede Egoe.
Emigrant
riet, at der i den offentlige Kommune· punktet, at ingen proletaris k
skoles tyske Klasser ikke blot under- maa tage Arbejde, her dette ogsaa forE JDET
vises paa tysk Sprog og af L~erere, der bydes de nazistiske Lrerere. Der er OPLYSN INGSARB
ZISTISK
bar Tilknytnin g til det tyske Miodre- absolut ingen Grund t1l at favorisere MAA VlERE ANTINA
Agitatorer
ioner,
E tyske Organisat
tal, men at Undervisn ingen ogsaa, hvad dem - til Skade for hele den senderUdstnekvid
og Blade opererer i
Indhold og Aand angaar, hviler paa jyske Befolkning.
ning med Paastande om. hvor godt den
tysk Kulturgru ndlag. Det vii sige, at
tyske Befotkning bar det under Na~rebeger og LJeremidler som Regel er DANSK J ORD P AA
zismen.
de samme, som bruges i det tredie DANSKE ILZENDER
Paastande ne er naturligvia legnANGE Senderjyd er. er inde paa,
men gentagne med sterste Friagtige,
at ,.Vogelgesa ng"s Opbbsvir kDer er sikkert adskillige, der som jeg
og stettet paa aile mulige
modighed
synes, at her er Frisindet og Servili- somhed maa standses. Dette er dog
Maader gennem Beger, Presse. tyak
teten overfor Tyskland gaaet over Ge- ikke saa lige til. Ifti!lge damk Lovgiv(Fortelettea aaete SWe.)
nilllf b n enhver Dansker, og dette
vind.
I danske Skoler underviaea alb!aa
---=;;:;;J
ganske aabent i Nazisme, Raeehad, r------------------~====-J edeforfelg else og indpodes Bernene
en ,Grrenselr ere", der er legnagtig og
soro kun tjener til at ophidse Grense-

ER er ingen herhjemme, der tamker paa at anvende de gammelprejsiske Undertryk kelsesmet oder i den
nationale Kamp. Fra dansk Side er fert
en baade klog og frisindet Politik overfor det tyske Mindretal , og dette bar
ikke paa noget Felt kunnet beklage sig
over for Iiden Hensyntag en.
Tvrertimo d! Man bar snarere Felelsen af, at dansk Administr ation for at
t;ekkes Mindretal let bar vreret saa retfmrdig, at den er blevet uretfrerdig
overfor Flertallet og de danske Inter-
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Den socla ltstlsk e Stats
Forfa tnlng
Dimitrow: Om Maxi m Gork i
Maxim Gorki: Om Kuns t
Mauric e Thorez: To Valg to Lmre r
Rober t Mikkelsen: Asylr et
Udlandet - Maane den- Beger m. v.
Til Abonnenterne endvidere: Begyndelsen af Kjrerulf Nielsens Bog
om Sovjet-Unionen.
BLIV ABONNE NT - det betaler sig
50 0re pr. Enkeltnum er.
5,00 Kr. aarlig- 2,50 Kr. halvaa~ig.
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Telf. Palre 3625
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Postkonto 21016

T~VNE

PAA AMAGER

S0 nd ag d. 9. A ug
U ng do m s- og Fo us t af ho ld es so m O pt ak t ti l La
gy nd es K l. 16, oglkestrevne. i Nyk:ro, A m ag er nd st in gs va lg et et
vekslende m ed U de re ft er ko m m er B eg iv en he La nd ev ej . D er be de m e Sl ag i Sl
nd er ho ld ni ng af
ag
fo rs ke lli g A rt og
Taler.
R ed ak te r
ta Je r 10. 11 1
B al ti l K l 21

Th.ger Th.gersen

E t B r e v f r a den
dadsdamte
E d g a r A·n d r e

, la n har frademt m
ig lfre
som en Hmdersmand, n, men Millioner betragter mig
det styrker mig, og
den
Dom anerkender jeg"

Edgar Andre k
cemp
g e n o p ta g e t P r e r f o r a t f a a
ocessen
E dg ar A nd

al le nl de ruu-·~e;
rff;a;-;re;tt~=na~-I
!II:'Tr
er Jeer deomt til
Deden. H« 'Je r
denJlle D m l ba r
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ft! gt . 'l'v le rti m
od al dr ig ba r je g
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d nu.
Dommen er un de
r alle O m st el di
he de r en fe jla gt
ig Dom, og de rfo gr er
~ m in Op
ga.ve at beny tte
de fa a
R« <m id le r, 110111
je g ra ad er O\ 'el
'. Je g
ta le r om Re tam id
ler og ik ke om
N aa de. Je g vj l :ikke
iDdgive en An M
gn
in g
N ud e; fo rd i je
c ikke beeler
Na ed e, m en vil
om
ha ve m in Ret.
Da nu
Re tte n ba r fe ld et
en uappellabel Do
m,
ha r je g ik ke nn de
n Ud ve j - na ar
je c
ba r fa ae t Domm
ena Ordlyd sk rif
tli
til sti lle t, hv ad
de r im id ler tid en ct
dn u
kan ta ge noge
n Ti d - en d at
••11e
Sag61t. ge no pt ag
et , og de t m aa
un de r
aJJe Om!IUendigbe
der ly kkes m ig .
Som
do se r, be va re r
je g m in Ro, bv
ad de r
.tkke er de t sa
m m e so m Resig
nation.
Des'Vllerre ka n je
g ikrke he r sk riv
e al le
de Gl"\Ulde, de r
fe rte
sa a m~~ er sil<k til Oommen. H en
ert, at je g vi l kz m
fo r m in F' rih ed
pe
til de t sid ste Aa
nd edr ag . Je g ha r
al dr ig fr yg te t De
de n
og er he lle r ikke
bange fo r at de
flU .
Dell en e de r i
Sengen, den ande
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r jk
megen Fi lo so fi
til at de ,·aerdigt ke
.
M an !tar og:~aa
fra de mt mi g JE
ren.
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af llfc nn es ke r be
tn tg U. . m ig so m
(!U lla:der811
Ulnd, og de t
er de n Dont, B01
Tl st yr ke r
mi g og So tll
je g an er ke nd er .
Min Br oder ha r
fo r fa a Oa ge sid
en
~"'et fa
pp er t Br ev til
mig, som
je g ba r glll!d
et m ig ga ns ke
sa er Jig t
over. Je g haa.ber
at fa a ha m at
sc i
m er Fr em tid . El le rs ga ar de
t m ig
udm2ll"ke t. Ne nem e er fuldkom
men i
Orden, og m in
Ap pe tit ba r i-k:ke
1idt
de t rin~ste, tv~e
rtimod, og hv
ad Sev»en an ga nr , ba r
je g sa a sa11delig
ikke
no ge t at klage
over. Droounele
st og
fa st sove r je g Ti
den bort."
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re er de m t til
Deden.
I N az it ys-kl an d
E dg ar A nd re s
bety~er de t
m~ige O pt
at
ne de n
vrel'(! fo ra n de fa
de m t til Deden,
sc is tis ke D om m er
at m an us ta nd se
e i H am lig bo rg , som m
le ve r i Sk yg ge n
ed te med en frer
fr a Beddelens jl)
dig DOm
kse, i de re s vi de
og naa.r de t fl)je
K ap pe r, ha r va kt
blik in dt rr ef fe r,
Beu nhv
or
N az is te rn e m en
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er at ku nn e ek
rin g ik ke ku n ho
se
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s
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ig t i Udlandet,
is te rn e,
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de rm ed fu ld by rd
ok
kelige
er Mod og kl ar e
de en af de m es
Fo rs ta nd , som 3
t ne de rd ne gt ig e
1h
A ar s
og
a! gj or te Just its
fo rb ry de ls er , SQ Frengsel ik ke ba r fo rm aa et at
sleve.
m
en dnu er set. E dg
ar
ledes bo gs ta ve lig A nd re le ve r sa a- - Je g ha r aJ
dr ig fr yg te t »e
ta Jt pa a Doden
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s
Trerskel.
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ller ik ke nu l
HeDer ikke Oe
M an ge st re rk e M
dsdommen ba r
enoesker er bukry st et
ke t un de r fo r
Ed ga r Andre, og
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lsigeJsen
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I Czekoslovakiet , Ti rs da g (N P) .
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st ig er Protestl>el
n
Ir el se Li vet.
ge n m od A nd re
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ig . I 1

Redningsaktio
Massebevmgels
er og

Kampen ved Grce nsen(F or ua c /rt J tore
gaamde Si de ).

Ra di o og ik ke
m in ds t ge nn em
Sk ol ear be jd et un dg aa
r de ik ke at ge re
V irk ni ng.
H er cr en O pg
av e at ta ge fa
t pa a.
N at ur lig t vi i de
t vr er e fo r F ag
fo re n_i n g e r n e
at br in ge ~irkel
ig sa nd f:~erclige O pl
ys ni ng er fr em om
, hv or da n
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un dn e
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Gr re ns ek am pe n
er ikke bl ot en
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og sa a en s o c
ial
O pgav e. V ar Sp
ergs m aa le t bl ot
da ns kty sk , va r de t le
t og en ke ll.
ko m pl ic er es ve d a etna zl st m e 15 'ik ta
fu r og
de tte s Ri ng ea gt
- to r -:mares·
Re tti ghe de r.
~
·
D~msk M od vr
er ge og K am
p m od
G rr en se re nd rin g
m aa ns dv en di gv
is vr er e
r et te t m od en
os fr em m ed Ty
sk he d,
m en de t m aa lig
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ED H. P. Hanssen er den eldate
1 Rekken &t de dantke Slesvlgeres Ferere fra. Udlll!lld!ngsa.arene raa.et
bort. Et 1a.ngt og daad!yldt Virke er
en<1t, et Ltv levet 1 utrmtteligt .Arbejde
tor Da.nmark og Da.nakhe<lena Sag er
udrundet.
Men H. P. Ha.nssens Gernlng lever
videre. Gl'liBneekampen, som ha.n, lnd·
til han segnede paa Valen, satte sine
bedlte Krs!ttter lnd 1, atlller fortaat atne
Krav w det da.n.lke Folk. Vagtboldet
ved Nordens Gramae mOd Syd, hvor
Stormene fra Eluropaa Kontlnent bruser 1nd over vore Enemserker, har Brug
for hele Nationeza l&mlede In~at.a. Vl,
der lever nu, er kun e.t enkelt Led i
Slm8temea uendellge Rmkke, men vi
skal ataa Fremtlden tll .A.navar for,
hvorledes vi tyldte den Pl&da, HJstorten
ftUdelto oa.

l

Tldeme er aaa bevregede, eotn de
bar veret dot, Megtlge
Omvmltnlnger og Brydnlnger toregaa.r
I Europa. Gamtnelt atyrter II&JXlmen,
Nyt opstaar. Vor store eydlJge Na.bo
er lnde 1 en ny, megttg lllkara.ne1onsperiode. Hele Na.tlonen gennemeyres
at den atortyake Tanke og den dert.U
knyttede Id~verden, hvta Vlrknt.uger
naa.r la.ngt ud over RJgeta Graenaer og
dybt lnd i de tyske Betolknlngselementer, der lever eom Mlndret&t l de til
Tyskland stedende Lande. aelgeme
fra denne Bevll!gelse akyUer under mange Former ogaaa lnd over det sender.
jydske Brydningsomraade. En meegtlg psykologlsk Kratt udgaar fra det
tredie Rige, og Vlllldlge materlelle Mid·
ler stremmer Ul Tys.kbeden 1 Udla.ndet.
Alene Skoleb0mene 1 Sydalesvlg og
Holsten lndsamler over- 100,000 Rmk.
aarllgt (= 180,000 I(r.) til tysk Skole·
arbejde Nord tor den da.D$k-tyske
Grrense. De stortyske Orgarusatloner
bar e~ MedlemstaJ, der evarer tfl mel·
lem en 'l'rediedel og Halvdelon at Ty•k·
Ian~ 6:S Mlllioner Indbyggere.
Er hele det da.nske Folk klar over
Grrensekampens Alvor? .At d0mme e!ter den Interesse, der o!fenUigt hegge.,
for Dagen, langtfra. De tre natlons.lo
Forentnger - Sprogtorentngen, Skoleforeningen og Gl'lllnse!orentngen -·bar
tilsammen kun godt 90,000 Me11emmer;
det nye GraJnsevrem har omkrtng 20,000
Mediemmer. Ialt ca. 110,000 at en
BefolknJng paa. over 3¥.. Million Min·
ne.tter. Der er saa.ledes langt lgen, in·
den det ka.n sigea, at Gramsepllgten er
gaaet op tor vort Folk I tuldt Om(ang-.

kuJ.\ sj~eldent

Der er mange betydnlngstulde Opg-aver i GrlllllBeomraa.det, sam de bestaaende Foreninger og Sammen.Jut•
ninger ikke kan l0so, hvact eoten det
drejer aig om sa.ada.nnc, der talder
udent'or de paaglllldc.ude Orga.nt.satloners Rammer, eller de overstlger dere1
ekonomtske Evner. Det er til saadanlne Sp0rgsmaa1s Leaning, H. P. Hanasens Mlndetond nu a0gee tllvejebragt.
I gamle Dage atlftede de danske Sonderjyder den saakaldte ,.Jerntond",
hvis Mldier anvendtea til amrlige For/ maal at national Betydnlng. Det gee!-
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satte Egne.

de mest ud-

Her maa alle v~ere med - thl dette
er en Folkesag 1 Ordets alleregentUgste
Forstand.
Her kau alle
Sin Evne.

v~ere med - hver etter

Her 4kal alle v~ere med og Yde deres B!drag, stort eller UUe. Derved sootter Vi Sten 1 den Mur, der hegner DanJnarks Gaa.rd.

International
Danseturnering

-

Mr. Jacques og Miss
Deeming i Arena

'"1'
-J

..

•

"1
1

I

V erden•me.terparret Henry Jacque•
o~ Maui••

Senciag den 30. August az·rangerer
,,Danse-Ringen" en storstiJet Danseaf.
ten i Arena.

MB.ll har i.ndbucJt Verdens bedste pro.
!essioneue Da.n.oopar Mr. H enry Jacqttc.s
<Yg Miss Mavkt Deeming, der vu give en
Opvisnf.ng i den kommende S~esons
Danse. Henry og Mavi~, som de P<>pul~ert kaJdes, blev Verdensmestre 1 1934
og holdt Titlen baade i Fjor og l Aar.
EndvJdere arrangeres sanune Atten en
internauonaJ DanseturnerJng, hvortu er
lndbudt de ferende Anlatorpar fra England, 'I'.Yskland og Czekoslovakfet. Til
at konkurrere med dJsse udtages Danse. I
Ringen.s bectste Pal' llled Vind~,. q.f
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Dansk ~kib til Spani{

llkete i StU'bbaOC De re!
ter fik ma n fat i
noglc Blll'n fra en i Kri
gst ide n ind van dre t
Ro eae r, og e:n del ig kttb
te ma n en danek
l''is ker , hvi s wooomlsic
e For bol d va r ren t
.:le ndj ge, til at se!lde sin
e fir e Be rn i tye k
Pri vat sko le. Fe r bavde
d.isEe B. rn ha ft 6
Mi llll tter s Ga ng til dan
sk Fo lk- ole , nu
ma att e de gaa 4 1_. km
fre m og 4'h km tilI Ga ar Eft enn idd ags afg
bag e for nL faa U nde
ik De t fo:reDervi sni ng a:! en tys k
AR BE JD ER BL AD ET
de DamptlkibeseJskOOs
ha.r haf t en S
Lz. rer , som de ikk e for
Da mp er .Harocco• ta.le me d UD
sto d og som ikke
<ierdirekt&r Ga rdt , som
for sto d dem. Men Fam
paa
ein
01
To.
r
til
Hid
del bav et. Da Skibet ska ser, at ma n forcl&big
itie n blev hju lpe t
l
stiliQi Sl... alv ent ei
•lw nomisk .
be6 ege Ceo ta i spa.nsk
Marokike og seo ore da ma n jtl' ha r »og eQ F Ofb ind
Til !ml det er typ isk . Op
else
Agen~ :..d e spa
ret tels en af de for ske lli« e spa nsk e Ba vne
nsk e Ba vp.ema nge Pri vat 6ko ler
, ma.a det bet rag bu11der i tys k Nazi.. WII som
en nog et tvjv lso m Tu r.
ugi tati on og eko oom isk
imi dlc rtid
Try k og Tv ang
bla nca .l'lr he r vil ma n
mo d Befo&kningen. At
saa un~ rsftO,
Pri vat sko lem e ik·ke
er nog en '71ationol Ne dve
Iedet~. .To rh41ldi n 4 er for ~ e'fe
ndj ghe d fre mg nar
ntlfel Tu i ~~
JfE N SPANSKE FOLKEF
Ceo
ikke ale ne af ovenst aae
:_.
RONT hvo rta. De t ~e vii ske paa Bje mtu ren , med Pla ds~.'
nde , me n det see
til 1'1 Pae sag ere r, og sva
.Sk
j,
b et &RaJ anl 0be for ske lUg
ogs a.a af den tru erk ver
VI
rer
ND
ER
dig e nat ion ale Sam e Ha vne . ske nej e bl. de
Da ma n som sag t sta ar
fle ste af de Ma ski ner ,
mcns~~etning, :nogle
af dem har .
ude n dir ekt e Op - anv end
som
es paa R'Uterne i Ska ndi
lys nin ger , vil ma n pre
Pri vat sko len i Bo pt.r up
nav
ve sig lid t !re m.
ien
og
ble v opr ett et
den nri ge De l af No
22 Be rn, der ef va.r 15 Be
rde uro pa.
rn a.f ind van dre dt
Ru.ssert>, Po lak ker og en
Serber, og Pri vat .
&ko1en i Oh rist ian sfe ld
ble v opre1.tet me d
30 Be rn, der alle ned
sta nun ede Cra ind vaml:rede nusse re og Pol
akk er.
De r knn de end nu for
trel les mn ngt og
mc get om alle de Fik sfa
kse rie r, den nazjslis ke Ag;itationscentra.l
foreta~r for j)aa
Skolevmsenets og Op dra
gel sen s Omra.adc at
ska be Bet.ingelser for
Ru mle rier om en ny
Gr. ens e. me n del n;e vnl
e er sik ker t tilstr .ea oli gt.
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Den Enkelles Frihed til Mpderskab stadig
'N
til Stedq i Sovjet.-Unionen
I
I

T det er vlleldige Ka pit ale
r,

Na~istern

c
82t ter ind paa det te
Sko lefr em ste d i
Sbn der jyJ

U dt al el se r af F ru
Q J: ._ Le un ba ch i A
S ov je t- U ni on en s
nl ed ni ng af
ny e Svangersk
abst~ng

lan d. er ga.nske tyd elig
den Gro , ;lC gJad J Sov jetv
t.
enn er - S.U .
Oc r rej ses den ene Pri
(er es i en saa dan Grad,
V.s Jul irej scn de - som
vat s·ko Jeb ygn ing
at f. Ek s. aile
Ma nda g Aft en
efl er deD and en - i
Ing en Fa re for Udbredelse
Kv ind er opf ord res til
1936 a.lene 9 - og ven dte hje m fra et Stu die
af illegale
reg elmalSSig
oph
old j Sov jet,
der spa res ikk e paa Lro
uge
ntl ig Ko nsu ltat ion , bvor
rer kne fte r, Skole- fyl dt med Begejst rin g for
Ab ort er.
al fom ode n
Arb ejd ers tate ns
ma ter iel o. a.
Bjr elp giv es, hcr i ind
nye ste Ero bri nge r, trre
At der sku.lde ops taa Fa
bef atte t reg elffe r vi Fru La: ge
re for no.gen udNo gen vir kel ig Ov ers
mreasig t Eft ers yn og An
igt ove r de ll'kono- Leu.nbach, fris k og spr
bre dt An ven del se af ille
bri
nge
lse
ga.le Ab ort er, t~e
end
af
de
stig
mis ke M:id1er, der stil les
tro
ds
den
i
hve
rt eoke1t TiJfrolde bed
til Ra adi ghe d, har lan ge, tra ltte nde Rej se. Fru
st egn ede bo.n :ikke, titi det er ~ke en Uly kke for
Leu nba ch for ma n vis tno k iok:ke paa
noMi dle r.
daJlsk Sid e, men ct treller os, at det har
gen at faa et Ba rn i Sov
vaa
ret
hen des srerJige
jc~Unionen, hvo r
enk elt Tal kan ma ask e
giv e et Fingel"'p(!g. Formaa.J med Rejsen paa
nta
llig
Gan
e
ogske
ma nge art ede Hjl clp efo f'lln
bor tse t fra den eff ekt ive
Ste det at und orI Aa ret 1933 anv end tes
stal t-.
Hjm lp nin ger tre
400,000 Kr. til sege Bag gru nde n for Sov jetffe a, ogs aa i Kr aft af
Un ion ens nyc til Fed sel sbe grr ensnin g, som der paa den ne
Sko loo ygn ing er ale ne,
den nye
og der af gik de Lov om Sva tlge rskSJbsa
Lov
,
til
Ma
Let tels e af Ho der ska .be
ade giv es aile Kv ind er,
.fbrydelse , som ma n140 ,00 0 til en Ud vid else
ts By rde , Off
ung e og ugi fte , som
ge fry gte de bet ed en Fro
i Aa ben raa .
sag t, i de Til fel de, hvo
ntf ora ndr ing , og saa vel som gif te Me dre , Ad gan g til, er
r der sk~mnes
Pen gen e kom me r del s
det
:fr.t. de tvu ngn e som har sat Sin den e i saa
at
:foreligge rim elig e lnd ika
sta !rk Bevregel- ind lysen-de, at de•. •e sta dig e gynrekologi,.fr ivil lige • lnd sam lin ger
tio ner for en
i tys ke Sko ler syd se, ikk e min dst i de Kre
legal Afb ryd els e, sta .ar
dse , hvo r der 1reg- ake Ko ntr ol vii hav e den alle rste rste
for Gra!d'lsen og del s er
Ad gan gen her tiJ
Bedet Sta tflm idJ er. Og ges afg ere nde V~egt paa
sta dig aabenen pos itiv Sek sual- tyd nin g i R .tn ing af tidJ ig Dia gno se og
saa er det. veJ heJ ler i1dr
B&e ver d at gJCfJIJDe, polrtik.
De t har ner et mi g per
ban dli ng ai Syg dom me
at den tlan skc Sta t i He nho
son lig - og vi1
,
hvi s !or sem te ret.Vi giv er Ord et til Fru
ld til bes taa end e
sik
ke' rt og ua ~ det :for
tidi
ge
Erk
end
'L eun bac b, som siels e for Million er af Arb
Lovg:.vning yde r Bid ra.g
ma nge and re ~
ej- en stor og giiD
til de tys ke Pri vat -. ger : Jeg bes egt e ,Di spi
deJig Let tels e at se, at
!ns arie t" i Ray on derk.vinder i vor l Sam fun d fer er til
~oler. Bel ooe t udg
aJv
jor de i 1934. Jige ved Djerscbiml'ki i Moskv
orind ividueJle :Fr ihe d til Mo
a, hvo r jeg fik Lej - lige kro nis ke Lid els er.
47, 000 Kr .
der ska b ing enl u.
ligh ed til en udt mru nen
de seges indsl:nt:uk.et, me
de Dre ftel se af hel e
n at der paa det te,
Spe rgs ma .ale t med den
lige som paa alle and re
Sta dig Ad ga ng til Afbry
kvi nde lige Lroge,
Om raa der i Sov jetdelse
som er Dis pcn sar iets Dir
Un
ion en sta dig felg es en Xu
okt er. Bu n udt alte
af Sv an ge rsk ab .
re, som sro tter
sifi me d sto r Mynilighe
Om sor gen for He nne ske
Lov ens Bes tem me lse r
d og Aa ben hed om
ts
Ad
gan g til Jykom
Ad
gan g til kel ig Sel vnd fold
din ne Sag , !!Om net op i
else i fer ste Rlekke.
det Om raa de, hvo r S vangerska.bsa.fbrydcl se syn cs
ved -fe rst e
hun udfe.re r sit Arb ejd e,
var af alle rste rste Le mi ng lid et ela stis ke. Me n
O. B.
Direkt ere n
• '
Vig tigh ed, da Kv a.rt ere t
er c.t udp rre gd Fa- me dde lte mig - og sam me Fre ms till
bri ksa rbe jde rkv art er.
ing er
for evr igt blc vet giv et en
and en Rej sed cltaL---------~~-----ger , som hav de Lej ligh
----~
ed til at dre fte Fo rlng en Ve nd ing i rea kti on
rer Re tni ng . hol det me d en rus sisk Lrege fra en hcl anAf ben des For lda rin ger
Kr ak . ~ No ra Bi os ny
fre mg aar den Eg n - at ma n sta dig har sam me Fri e Pr og ram .
det tyd elig t, at der abs
olut ikk e i le- hed som fer ove rfo r Tilfrelde, hvo rve d uen
Ba var ia Fil m ba r Javet.
den de Sovjetk red se er
en Fil m, der efter ude.nlandske Bla de
Tal e om en skc t FOOse! vild c me dfe re Fa re for 1\fodeat dem me , sku1de v~e
Ve ndi ng i rea ktio nre r
-re nQget gan sl(e for sig
ren
s
leg
em lige og aan del ige Ve
Ret.n1 ng.
lfe rd. Hu n
hed en vrere den bedste Filselv , og i Vir kel iggav mig et fris kt Ek sem
Sag en er kon den, at ma
m, der er uds end t
pel her paa :
Ira Ty skl and .
n eft er en lan g
En AT bej der ske , som hav
For~&(leriode, hvo
Nu her er der ikk e me get
de foo t for ea.
r ma n bar kun net hes te
til at vrere den rig Erf ari
3 Maa.ne der siden, og hvi
bed ste tys ke Fil m, og
ng
om
s Ma nd nu sku lde
Vir
kni
nge
ma
rne
' I Al tea Am ate r-n
af
bliv
den
er
ubi
ogs
naa
.sku ife t, bvi s ma n stil ler
ind i den r0d e Arm e, var
Ait ea
sto re For ven tni n- d:rede Adga..Jg til Sva nge rsk abs afb ryd
att er blevet gra ~~ DM I - Muslk
ger til Sty kke t.
els
e,
- Sol l•to ptr. det l
vid
- og hen des Ord til mi
er naa et til den Anslru els
,
.
. - fri fllt ri - HIWII'I
g om det te Til En tys k Ski bsr ede r faa r
e, at den ind vid u- frolde
IRUMI. .ret et Ne rve sam - clJe Fri bed til Fed
var : et Sva nge rsk a.b und
~~
me nbr ud und er
Bat~Jewlrtll .... . Ta an lng
sels beg 'ra! nsn ing ftr st OfJ
er saadan :for
•s
at
!or
hin
ne Omstli!IIdighede r afb
dre sit fre m.m ut 1ka
Sh
Fir ma s
ow
-Ba
nd
•
Su ofe lllii H
ryd er vi sel vfe lge l Bikret ved en
det Res ult at, at
rati~el {}Cn - Jig, der
Do
nd
e
som det ens kes af Moder
Na y Ro se nnem f•r t Prll!"ue?ltivund~u
en, thi bve r- he in - Ow e Ny ho lm - Stepdanc
isning, ide t den
nsertn To nn y
ken hen des Fy sik elle r
Ad gan g tH kun stig Ab
de
for
and
red
e
Fo rort &lev er An- hol d, hun
i
de
11re
ste
2
Aa
og i et nhy re An tal Til
r kom me r til at
fml de leve und er , selvom
ble vet anv end t i uri meU
dis se ikk e i ako nom isk
g udstrllikt Gra d, He noo
end e vii vrere rin ger e,
der selv:felgelig ogs aa ren
er saa dan ne,
t me dic ins k at Be tln gel
serne for det te Sva nge rsk
me get nhe ldig e Konse kvc
a.b ka.n
nse r.
sig ro at v~ere bet ryg gen
de. Og naa r vi for tol ker Loven paa den ne
Konsultation og for ne de n
Ma ade , er vi sel vHj rel p
fe1gelig j !ul d Ov ere nss
tem me lse med Myng ive s gra tis .
dig hed ern es Dir ekt ive r.
A n vendelsen af Prr eve
ntiv mid ler og
Kv ind ern es Op dra gel se
her til gen nem -
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Jordspergsmaalet. :-:- Ved Opk0 b af Jorden vii Tysk erne
fordrive den dansksindede Befolkning. - Vogelgesangs
Virks omhed i den truede Firka nt
A.lmindelig hed

det vel saadan, at enDe to Foretagend er bar flclles
I ihvererBe.egelse,er der
lever i indbyrdes nemlig
1908 fra Brandenbu l'g

l

Leder,
indivandrede ~r G. Yflldguaf1 9. Det er ikke
11ogen ringe Virbomhed . Kredit&nst alt
Vogelgesan g bar udfoldet i Aarenes lAb.
Indtil 1. J anuar 1933 var der ydet 845
Laan i HllderjYlilke Ejen~ til et Belsob
af 5,~7,548 Kr., og 54 Gaarde va.r blevet
overtaget til en Verdi af 2~ Mill. Kr.
11933 satte Vogel~ng &ig yderHgere i
Besiddelse af 18 Gaarde, Ugesom Laanenes
Antal steg til 8~ (Beleb: 5,228,588 Kr.).
·nermed sagtnede Angrebet for en Stund:
Land:brngskri&eD gjorde s~g swkt gml.den i

Splid.
tEmmelig ufarlig for andre. Men
det g8del' ildte altid. I hvert Fald idte for
den tyslke ~lse i Senderjylla nd.
U.imodaigeligt lever det tys:ke Mindrotal
(efter Nuis ~) som hi<lsig Mand
og pkincW. K.aelliJic, mal derudfra at
slutte. at eaa er der ingoen Ko paa laen i
StiJnderjyUand, vaere ven M: tage storllg
feJL Jawnsides med det indbyrdes Spektaikel
om Fiihrei'-Po ateroe g&&r JIA!Irnlig et ma.al1bevidst StJ4*e Arbejde for
af
TySidand og Nazane.
JiidlerDo llertil er JIIIIUige, men et aJ. de

I

u•redelee

sang (med Bag:mamd) hal' medvtr1r:et i de
ty5ke Jordopkllb.
Den :ruente ~ ~ der
tidligere bar &~~bract '150,000 Xr. ~ 8111lderjysk lord (hu ejer ht. a. Berulibcaa N,
Grcmgl'iYft og en E j endom i Travsted) , bar
i den seneete Tid bbt a ay Jordparcel
for 41,000 Kr.
Den danske State J~ ,pMten.'kte at bbe dette AleaJ og var endog
efter Sigende rillig til at giTe 25 Prooent
mere end detc Jontnerdi, eller 28-29,000
Kr.,men dea tysl!e ~ .b id flot over
med sine 41,000 Kr. Han 'Villk have Jorden!

~ er llpUtTiTlel.iz' J~k.bM~A, dende, oc i 1933 tabte VoceJgesa.n g ved 55
Akkorder sa.a m~, at Aktiekapita len DEN TRUEDB
der saa -* af&'e dannelr Ud_ga.nppu:nkt for maatte necWtriyoes til 45,000 Kr.
FIRKANT
yde.rligere Fremetaod paa andre Felter.
ISSE JoNopbb forepu med ganlkc
.GI"'Illod&apt for al Gnensekam p er Jord- DEN TYSKE STAT
bestaat llaal fer 0je. Det er k1lut
a~: .acer deo danske Seminari&blevet udtcy\t af Flensborga ~e
la:er cro... B~rkildllen i sin nyl:ig udk.OIIM\e SPlEDER TIL
OveJ:ibo:rgmester. Dr. SWHra. for et Par
Bog ,D&DIIik Gnenselme ", og deter i bvort E FTER Fotlla.ndlin~ med ,.ydelsesdyg
- Aar sideD.. H.aa sagO&: , VOl' Pligot er a.t
Fdd en Lere, 80ID TJ*EII'M ihar nemmet.
ti&'e Udenlandst yskere" lykkedes det et pre Hennellboe denppe modDe til 00.
tegne for 450,000 Kr. nye Alktiw, og sam- Dag,
der aUer &rer Gem. tilbage til '*-

D

VOGELGESANG

tidig meldte en Forening, der kalder si,g
1926 aatte T:r*erne ind med Jordopkeb. ,Verein fiir das Deutsohtwn im Ausla.nde",
Et Par tyske SJribsredere , Jef#Jtfll i at den nu aaa aig i Stand t:ll. &t skaffe
A.abeJJMa og Riclmwwa (nu bosiddende i Pen~ til 1~ i Stmderjylla nd. I begge
S!hweis) finansiered e en Del, men vigtigst Tilflelde maa der regnea med, at M.idlerne
var og ~ dog ,,K1"edit4Mtolt G. Vogelg~ I stammer fra det tyske La.ndbrugsm iniste~". bTia Ak\Mkapita l ved St:art.en va.r riums ,Haoptabte ilung C des Statsamts des
'95,000 Kl'., og heraf stammede de 450,000 Reiehsbane.m.fiihrera Da.rris".
fra tyske Statsbevllli nger. I naer TilknytForaynet med de nye Pengemidle r tog
1ning atocl et Datterselslkai) ,Hofeverwa l- Vogelgesan g fat £gen. og pr. 1. April 1935
~ med ea Aktiekapita l paa ejede KreditaDst alten ialt 83 Gaarde,
li~
250,000 Kl'., h~ Hovedparte n 1igeledee som I.aneuee Antai yd.erli~tere var ~
stammer fra den tlfJke Stat.
Ogsaa andre Krmfter end Hr. Vogelge-

I

Nationa~

dre Fol!k,JO'Tdtn".

u

gumanise!' er ildte

&11-

~- GruJaeift •g

Her har vi Grandta.nk en i Tyakernea

J ordop'k~. Galllke systematisk skal Si1ulelag8gramse n skubbu mod Nord, ved at m.a.a

opkeber JordeD oc Cortnenger Dam*eft oc
dansksi.ndede til Fordal foJ ~ial.ce
Tyskere.
AJ. 8IUIIJDe Aarsac op'bhr _ . llf:Her
ik'ke Jord over We SnderjyJla nd. men 90IIl
det tydelict - af ..-r.jede Jtort ~Jr
treres x.belle - o w til det Omna.de,

,/1~'-:v~-

w

I

o. r,..., ,.....,_«'.
c:: .~ H«!.._~Wd_«f~····l#~•(lfllf.

......

•
Ko~t onr S.nderjylla nd, der navnlig i den t nt.ede Firk&Dt 'Y.lller den sterke tyske lndfl yclelae. CirkJerue
angiver ty!'lke Privatskole r,
m.eDS F.il'bnterae aagiver E jellde a me, der er belt overtaget af Vogelgesan g (dertil
ko18JD.er &aa de Ejendomae . hvor Voce&.
p:eaag luar anbragt en mindre Sum).

Sommerens stttrste
F ol ke st m vn et fo r F re d
og S

ol id ar lt et
d en 2. A ug us t I S ob or gh
us K ro

B~

• sorn ma n i Sen der jylla
uJd kAi der

.,den tru- De r reg nes nem1ig
ede Fi:rlca.nt", og som paa
med , at Vogclgooa.ng i
tvin ges ind i de tys ke Priv
Ko rte t er tru k- Kra ft af Laang:
a.ts kol er.
ivning indi.relrte raa der ove
ket kra f.t igt op.
r
Vog elg esa ngs Kra v i saa
8
G
~ saa ma~ Eje
He.nseend~ spilBv er Fir luu tt bet yde r
iiOO
mmc, som I'DM I 161' en me get
en af de pr. 1. dir ekt e
bet yde lig RoUe ved Opr «te
har ove rtag et.
A pril 1935 af Vo gel ges ang
lee
ove rtag ne Ga.a rat de ma nge tys ke Pri vat eko
00, og me den s det i B.n
ier' , ~
der bor g Am t kun F ORTYSK
j ylla.nd er ble vet vel sig net
NI NGEN
dr~jer sig om 1 og
m ed i de ~
i Ba dcr slev Am t om 8
seneste Aa r.
SAT I SYST EM
GM rde , er del i Aa ben raa
og Ten d~r Am ter
De t er ikk e naturl i~
OG EL GE SA NG er ikk e
(,F irk ant .en ") hve rt Ste
Kra .v h011 For DO gen almin~ alld
d 37 Gcuwde.
i-e og Ber n, der tilf red seti
del
ig Laa nef orr ef.a ljng ; den
Des ; me n det
Sid en den nc OpgtJrclse
er ! ers t «" A gita tion fra.
er Op k0b ene for og fre mm est
rig sty sk Sid e og llkOJM)et pol itis k Ins trum crlt . De
t.ys ke Sta tsm idl er af
rfo r mis k Try k fra Kre
dan sk :lor d ble'Vet stil les der ikk
dita nst alt Vogel~.
e blo t eko nom iek e, me n ogs
for tsa t. Lan gs hel e Gra
aa som dir ekt e er A:ll'SII
mse n seg er ma n at pol:itisk e Bet
g til ·Re jsn ing en af de
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l
nge
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n
Laa
nta ger elle r ~tyrer a.f
og de ove rtag ne Ga
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ov« -Om det.te og
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Mrke bel t at vis e. hvo
r at ~tige Artilkel.
r stt.mitt Try kke t er. dan sks
ind et Arb ejd skr a.ft . og
der ee B11r n

v

Englands .Arbejderbevregelse
statler _Spaniens · Arbej:dere

E t Eksempel, den dan sk e A
rbejderbevregelse he r felge
Efl er hva.d ,So c.-Dem."s
Lon don -Ko rreChr . J ens en udt alte
SJ)Onde
nt me<ldeler, har det eng
sor n sin Me njn g, at
els ke La- her ma.aLt.e Den
inte rne tion ale fag lige Con
Led else of.f ent ligg jort et
Op- tra) (I.F.C.) hav e
Ini tiat ive t, iOOt det her,
am Ind sam ling a.f Pen ge
til Lin drm g om det s kul
de hav e nog en felb e.r Vil
Li~e for det
'kru ng,
fase isti dce Op rer

gcr in gcr t il den ska rpe
ste Mo dst an d
mo d de fat~Cist iske A ngr
byd es for at traen ge eb. AJt ma a opde fa.seisti.ske
K rre fter tilb age og ban dly
se den tru
s dre jed c sig om mre gtig
de
Kri
g
og
der me d sik re a ile Folene Sum me r. Ind til nu
ke
sln
g
og
hav
a
ile
de D.s.l". ing en Ben ven
Lande .Muligb eden for fritLaibou:r--Pe.rty om fatt e.r
deJ se faa et Ira
o g uhind~;ct at kun ne tilk
lk!t engels.ke so- I.F. C.,
:em
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t Fag.bevaegei- vild e der
k Fri hed."
bliv e tag et Stil ling , og
De:tte me get vig tige og ane
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Jen
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de og Un der awt ..
..,.,..,.._....,t...,...t""''"" Sid e bur de
else vild e vis e sin Soli<larit.e
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t ove re !" De t er kla re Ord , og
fel~ af Arfor de spa nsk c KJa sse fell
et Lei te, der
...,.,_,ru~.c~'1'-•erne og Fagbev
er.
end nu ikk e er tre Ug er
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L&n de. De t ~e soe
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?a.r tis Hc>vedoTg6ll ,.DaiJy
Her ald" led sag er
vel ven tet, a.t de Jma.p vild
sen
e va~re ven dt
~pra.abet me d f&lgen
s
Le
fte
r.
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D.a n m a rk o g T y S k la n d I.
Nazis Ensretning af TyskhedeQ i Sanderjylland.
- ,L ys sk y
Pak" som Nazifetrere. - Knivsbjergfesten, der
ikke blev
til noget. - Dansk ·Nazisme ku n et Halehrel)g til
den tys ke
ORD EN for Flen sborg og send en
for Tend er gik den Grren se for 1.
Afste mnin gszon e, som den inter natio nale Kom missi on i 1920 fasts atte, og
som sene re blev Danm arks Sydg rrens e.
I a ile Sogn ene nord for den ru£vn te
I.inie (med Undt a:gel se af et Par Stykker) var der klart dans k Flert al, og det
saml ede Afste mnin gsres ultat viste ca.
75,000 dans ke mod 25,000 tyske Stem -

N

fetge nde Arti' ller skal vi beskr eftig e borg
erlir Aue else endo g hos Tysk eros med en Rrekk e Prob leme r Grren se- oe
et
l'ent Minu s.
e
launp en vedr~Jrende.
Hall4 Udw evne lse blev modt aget meu
B
rr;6
,
21~
Prote
st. og ret hurti gt blev ban afles t
,,FRO AF UGR lES ER
af Gaar dejer H. B. J e p 8 e n, der tidFOO ET OVE R HEG NET ••"
liger e havd e v;ere t Medt em af Frit:t
EDE NS :Forh oldet melle m Dans ke Claw rens dan
a k e Nazi grup pe. Kn Geog Tyak. e i Send erjyl land efter neral forsa
mlin g i den tyske Fore ning
Gof.~ellingen atadi g bedre .des,
kom tvang bam dog til en yduiy gend e Tilder
en
bekla
gelig
JEnd
rmg
strak
bage trled en, og han maat te offen tlig
S
efter
mer.
N a.zm
- ....
._a:gtoT
_
- e._.._
.
,...geI se.
1 ande n Afste mmn gszo ne v1ste
flede om Forla d:ela e i det tyske Blad.
der
aig et ligeu a klart tysk Flert al, og i
Denn e :ynkelige S'tlfr relse prokl amePt-a 'I'J'*Iand ivrer~en c>ndartet
iat.et Sogn i dette Distr ikt var der
rede8
altsa a som Jen8 Goda wa Efter volds
om
natio o.alia tisk Agita tion, le1
d.ansk Flert al.
det af Flens borg a Over borg mest er, Dr. feJge r, men Oppo sition e.o rejst e sig
Det var derfo r gans ke natu rligt og Siev
e t.!.._Ol { betih af tysli:e Stat~id paan; r. O'Yerbo~r Sie-v en gav
fuldt i Over enssl emm else med Princ i- let".
den dog raat for ua.de t. og en enkel
t
Ytrin g af deADe Ben e er betegw,: i
pet om Folke nes Selvb estem mels earet .
Den pmJ e .Sles vigsk e Fore ning • for
hele Nuis men a F.rer prin cipr ~at den nuv~Tende Grren ae melle m Dan- bleY
sp~ og de set fra et Nazi - bar
at
lystr e, set. . - ie« inds atter
mark og Tysk land blev drag et. Det
Stan dpan kt ikke fuldt paali delig e Io.- ldiot
en Meie r f.m Silld ssyce aasta Jten
·en S i n de 1 a g s g r re n s e efter Be- kale
FRU e fortn engte s. Dr. Siever& som Fere
rr•
folkn ingen s egne Krav , og alle hidti - uc!'n
2vnte dikta toria k nogle nye, hvis
dige tyske Rege ringe r ha.r til Dato er- enea
te Kval ifika tione r var tidlig TilStrid en er l!lellere endt med H. B. Jep-kend t, at den var en Retfa erdsh andli ng, slu
~ til dell nazis ti.ske Bev~gelse. sens Tilba getrr edeD
. og det er nu Dyrjaer raade de Bod paa mang e Aars Uret .
·Deu fR"ate ,.Fiihrer~ var en tidHg e.re lrege
I en 8 M •I f e :r, Gra.a sten, s om
Dette greld er ogsa a Nazi stern e. Saa- Bene
rler fra Aabe nraa med Kend ings- er Over borg
mesl er Sieve rs' Straa mand
vel H i t 1e r som hans Stedf ortrll eder navn
et .,Jea a Goda w". Hans mere bor- i Gnen :selan deL
1
He s 8 .bar adsk illige Gang e givet Ud- guli
ge Na"fll var 1 ens Lor enz en.
Derm ed er Enig hed dog ikke skabL
tryk for, at der .ilke eksis tered e noge
t
Efte r Bevz dnin gens Salg slutt ede En
Oppo aiuoo sgrup pe. der kalde r sip;
1ulsst Grre nsesp ergsm aal mod Nord .
'
sic som arbej dsles til Nazi stern e. Natio
nalso c:iali stiseh e Arbe itsge mein Noge t ande t er, hvilk en Vrer di disse
paa. dette Grun dlag bl~v han op-,s chaf
t Nord schle swig , unde r Lede lse af
Erklr ering er kan tillre gges. lkke alene heje
t til ,Lan desfi ihrer " i Nord slesv ig. ,Land
esfiihre~ 1 ep Nis sen . bar
avrek kes de strer kt ved den stadi ge - Ai
Intel ligen s var han abso lut unde r 11rok
lameret dea skup este Ka.mp mod
fra rigst ysk Side betal te - Agit ation i
af Evne r en Null itet og af Jens Mell
er, der besky 1des for utro--·
Send erjyl land for Grren seren dring , men
sb.b
mod
Hitle r og a:nde t sJem L I sit
selv bejts taaen de Nazi ster ferer
Bl.ad
,N.
S.
Stosa trupp "" .ver Jep Nisdette Omr aade til Tide r et helt
sen de vel·s te Sklll ldsor d og grov e
Spro g end Hitle rs offic ielle.
skyld ning er ud med bredb ladet Slce
Den kend te Nazi lerer A I fred R a.der
levne s ildre den autor iaere de '
s en b erg, bvis Spec iale er Uden rigsd~i.i
brer" og bans F.elg esven de AEre
polit ik. sagd e saale des i 1933 i Flen sLive t for r et mang e Pfen nige.

M

l

,Setv om Forho ldet rnelle m Tysk
land og de gaml e og nye State r langs0ster seen ikke er klare t endnu.. vil
en Da~ 'Forh olden e v1ere sta!rk ere. dog
end
Syurp atier og Antip atier. De fornu !tigste bland t d.isse nordi ske Fol'k vil
da sdte sig samm en og dreft e Probl emeJ'Ile paan y. og saa tr<lr jeg, at.
nordi ske F&ellesskab s Land e og vi det
vil
naa til Forst aaels e. Det vil maas ke feles ligef...em smert eligt i Slesv ig-Hol·
sten og i Dan111ark...
Lidt indpa kked e, som disse Ord er,

KNI VSB .JER GFE STE N
BLE V AFL YST

I

KKE paa lang t nrer aile Tyak erne

~~ a f H j e l' t e .t slutt et sig til de

naus tiske Ideer . Ogsa a blan dt dem er
der b.~derljge l\lenn~ vi aile bn
respe ktere . Men ma~~ge ez- tvun get til at
hyJe med de Ulve , de er iblan dL
- Past or S c h m j d t, den tyske FoiJcet.in.gsmand. Rnrn

....,.
""rende Groonae
mellem Dan...
at den nuv
mark og Tyskland blev draget. Det var
1en S i n d e 1 a g 8 g r re n s e efter Befolkningens egne Krav, og aile bidtidige tyske Regeringer bar til Dato erkendt, at den var en Retferdsbandling,
der raadede Bod paa mange Aars Urel

I

... set fra e••
-.. d•
... -.. .. 5 .. ,_
IJ • · sp-_.
Na·J·
b'eSt.andpwlkt ikke fuldt paalidelige lokale Faure fortr"engtes. Dr. Sievers
udmevnle ctiktatorisk nogle nye, hvis
eneste Knl.ifik,ationer var tidlig Tilslu.iniug til den u,azistiske Bevzgelse.
-Deu. t..ste .,.:FUhrer• var en tidligere
N-

har at Jystre. seiY 0111 ~ inds&tter
ldiot.en Meier fl'a Siadssygeanstaltel\
som J'&rel'!•

Striden e seDere endt med }1. B. Jepsens Tilbagetr.ede.n. og det er nu DyrJrege 1 en s M ell e r, Graasten, som
Dette grelder ogsaa Nazisterne. Saa- Ber.erter fxa Aalw!nraa med Kendings- er Overborgm.estel" Sievers' Straamand
\
vel Hi t 1 e r som hans Sted.fort.r.eder navnet JeD& Godaw". Hans mere bor- i Grzo:selandet.
Dermed _ Enighed dog ikke skabt.
1H e s s har adskillige Gange givet Ud- gerlige !lana nr 1 en a L o r e n z e
Efter Be't'Ertningem Salg slattede En Oppositio~ der kalder s i«
tryk for, at der ikke eksisterede noget
som amejdslea til Nuisterne, Nationalsocialistisehe Arbeitsgemeinulest Gr.ensespergsmaal mod Nord.
Noget andet er, hvilken Vrerdi d.i.sse og paa dette Grundlag blev han op-lseha.ft Nordschleswig, under Ledelse af
Erklreringer kan tillregges. lkke alene hejet til ,.LandesfUhrer" i Nordslesvig. ,Landes£"~ J eJt Nissen. har
svmkkes de 8trerkt ved den stadige - Af IDtelllgems va:r han absolut under vroldameret dell atarpes.te Kamp mod . . . . . .
fra rigstysk Side betalte - Agitation i Mi:ddelttBS't . af Evner en Nullitet og af ( Jens Meller, dcr beskyldes for UtroI skab mod Hitter og andet alemt. 1 sit
Senderjylland for Grrenserendring, men
Blad ,.N. S. Stosstrupp" ner Jep Nisselv hejtstaaende Nazister ferer
sen de vrel·stP. Sk:cld.sord og grove Bedette Omraade til Tider et belt
~ldninger ud med brecib.ladet Ske, og
Sprog end Hitters officielle.
er feVDes ikke den a.utoriserede ,LanoR
Den kendte Nazifere r A 1 fred
d~iihrer" og hans Fefgesvende lEre i
s e n b e r g, hvis Speciale er Udenrig:sLivet for ret mange Pfennige.
politik. sagde saaledes i 1933 i Flens-

~

n.l

l

Pastor M a 1 ) j n g
ukendte.

m.

KNIVSB.TERGFESTEN

Lidt indpakkede, som disse Ord er,
kan de dog kun forstaas som .Krav om
en ny nord1igere Grrense, og godt i
Traad hermed er det da ogsaa, at de
senderjyske Tyskere - trods Hitlers
Ord. der ellers siges at vrere Lov t som ferste Pn nkt paa deres Dagsorden har Krav om Grrensens Flytning.
Det maa derfor vrere af sterste Interesse for aile Danske neje at felge
Tyskernes Grrensearbejde. og i

BLEV AFLYST

KKE paa l&ngt nrer alle Tyskerne
t e t aluttet sig til de
DAZJStiske Ideer. O.gsaa blandt dem er
<
der mederlige Menn~ Yi alle b.n
respektere. Men mange er tvunget til at
'
hyle med de Ulve, de er iblandt.
. Pastor S c h m i d t, den tyske Folkc- 1
tingsmand, som de yderliggaaende forsegte at vll!lte ved Valget i 0 ,..._-.,._
A~~
b
etragtes ikke som -ganske vaskemg1.e,
og
.LJ'i>Aere,
d der er et betydeligt Antal "'---..
er Jigesom han er moderate i Frerd og I
Frerden.
. Dette bar blandt andet givet Aarsag
tll, at Tyskernes traditionellc aarlige
Fest paa Knivsbjerg denne Gang IDJI.:ltte aflyses. Kernen i Striden var, at de ske Miodretal. Men har FIII"erne V21'Ct
moderate vilde hejse baade det gamle slemme, fors~rkes dette Indtryk adtyske Fhg og det ~ye Hagekorsflag, skillige Gange ved at sc deres ,Gefo1gmedens de yderliggaaende kun vilde sehaft".
h~ve Hagekorsflag og betragtede Hejs- 1 En tidligere Oppositionsleder, Prerung af den gamle Fane som Forrrederi mlerlojtnant La r s e n betegnede en13
gang disse 1\ledlobere og Underferere
mod .,der sehone Adolf".
JjBegge Parter truede med at boyk:otte som "1 y s sky P a k•.
Udtrykkct er absolut ik.ke for stmrkt.
Festen, ~vis de ik.ke fik deres Vilje. og
under .di~se Betinge]ser maatte Festen Den no afdede snderjyske Ferer (/•
god Betydning) B. P. Bans sen skrevoenaturligv18 belt slejfes.
ordret for et Par Aa.r siden om disse af.
NATIONALSOCIALISTISKE
.ige
Personer:

I

~ af Hj er

I

F8RERE ER NOGET
..LYSSKY PAK"
rRID og Spektakel har fulgt i Hre-

S

lene paa aile disse autoriserede
ler selvbestaltede .,Ferere" ior det

,:tdt

,En !Uekke Mamd med p1ettet For-- 01
tid- et Par, som bavde begaaet Un-4
derslmb, ancb:e, som havde ~ stna:f•

fet for Tyveri,
ser og Voldshandlingct' Jig slottet sig til NatioJtl.&lii'IOCiiali!ltelme{
og fik derfor Tillidsposte:r."

Som Eksempel nrevnes en Mand
Navn Eckwerth, der som ,.ErhYervskonsulent" fik udbetalt en Aarsg;age af
6000 Mark fra Hr. Sievers Kontor. Denne Maud talte vidt og bredt om, at
.,..,tf,.,m.-\ro,.otn nli<>n<> Jli':Y'h,.Tl\c>d

Merite:r

er ildu

De nyder ikke nogen stor Agt I
e SE
.
(for at sige det mi1dt) • og oeres
.,Be~regelser " r egnes kun som HaJehreng
til Tyskernes Nazificerings-Bestrrebelse~. Dercs Opgave er kun at D.rede
VeJen for yclcl'ligere tyske Fremsted
og svrekke den danske Modsland.
De danske Nazisters Prog.rnm og Virke brerer saa tydeligt, som tmakes leaD.
,Made in G ermany'"
Varemmrket
d
og er gives hcller ikke et Mennesk :
e I
Senderjylland, der er J. Tv'lll I om, hvem
dcr finansier er Virksomheden.
D~tte danske .Ukrudt.. bet d
:Yi er dog
ikke stort i G
r:ensemarlcen, men det ]
vrere forkert at misagte og ~
dere de t Y 8 k e Nazisten Virbomh~
Tiltrods for al Splid og Strid udfoldes
der et meget slort og farl~t AJi>e'd
J e.
og det skal VJ· 8e paa i de ll:e8te .Artik~ler.
a.nvlllas Pedersea..

l

,.Setv om Forboldet meUem Tysk·
land og de gamle og nye Stater lanp
0sterseen i.kke er lda.ret endnu, vil dog
en Dag 'Forboldene v~ere sta!rkere. end
Sympatier og Antipatier. De fornuftigste blandt disse nordiske Folk vil
da s;ctte sig sammen og droft.e Problememe paany. og saa tror jeg, at det
nordiske F:ellcsskabs Lande og vi vil
naa til Forstaaclse. Oet vii maaske fetes ligefrem smerteligt i Stesvig-Bolsten og i Danmark."

1

Jdcul-

betragtes ildce sS<o;;mO"i~:i~;:!niii!J!~
og der er et betydeligt Antal Tyskerc,
der ligesom han er moderate i F:erd og I

' ~n<"'""..ll''"'~w:.-

F:erden.
Dette har blandt andet givet Aarsag
Monumeat.
til, at Tyskernes traditionelle aarlige
Fest paa Knivsbjerg denne Gang maatte a.flyses. Kernen i Striden var, at de ske Mindref.al. Men har Fererne v2ret
moderate vilde hejse ba:ade det gamle slemme, forstrerkes dette Indtryk adtyske Fl1.1g og det nye Hagekorsflag, skillige Gange ved at se deres ,Gefo1gmedena de yderliggaaende knn vilde sehaft".
h~ve Hagekorsflag og betragtede Hejs- 1 _En tidligere Oppositionsleder, Prerung af den gamJe Fane som Forr:ederi rn1erlejtnant La r s en betegnede engang disse Medlebere og Underfnere
mod .der schone Adolf".
Begge Parter truede med at boykotte 1om ,1 y s skY P a k•.
Udtrykket er absolut i.kke for st:erkt.
Festen, hvis de ikke fik deres Vilje, og
under disse Betingelser maatte Festen Den nu afdede ssnderjyske Ferer (i
god Betydning) H. P. Hanssen skrev
naturligvis belt slejfes.
ordret for et Par Aar siden om disse
NATIONALSOCIALISTISKE
Personer :

FORERE ER NOGET
,LYSSKY PAK"
rRID og Spektakel har fulgt i H:e·
lene paa aile disse autoriserede eller selvbestaJtede .Ferere" for det ty-

S

.,En R:ekke Mamd med plettet For
- et Par, som havde begaa.et
derslreb, andre. som :havde -...ret •tra£
fet for Tyveri, SredclighedsfoTbry
ser og Voldshandlinger - b.Lvde
lig ,sJu:ttet sig tn N ation.alsoci:'ll.fu'~ta::oetl
og fik derfor Tillidsposter."
ti~

Som Eksempel nrevnes en Mand ve
Navn Eckwertb, der som ,Erhvervskonsulent" fik udbetalt en Aarsgage af
6000 Mark fra Hr. Sievers Kontor. Denne Mand talte vidt og bredt om. at
,.naandvrerkerstandens lErbarbed skulde genrejses". Bladet ,.Hejmdal" bemrerkede hertil, at hans Fortid var for
anl0ben til, at ban kunde talc om lErbarbed, idet ban havde gjort sig skyldig
i Underslreb.
Eekwerth fi.k Ordre til at ani:egge
Sag, men inden Retsforhandlingerne
begyndte, tC!Jtllte ban en Pengelalsse, ,
der var ham betroet, og flygtede til
Tyskland. Her blev han arresteret og
:demt 2% MaanedB F~engsel for
S m u g I e r i - antagelig af de stjaalne Penge.
Af en saadan Kvalitet var adskil1ige
af de Folk; der slwlde ,genrejse den ·
sunkne Moral" i S0nderjylland.

DEN DANSKE NAZISME

OM en direkte Feige af den tyUe
Nazismes Anstrengelser for at udfolde sig i SenderjyiJand, var der og- 1
saa nogle Danskere, der fik Blod paa
Tanden og StivhedsfornemmeiBer i hsj-

S

reArm.
Men var Tyskerne uheldige med Fereremner, havde de danske IDtlertilbe-j
dere saa sandelig ikke noget at prale af.
Dr. Fritz CIa u a en • oneldige
Korpus staar som bekendt i omvendt
Forhold til den aandelige Ballaat, oa

ST. RE6NE8ADE 2. KOBENHAVN K.
TELF. CEIITRAL 11,995

Bladet:

s).O'iver den

24 JUU l936

.•

DE S0N DERJYDSKE SKOLEFOR HOL D
Af Viceskoledirekt(Jr H. A. Svane
JlELDEN bar nogen Begivenbed 1
vore s~nderjydske Landsdele 'ormaaet at vookke sa.a almlndellg Opmrerksomhe d som den 1 de c;eneste
Aar foregaaede Oprettelse af nye
tysksprogede Skoler, for S~rstedelen
Prlvatsltoler. Det har vakt alvorUge
Tanker, at Anta.llet a1 saadanne Skoler er vokset fra 60 1 1932 til 85 1
1935, en Fremgang paa 25 Skoler eller 42 pOt., der fordeler slg med 4
( 14 pet.) paa de tysksprogede Kommuneskoler og 21 (68 pCt.) paa tyske

S

ViceskoledirektJSr H. A. Svane
skriver om Skoleforholdene i
SJSndcrjylla nd og und crs~ger
den betydelige S ti~ni n g i An·
tallet a£ nye tysksprogede Sko·
ler, der har fundet Sted i de
senestc Aar.

I T-nder Amt

1932:
1933:
1934:
1935:

~gte

787 da. Sk., 188 ty. Ksk., 25 ty. Prsk.
36
190
774
50
186
764
50
778
172

Grundlaget for de ovenstaaend e
Bercgninger og Sa.mmenstllllnger a!
Tal flndes 1 de meget vserd1fulde
.,Meddelelser vedr~rende Folkeskolen . ... ", som Undervisnlng~Smlniste
r1et aarllgt udgl ver.

1 Borgmester Kapers
Artikel 1 Berlingske T1dende, at jeg
tlllader mig at c1tere:
,.Den nuvserende tyske Skoleakt!on
h.ar 1 udprseget Grad en spor~UgmUI·
trer Karakter. Mens det mUitsere er
tysk, er I vore Dage det
fselles for al Ungdom.

1dret.smsess~
Ud.st~

vor e

Skoler da nu, pladsmsesslgt, redsl!:abs·
mress111t og lseremses.slgt I de truede
Egne I hurtlgt Tempo tU den nj!ldven·
dlge Ydedygtighed ? Er de for et Wl-

dant Oramaearbejd e n~dvendl~ udvalgte Folk I glvet Fald slkrede at Sta-

ten paa tllfredsstlllend e Maade?
des 1'/r.o og I Aabenraa og 1 T~nder
tror at vide, a.t de tU Nordstesvlg ud·
Amt 1•1, Gange saa mange Skole~rn
sendte, til Arbejdet udvalgte, tysk.e
som 1 S~nderborg Amt.
Lrerere har Ryg,gen ~konomlsk drekket
I det Udtryk.kene da. Sk., ty. Ksk. og
Indentor det rlgl;tyske Omraade. Jeg
FTER at have gennemgaae t B¢rty. Prsk. anvendes om dansk-sproget
lkke geelder de tllsvaren·
netalle.ne vilde jeg gerne bemrer- ved, at dette
Skole, tysk-sproget Kommuneskole og
.A 1"36 [C..
Pr1vatskoler.
dana! de Syd for Grrensen beskreftigede
VU man g!6re sig n~jere bekendt tysk-sproget Privatskole, vlser Skole- ke, at vel bar jeg skudt Antallet
ske Lserere."
med Bevregelsen, kan man lkke be- bevregelsen sig saaledes, bere.gn4t for Skoler ud som Udtryk for det tyske
Mlndretals talmsessige Styrke; men
nytte Skolernes Antal som eneste, ej 1000 Skole~rn:
I Slutnlngen r~rer Borgmester Kadet betyder lngenlunde, at jeg anser
heller som vmsentllgste Grundlag, efI Baderslev Arnt s~gte
ve<l et meget vlgtlgt Forhold 1
per
tersom Udtt·ykket en Skole kan be- 1932: 918 da. Sk., 54 ty. Ksk., 28 ty. Prsk. det for llgegyldlgt, hvor ma..nge Skoler
der findes, og hvor de er bygget.. den danske og den tyske Skolebevse33
53
tyde meget forskelllge Tlng, f. Eks. 1933: 914
Tvsertimod. Mange Skoler giver kor- gelse, for selvom den kan bed~mmes
42
51
Institutioner paa 50-60 B¢rn og oaa 1934: 907
40
53
tere Skoleveje og som F~lge deraf paa ~rnetallen~ og paa Skoletallene
1500-2000 Blllrn. I Sp~rgsmaalet om 1935: 907
sts1lrre Tilslutning; de afglver mange og paa Lmrernes personl!ge og un(jer1 Aabenraa. Amt ss:s.g te
den natlona.le Opdragelse, som de
vlsnlngsmresslge Foruds£etnlnger, saa
5Pnderjydsk e Hjem Iader deres ~rn 1932: 826 da. Sk., 59 ty. Ksk., 115 ty. Prsk. Centrer for Paav!rkning og, da Tllvreksten 1 ~nderjylland for S~rste- sp1ller de ~konomlske Omstrendlgh e133
53
gennemgaa 1 Skolen, maa Antallet at 1933: 8H
56
130
1934 : 814
delen har bestaaet at Prlvatsk'>ler, der en stor Rolle tor det. ku1Lul'<me
B~rn vrere vlgtlgere.
131
56
1935: 813
Lejlighed til en Placerlng, der min- Arbejdes V!rkemldler og hele SlagI ~nderjylland gives der dansk
dr e skyldes Hensynet til det skole- kraft.
I Sdnderborr Amt ~te
Skolegang og tysk Skolegang, eftersaa vldt mig bekendt, er de tyske
871
1932
mresslge end til Agitationen.
Pmk.
da. Sk., 95 ty. Ksk., 34 ty.
:
som Skolesproget er dansk eller tysk,
33
91
1933: 876
E!ter at ovenstaaend e Artlkel var Privatskoler Nord !or Grren.sen ~un
og der findes baade otfentlige Kom- 1934 : 866
43
91
~
skrevet, finder jeg Tanken i dens stlgt stlllede i den Henseende, memuneskoler og Prtvatskoler a..f begge 1935 : 882
5
83
dens den danske Vlrksomhed Syd for
Slags.
Grsensen staar sva.gt. Det var just 1
I 1932 .fandtes der 26,134 Skolet>tSrn
Bet:ragtnlng a! dette Forhold, a<t
1 Landsdelen, et Antal, der I de to
Sporvognskonduktlllr Frode Smidt,
!llllgende Aar forandredes til 26,784
Greve Knuth og jeg for 15
Kaptajn,
og 26,683, og som 1 1935 g!k ned ttl
- 16 Aar siden paa Frode Smidt.s Inl25,656, en Tilbagegang I Ll;'Sbet at to
tlativ st!Ctede en Afdellng af S¢nderAar paa 1128 Bs;Srn eller 4,2 pCt., der
jydsk Skole!orenlng her 1 K~~Sbenhavn
vlser S¢nderjyllan ds Part 1 den over
hele Landet foregaaende Nedgang 1
ne Virksombed er senere fjSrt vldere
An tallet at Skoleb~rn.
med stor Kraft, e!ter at Borgmester
Fordelingen a! dlsse Bf6rn anellem
Kaper paa min Op!ordrtng 9.Jtl¢ste
Dansk og Tysk bar ligget saaledes,
mig som Formand, og jeg vii gerne
. '\t 1 1932 havde 22,410 B¢rn dansk og
slutte denrie Fremstllllng med at op"
>
tysk Skolegang; 1 1933 var Tal3724
fordre LEeserne til at s~tte Arbejdet
l lene henholdsvls 22,783 og 4001; 1 1934
ved at !ndmelde slg 1 ~nderjydsk
var de 22,508 og 4175 og endeUg 1
Skoleforenlng, enten 1 dens KSSben1935 21,829 mod 38t7.
eller I Hoved!orenl nDet vii have sine Vanskellgm&der at
sk$'$nne over saa uensa1·tede Tal; derror vil der \ det tj6lgende bUve regnet
===== =
1000 B~rn. forholdsvls fordelt iiiiiii;;;;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii==== ====== =====
og Tysk. Beregnet af

E

*

*

1932 de 858 sl)gt da., de 142 ty. Skolegang
1933 de 851 Sfjgt da., de 149 ty. Skolega.ng
1934 de 843 snt da., de 157 ty. Skoleg&ng
1935 de 851 s~gt da., de 149 ty. Skolegang
Hvad angaar den tyske Skolegang,
fordelte den slg I de !Ire Aar pa.a
Kommunesk olerne med 95, 93, 92 og
87 B~rn og paa Pr1vabkoler ne med
, 56, 65 og 62 B¢rn, alt beregnet a.f
1000 Skole~rn.

Tallene vlser baade Omfa.nget og
og :sevsegelserne indentor den danske
og den tyske Skoleopdragelse. ldet
Jeg lader Tallene tale uden selv at
gjllre ForS!IJg paa at tolke dem, skaljeg
dog pege paa, at For¢gelsen af de ty-

..
ler 42 pOt., der rorao1er s1~ ut\lu .,. OVJ.U
Idet Udtrykkene da. Sk., ty. Ksk. og
(14 l)Ct.) paa de tysksprogede Komty. Prsk. anvendes om dansk-sprogeL
muneskoler og 21 (68 pCt.) paa tyske
Skole, tysk-sproget Kommuneskole og
Pr1vatskoler.
j. 1~ 3 6 11 1c,
tysk.-sproget Privatskole, vlser SkoleVU ma.n g~re stg n9Jjere bekendt
bevregelsen sig saaledes, beregnet for
med Bevregelsen, kan man 1kke be- 1000 Skolebs'Srn:
nytte
Antal som
eneste, efej
heller Skolernes
som vresent.Ugste
Grundlag,
I Haderslev Amt sSSgt.e
t.ersom Udtrykket. en Skole kan be: 918 da. Sk., 54 ty, K.sk., 28 ty. Prsk .
1932
tyde meget !orskelllge Tlng, f. Eks. 1933: 914
53
33
4.
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Indentor det rlgstyske onu-aade. Jeg

FTER at have gennemgaaet Bs!lr- ved, a.t debte Ucke grelder de tllllvarennetallene vllde jeg gerne Pe-mrer- de Syd for Grronsen beskreftlgede danke, at vel har jeg skudt Antallet af ske Lrerere."
Skoler ud som Udtryk for det tyske
Mindretals talmresSiige Styrke; men
det. betyder 1ngenlunde, at jeg anser I Slutnlngen r~rer Borgmester
det for Ugegyldigt, hvor mange Skoler per ved et meget. vlgtigt Forhold 1
der flndes, og hvor de er bygget,, den danske og den tyske SkolebevreTvrertimod. Mange Skoler giver kor- gelse, for selvom den kan bedprnmes
51
1nstLtut1oner paa so-60 ~rn og uaa 1934: 907
tere Skoleveje og som FI'Slge dera! paa ~rnetallene og paa Skoletallene
53
1500-2000 B~rn. 1 swrgsmaalet om 1935: 907
stprre Tllslutning; de afgiver mange og paa Lrerernes personUge og underden nat1onale Opdragelse, som de
I Aabenraa Amt s?gte
c entrer for Paavirkning og, da Til- visningsrnresslge Forudsretnlnger, saa
~nderjydske Hjem lader deres B~rn 1932: 826 da. Bk., 59 ty. Ksk., 115 ty. Prsk. v~ksten 1 S¢nderjylland for St;ii1rste- spiller de 9}konom1ske Omstrendlghegennemgaa 1 Skolen, maa Anta.Uet af 1933: 814
53
133
delen har bestaaet af Privatsk0ler, der en stor Rolle tor del:. kultunm~
130
56
1934: 814
Lejlighed til en Placering, der min- Arbejdes Vlrkemldler og hele SlagB9}rn vrere v1gtlgere.
131
56
1935: 813
I 80noer)ylland gives der dansk
dre skylde.s Hensynet til det skole- kraft.
I Spnderborg Amt 8Qgte
mscss1ge end til Agitatl.onen.
Skolegang og tysk Skolegang, elter- 1932: 871 da. Sk., 95 ty. Ksk., 34
Saa vldt mig bekendt, er de tyske
ty. Prek.
som Skolesproget er dansk eller tysk, 1933: 876
Erter
at
oven.staaende
Artikel
var
Priva1.skoler
Nord for Gr~nsen ~n
91
33
og der flndes baade o!fentllge Kom- 1934: 866
91
43
skrevet, finder jeg Tanken i dens stigt stUlede 1 den Henseende, ":lledens den danske Virksomh.ed Syd !or
83
muneskoler og Pr1vatskoler af pegge 1935: 882
Groonsen staar svagt. Det var just 1
Slags.
1 Betraitning
af dette F'orhold, at
I 1932 Jandtes der 26,134 Skoleb¢rn
Sporvognskondukt9Jr
Frode Smidt,
1 Landsdelen, et Antal, der 1 de to
Kaptajn,
Greve
Knuth
og jeg for 15
f9Jlgende Aar forandredes til 26,784
- 16 Aar slden paa Frode Sm1dt.s In1og 26,683, og som 1 1935 glk ned til
t1ativ stl!tede en Afdellng af 89Jnder25,656, en Tllbagegang 1 LfSbet af to
jydsk Skoleforening her 1 K9Jbenhavn
Aar paa 1128 aprn eller 4,2 pet., der
og ledede denne 1 en Aarrrekke. Denvlser S~nderjy\lands Part 1 den over
ne V1rksomhed er senere r~rt vldere
hele Landet foregaaende Nedgang 1
med stor Kraft, efter at Borgmester
Antallet at Skolebprn.
FordeUngen a.f dlsse ~rn mellem
mig som Formand, og jeg vU gerne
Dansk og Tysk har ligget saaledes,
slutte den~e Fremstilllng med at op'\t 1 1932 havde 22,410 Bs!lrn dansk og
rordre Lreserne til at st;ii1tte Arbejdet
37Z4 tysk Skolegang: l 1933 var Talved at lndmelde slg 1 S9Jnder)ydsk
l ' lene henholdsvis 22,783 og 4001; 1 1934
Skoleforen1ng, enten 1 dens K¢'benl var de 22,508 og 4175 og endelt.g 1
eller
1935 21,829 mod 3827.
Det vll have sine VanskeUgheder at
skpnne over saa uensartede Tal; derf<lr V'l.l der \ det t~\gende bl\ve regnelt
1000 B9}rn, forholdsv·Ls fordelt
Da.nsk og Tysk. Beregnet a!
1932
1933
1934
1935

=-----=--==

de 858 sNt da.., de 142 ty. Skolegang
de 861 mt da., de 149 ty. Skolegang
de 843 sS'it da., de 157 ty. Skolega.ng
de 851
da., de 149 ty. Skolegang

mt

tordelte den slg 1 de fire Aar pa.a
med 95, 93, 92 og
87 Bs!lrn og paa Prlvatskolerne med
, 56, 65 og 62 B~rn, alt beregnet a.t

og Bevregelserne indentor den
og den tySike Skoleopdragelse. ldet
jeg lader Tallene tale uden selv at
g~re For~g paa at tolke dem, skal jeg
dog pe.ge paa, at For¢'gelsen af de tyske Skoler vel udgjorde 42 pCt. - ar
Privatsk.olerne alene 68 pOt. - men
at Forf~lgelsen af de tysk-underv1ste
pCt. 1 hele Per1oden (451 ~rn eller
12,1 pCt. 1 1933, da den havde naaet
sit Hl!ljdepunkt). Endv1dere maa det
bemrerkes, at den tyske Fremgang til
Dels skyldes Anlreg at tyske Sk.oler i
Egne, hvor tysks1ndede Fam!ller !kke
hldtU har haft bekvem Adgang til
tysk Skole, og at den ogsaa kan ~kyldes, at et tysk Hj em a! forskellige
Grunde, f. Eks. ved Gaver, har faa.et
Raad tJl at benytte en lang Skolevej
for at kunne gaa l en tysk Skole.

*

ETRAGTER man Tallene for
hvert enkelt af de fire Amter,
faar man ogsaa -just ved Beregning
paa 1000 SkoleWrn - klart Rede paa.
Omfanget af og Bevregelsen inden
for de to Na.tlonaUteters Paavirknin~
blandt Skoleb9Jrnene amtsv1s, og man
raar tllllge fastslaa.et, hvor den tyske
Skolebevregelse ytrer slg kra.ftlgt. Det
absolute Antal Bprn var 1 1935 1 Haderslev Amt 8618, l Aabenrna Amt
5898, i Sl!lnderborg Amt 5259 og l T9Jn-

B

*
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16-7-1936. leratol. hvorlra. sA. mange gjeve d&n- tll Hader slev, som llgger ved hav; landska psmessl g er

.Prof esso r Olof Moe :

da.nskcr

sak, og hvor!ra ogsA va.r Bjl')rnson byggede store kaserne nu er tatt og tyskere
har ved dets skanser
bar latt sin mektlge r~st lyde tU i bruk tU det samme torm!l av relst minnesm erker som
forteller

de tusener som har sittet opover dansken e. Byen bar en gammel om de offer som de !~rste
bragte
bakkesk r!nlngen e ved de !i.rllge domkirk e og er nu srete for bisko- for SS'lnderjylland'S sak,
og den
nasjona le stevner. Ikke minst av pen 1 Danmar ks sydJigste stitt. seler som de slste, takket vrere
sin
h~lskoleungdommen.
Rundt taler- B!i.de 1 Hadersl ev eller Hadersl eben overmak t, vant den 18. april 1864.
stolen er der plantet trrer og fiagg- som tyskerne kaller den. og 1 den Men otrene · har allikevel ikke
vrestenger fra Nordens !em land. Og nreste by vi kommer tll pil velen ret forgjeves: Dybb~l er
nu igjen
!ra Skamlln gsbanke ns topp bar sydover, A abe n r a a, tysk Appen- dansk, og dansk er landet
belt ned
man et vidunde rltg utsyn bAde rade, bor der mange tyskere. OgsA. til Flensbo rg fjord, mA:let for
vA.r
mot nord og mot syd, mot det den 11gger ved en fjord, og land- tur.
SgSnderjylland
bar
visstnol t byste og av blliedhu gger Bissens gamle Danmar k og den nye provins skapet begynne r nu A. bl1 vakrere
PA. veien gJs:lr vl en avstikke r
lkke lenger d-el} pout1ske akbua.U.- kjente statue eDen tapre landls- som nu er lagt t11 landet: SJ1Snder- og vakrere eftersom vi nrermer oss tll G r
a as t e n mod det gamle, nu
tet :tor Nor.den som det hadde f~r soldab.
jylland. Og nar v1 si1 stiger ned S~nderborg, Als og Dybbj1Sl, sam- nyinnre dede stillulle
slott, hvor
verden.skrigen. Men b!i.de hJstorisk
Fra Fredertc ia r~rer v-elen syd- igjen p1 sletten tor A. dra gjen- tldlg som de hlstorlsk e minner til- det danske kronprl nspar skal bo,
og landska psmessi g frembyr det sA. over til den vakre Koldlng fjord, nem ~nderjyl.larui, mA vi savne tar og bUr betydnln gstullere.
og kommer sa. endcllg til den ganmeget av interess e at det burde ved hvls bunn K o I d 1 n g med sin at det er en plett jord som var
Vi mA. passere over en bro for A. ske store og vakre F 1 e n s b or g
bll mer bes¢kt av norske turister kjente gamle festnlng Kol~hus verd en kamp. Det er lkke under-·
komme
ttl Sji'Snderborg; denne by f J or d, fra hvis strandh otell vi har
enn det !i.penbart er tU:telle. Og ligger. Festning en, som er bygget llg at det har vreret et strldens
llgger nemlig p! ,.sen Als, som bare god utsikt over tU Fleasbo rg by,
relser man i bll, er det ogs! :tor 1 1248 av hertug Abel, er nu
til eple mellem dansker og tyskere.
ved et smalt sund er skllt fra fast- som llgger pA. den tyske side a v
s!i.vidt en stor forn~lelse a. komme dels en ruin, men ta.rnet, som
er
Landska
pet er tU 1 begynne landet. VA.r d.anske gentlem an- grensen fra 1920. N!i.r v1 ser ttl. gjennem ~nderjylland; det b.a.r f~iet tll av Kristian IV, er resta.umed
lkke
sa
avveksle nde og vak- chauf!~r viser oss f~rst Ss:!nderborg bake p!i. turen gj ennem S~nder
' brede, snorrebt e veler som ruesten rert. Men mere malerisk er
jylla.nd, kan vi forst~\ a.t Danmar k
dog kert som det sydllgst e JyUand. Men gamle slott, hvor Krlstlan
n satt
overalt er a.sfalter t; strelmin gsvis de gjensta.ende ruiner hvorom somfrodlg og fruktba rt er det hele ti- !anget l sA. mange A.r, og kj~rer er takknem.lig og stolt over A. ha
er hovedve ien tangs ~tkysten endog merens lyse gr~nt slynger sig,
gJenvun net dette vakre stykke land,
ja den. Den .ts:~rste by vi kommer til oss derfra ut tU Auguste
nborg og
utbygge t som autoktra.da.
hfllt oppe I veggene blomstr er b!i.de pa. sydsiden av den gamle grense
vi deler gleden med det. ~n
slott,
som
har
interess
e for oss derjylla nd
Vi kommer fra v!i.rt sommer op- hyld og roser.
hS'lrer na.turllg tU Norer det lllle c h r I s t 1 a n s f e 1 d, nordme nn ved mlnnet om
prlns den.
1 holdsste d ved. den smdlend e VejleVi kjs:lrer videre fra Koldlng med den kjente Brji'Sdremenlghetskolonl,
·
Krlstian
av
Auguste
nborg. Den
fjord :t~rst tll F r e de r 1 c 1 a, den den kjente cS k amlin g s bananlagt I 1773. VI stlger av tor a. vakre s:1 A1s var det stykke aT ~n
Olaf Moe.
1gamle garnison sby, anla.gt av Fre- k e~ som m!i.L Skamlin gsbakke
n se dens interess ante, men mere d-erjylland som d.a nskene holdt
derlk m som gren.se!estnlng. Fest- hever slg tU en hli!lde av 113 medystre enn tiltalend e ldrkegll.rd, lengst 1 1864, - efter at de var
nlngen er nu nedlagt, men ennu ter, og allerede p! lang lei sees
hvor medlem mer av Brs:!drem enlg- bUtt fordreve t .fra stWlnge n Ved
mlnner vollene og l~pegravene om den hs:lie sWtte av granitts ten som
heten fra hele verden llgger begra- det 1 nrerhete n Uggende Dybbf}l.
byens fordums betydni ng 1 mlll- blev relst i 1860, sprengt av tyskervet. Aile gravpla ter er like, og Vi setter nu kursen dlt, og tomtrer hen.seende. I d1sse dager hohites ne 1864, men gjenrels t av dansken
e mennen e llgger pa. den ene, kvln- mer derved bA.de bok.sta vellg og
hiher just na.sjona.le min.nete ster ~r 186(J. Her er innskrev et en rekke
nene pl den annen side av den stoM.sk tll et h$61deptllllkt, ma.rkert
de talne k.rigere fra 1849 med stor lysende navn pA. danske s,Snderj
y- under de hJ1S1e lindetrr er fji'Srende pa. lang avstand ved Dybb~l m ,s 1bekrans ning av deres store felles- der som har vreret forkjem pere for midtgan
g. Vi .fant ogml. graver 1 e, som nettop er bUtt restaure rt
grav pA Frederlc la.s vakre kirke- SgSnderjyllands gjentore ntng
med med norske navn pl platen.
efter en brand. Hertra har man
g!i.rd, a v v!r landsma nn Olaf &ye3 Da.nma.rk. Nederutor ser man den taFra Chrlstia n.steld f~rer velen en praktfu ll utslkt mot land og

PO hi sto ris k gr un n
Son der j)'l lon d.

•

Dybb~l

sk:er - Grundtv ie, Orla Lehman n\ bunnen av en lang fjord, en 1kke kanskje det vakreste
punkt 1 hele
c. Ploug m . t'L bar tolket Nordlens sa. llten by, hvor den av tyskeme ~nderjyliand.
Og bMe
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nationale Mindretals Talstyrke til
30,000, saa vil de nys nrevnte Karakterislika passe paa de 28,000,
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Dognets n a tionale
F l':,I$eo ogi
ED det danske Aarsm 0de i Aabenraa sidste S0nd~g, som samlede Reprresentanterne for de tre
Organisa tioner,
nationale
store

V

Gramseforeningen,

•

Skoleforeningen

og Sprogjoreningen, holdt Undervisniagsminister J0rgen J0rgensen (radikal Folketingsmand for LejreKredsen) et Foredrag, der paa mange Punkter vidnede om, at han er
en Mand med god H0jskoleuddannelse, og at han har staaet og stadig staar i personligt Forhold til
den nationale Kamp. Det kan dcrfor ikke undre, at Hr. J0rgensen
gjorde et tiltalende Indtryk paa Forsamlingen, der med Rette satte Pris
paa, at han var kommet til Stede.
Ministeren fremhrevede strerkt,
at som Nordens Forpost paalwiler
der vort Folk en Forpligtelse w at
fortsrette Arbejdet for Bevarelsen af
dansk Sprog og Kultur i Grrenselandet; og han gjorde samtidig greldende, at denne Pligt kan udf0res
uden Udreskning af den anden Part
i Kappestriden om Sjrele og Sindelag. Samtidig slog han fast, at
,Grrensesp0rgsmaale_t er afgjort for
bestandig", idet den nuvrerende
Grrense i 1920 blev .,fastlagt underfrie Forhold gennem en fuldkommen frl Afste.mning".
J'
Det er ikke fTa vor Side, Hr.
Jergen J0rgensen skal mede Indvcndinger mod disse Udtalelser, som
tvrertimod ogsaa efter vor Mening
udtrykker det eneste Standpunkt,
paa hvilket et Medlem a£ Regeringen kan stille sig. Om det principielt deles af Ministeriets Partifreller, synes derimod mindre sikkert.
Siden Nationalsocialismens Gennembrud i Tyskland Januar 1933 har
i hvert Fald fremtrredende Reprresentanter for baade Radikalisme og
Soc1aldemokrati i Handlinger og
Ord vovet sig saa langt ud i Udreskning at det nye Tysklands Ledere
og Institutioner, at det bar kunnet
tage sig ud, som om disse Regeringspartlernes Talsmrend lagde vresenlig mlndre V regt paa Forsvaret for
dansk Sprog og Kultur i Nord!!lesvlg end paa Angrebskrigen mod Nazismen, hvor den en.d var at trreffe.
Ministerens gentagne _ Hrevdelse af den Opfattelse, at det territoriale Grrensespergsmaal er lest
een Gang for aile i 1920, er visselig
ret og rimelig. For at vinde Gyldighed som andet eller mere end en
af de Paastande, der mellem 1878
og 1914 saa ofte l0d fra tysk Side
Kejser Wilhelm II's Broder,
Prins Heinrich, udtalte 1 1911, at

medens Syd fra indvandrede Tyskere og disscs Efterkomm.ere raader
over Reslen.
Det er altsaa ganske urigtigt at
tale om Nordslesvig som et Landomraade, hvor to ;- Nati6nallteter
bygger og bor ved hinandCJlS Side,
~g det tjener ingen dansk Interesse
at give Ind- og Udland &-. mod
Kcndsgrerningerne stridende Indtryk. At hcle vor Mindretals-Lovgivning til en vis Grad kan siges at
hvile pan. den sarnme falske Forudsrelning, som Ministeren i sln Aabenraa-Tale er gaaet ud fra, Iader
s ig nreppe bestride, men skal ved
denne Lcjlighed ikke dr0ftes.
Ncj, i Nordslesvig findes ikke to
Nationalitctcr, men to Sindelag og
f0lgelig ikke et nationalt, men et
Sindelags-Mindretal. En belt anden
Sag er, at den danske Stat gennem.
sin Lovgivning og sin Forvaltning
siden 1920 har gjort det muligt for,
ja, ligefrem har forsynet dette Sindelags-Mindretal med Midler til i
stedse stigende Tempo systematisk
at forberede et Nationalitetsskifte.
Hvorledes denne statslige Virksomhed, som saa ofte her i Bladet
er bleven sammenlignet med Fynnesterens i et Drivhus til Udklrekning
af kunstig Tyskhed, kan bringes til
at rime mcd Paastanden om, at
Grrensen af 1920 ligger fast for
Evigheden - det er et Spergsmaal,
som Undervisningsministeren muligvis en anden Gang vil finde Anledning til at svare paa.

la~.

Samtidig slog han tast, at
,Gramsesp0rgsmaalet er afgjort for ligvis en andcn Gang vll finde Anbesta.ndig", idet den nuvrerende ledning til at svare paa.
Grrense i 1920 blev ,fastlagt under
frie Forbold gennem en fuldkommen fri Afstenining".
Det er ikke fra vor Side, Hr.
J0rgen Jergensen skal mede Indvendinger mod disse Udta.lelser, som
tvrertimod ogsaa efter vor Mening
udtrykker det eneste Standpunkt,
paa bvilket et Medlem llf Regeringen kan stille sig. Om det principielt deles af Ministeriets Partifreller, synes derimod mindre sikkert.
Siden Nationalsocialismens Gennembrud i Tyskland Januar 1933 bar
i bvert Fald fremtrredende Reprresentanter for baade Radikalisme og
Socialdemokrati i Handlinger og
Ord vovet sig saa langt ud i Udreskning af det nye Tysklands Ledere
og lnstitutioner, at det har kunnet
tage sig ud, som om disse Regeringspartlernes Talsmrend lagde vresenlig mindre Vregt paa Forsvaret for
dansk Sprog og Kultur i Nordslesvig end paa Angrebskrigen mod Nazismen, hvor den end var a.t trreffe.
Min.isterens gentagne - Hrevdelse af den Opfattelse, at det territoriale Grrensesp0rgsmaal er l0st
een Gang for alle i 1920, er visselig
ret og rimelig. For at vinde Gyldighed som andet eller mere end en
af de Paastande, der mellem 1878
og 1914 saa ofte l0d fra tysk Side
Kejser Wilhelm ll's Broder,
Prins Heinrich, udtalte i 1911, at
den pn'ljsiske 0rns Tag i Srander·
jylland vilde vare evigt - maatte
der imidlertid enten under en eller
anden Form foreligge et Samtykke
fra Sagens Modpart, ,Bejleren fra
Syd", eller i hvert Fald en saa strerk
Tilkendegivelse' af Vilje til at vrerge
Rlgsgrrensen, at ingen kan vrere i
Tvivl om dens dybe Alvor. Men
bv~rken det ene eller det andet er
Tilfreldet, og derfor er der mere
Klang end Vregt i Paastanden om
Gramsens Uforanderligbed. r. •
Den h0-rer imidlertid til en
vegne, navnlig af Ministre anvendt
Fraseologi, og der er ikke fjrerneste
Grund til ikke at billige den, naar
man nationalt staar paa samme Si·
de som den rerede Taler.
Anderledes forholder det sig der·
imod med den Udtalelse af Hr. J0rgensen, hvori han gjorde greldende,
at her (d. v. s. i Nordslesvig), ,hvor
Folk af en anden Nationalitet skal
leve Side om Side", b0r der vises
gensidig Fordragelighed o. s. v. Vi
bar intet som heist imod Fordrageligheden. Men vi synes ganske be:
stemt ikke om, at nu ogsaa Undervisningsroinisteren, ligesom ved flere tidligere Lejligheder Statsminister Stauning, begrunder Kravet om
Fordragelighed med Tilstedevrerel·
sen af forskellige Kationaliteter i
N ordslesvig.
Der findes nemlig i Landet mellem Kongeaa og Skelbrek ikke to,
men kun een Nationalitet,
den danske. De saakaldte Hjemmetyskere bar ikke alene Dansk til
dersmaal, Hjemme· og
Sprog, men de er (for at tale mo·
derne Tysk) danske af Blod
Race, og de bor paa en Jord,
bar vreret dansk siden Arilds
Stetter vi .(rigeli~t). det

a~
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Bladet :

.8T' ~t ti ontl f1 i ~ en.~ r
skriver den

-·
Det danske Aarsmede i Aabenraa i Gaar
Sprogfot·eningen lregger sin Organisation om
Ceneralforsamllngens Sted. Der vU dog
i Fremtlden bllve indkaldt til General-

I

!orsamllng, naar der er Brug derfor,
og Sprogforcningen vil hvert Aar paa
det danske Aarsm0de afloogge Bcretning som hidt!l. )Endringsforslaget
vedtoges m ed allc Stemmer mod 1,
Generalfor samlingen sluthvorefter
tede.

•

Skolefot·eoingens
Genet~al forsamling
Land,tingsmand H.

Jej8e1~-Ch1·istensen.

Aabe11raa, S0ndag. R. B.
ET danske Aarsm0de afholdtes 1
Dag paa ,.Folkebjem" 1 Aabenraa.
Det var strerkt besegt at Delegerede
fra h ele Nordslesvig og fra Landet
Nord for den gamle Gr~ense og fra
SJesvlg Syd for Gr~ensen.

D

Sprogforeningens
Generalforsamling
K0bmand Hans Je$sen, Nr. Aa.strup,
aabnede Sprogforeningens Generalforsam!Jng, hvorefter Sprogforeningens
Jacob Peterse1~
Sekret~er, Bibllotekar
aflagde Beretning.
J acob Petersen indledede med at udtale nogle varmtf0lte Mindeord om H.
P. Hanssen og gjorde Rede for hans
Arbejde 1 Sprogforeningens Tjeneste.
Han bavde i 45 Aar vreret Medlem af
Sprogforeningens Bestyrelse og havde
v~eret dens Formand i 15 Aar.

Sprogforeningen lregger sin
Organisation helt om
At Sprogforeningens Beretning, der
allerede har vre.ret offentiiggjort, fremhrevedes, at 147 Tillldsmrend Nord for
den gamle Gr~ense - en Niendedel af
det samlede Antal Tillidsmrend - bar
nedlagt deres Hverv. En Del bar motlveret deres Tilbagetrreden med, at
der lngen Interesse var for den sendcrjydske Sag paa deres Egn - dette
viser, hvor paatrrengende n.edvendlgt
Oplysnlng om s0nderjydske F orhold cr.
Sprogforenlngen vil lkke godvilligt opglve slne Forbindelser.
Under den paaf0lgende Dr0ftelse
blev det strerkt fremhrevet, a t de r
maalte srettes et energisk Arbejde
paa Organlsationsvirksombeden
ind
Nord for den gam.le Grrense ved at
aprede Kundskab og vrekke Forstaaelae for ~rrenseopgavernes Betydning.
Efter at Beretni.ng og Regnskab var
g odkendt, fremlagde J acob Petersen
SprogforeninForslag ~af
· erne gaar I
gcns V@'d tregter:
det • resentlige ud paa at ~e Admiover l Tils~aadets
nillrationen
J:famder og lade Tilsynsraadet t rmde 1

Skoleforeningcns General!orsamling
aabnedes I Tllslutnlng dertil af Formanden, fl. JefSC!t-Ollristensmt, der
ligeledes indledede med at mindes H.
P. Hanssen. Skoleforeningen skylder
ham Tak for hans Indsats lige fra
Foreningcns Stiflelse. Formanden mindedes ligeledes afd0de Reda!{tor Andreas Grau.

M:ed Hensyn til Statens Aktivlcering
udtalte H. Jefsen-Christcnscn, at den
aldrig maatte faa den Form, at den
private og personlige Indsats I det na.tionale Arbejde blev a t'la.stet eller ovt:rta.get af Staten.
Grrenseforeniogens Formand, Rektor
H. P. ~en bragte denne l.<'orenlogs
H ilsen og ucrtalte sin Glrede over at

God Frem gang for Skole·
forenin gen
Ifolgc Skoleforenlngcns Beretnlng
har Forcningen I det t'orl0bne Aar haft
en Fremgang tlaa 526 M 6dlcmmer i
Nordslcs·vig, hvo·r MCdlcmstallet nu er
12,693. I MJie Landct cr M Cdlemstallct 1
21,515, en samlCt FTemyang paa 681

l Forhold til i Fjor. Skoleforeningen
har 1 det sidstc Forretningsaar ydet
Hjmlp til Skolcophold til 393 Elever fra
Nordslesvig mod 34.6 Aaret forud og
til 116 Elever Syd for Grrensen, deraf
41 Elever paa Duborgskolen i Flensborg.
Ialt har Forcnlngcn .~idlm 1891, ydet
Hjrelp til Skolcophold tll 11,,1.,7 Elcver.

Grrense·Arbejdet
centraliseres
Regnskabet balancerer med 174,450
Kr. Statstilskudet til Arbejdet Syd for
Grrensen er 72,300 Kr. og til nordslesvigske Efterskoleelever 31,500 Kr.
0vrtge Bel0b er indkomne ved Tilskud,
Gaver og Arv. Til Efterskoleelever
der af Skoleforen.ingen ydet ialt 80,300
Kr. Til H0jskoleelever 1388 Kr. 'l.'il
Skolearbejdet og anden Vlrksombed
Syd for Grronscn 71,000 Kr. Eodvldere
har Foreutngen st0ttet Forsamllngshttse og llgnende danske Arbejder med
betydelige Bcl0b. Ka.ssebcholdningen
er 5000 Kr. mod 14,000 Kr. 1 Fjor. Foruden Kasscbeholdnlngen ejer Foreningen en Kapltal paa 62,371 Kr.
Under den paaf0lgende Dr0ftelse
bragte Borgmester Kaper en Hilsen
den k0beohavnske Afdellng at Skoleforeningen.
H . J efaen ·Chriat e n aen oplyate , a t
efter Gr~enaeforen ineena Aaramjld e
Aabenna var der i 6 Man da-U d va lget
( beata aende a f Formande n Olf N~est•
form ande n i Spr oe f or e n ing eu , Skole •

o g G r~enaeforenineen )
foreningen
fremaat et F or•log om crt lade 6
Mand1-Ud volget frem tidigt b u taa ol
Spr og f o ren in gen ,
oF
Form cendene
Granseforeninge n ,
Sk~le foreningen,
Lan devarnet , d et unge Gran.re v amn.
og d a n sk S o mfund. Denne Me ddolelse hilstes med Bi f o ld , og dette
Forslag vil sikkert bliate ,,;rke liggjort ,
ud en a t n oge n af Foreningerne begranses i deres Arbe jd sfo rm og Arb e jdafe lt.

have vreret med til dette vigtige M0de
og den for estaaende Omdannelse af 6
Mands-Udva lget. Vi kao fasstlaa, udtaltc Rektor H. F . Hansen, at der' aldrig har vmr et saa m eget Samling og
saa stor Fast hed i det nationale Ar'
bejde.
Redakt0r L . P. Christensen, .,Fiensborg Avis", bragte en Hilsen fra Skoleforenlngen Syd for Grensen.
Ved det paat0lgende offentlige M0de
talte Undervlsningsminister J0rgen J 0rgensen og Landstlngsmand H . J e{senChristen.sen.
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Enhedsfront
.
s0nderjyske
Sp0rgsmaal.

-·

....·,.

Forudsmtningen er, at den partipolitiske Spekulation i
Nationalitetssp;rgsmaalet h;rer op, erklmrer J. P. Nielsen.
Faabo-rg, S¢ndag.
F ra vor Korrespondent.

Ved det fynske

Arbejderstaevn-e

grunder dette Krav med Argumentatlon, der paa !!ere Punker er b undi falsk.

P'a.Siborg i Da.g ho1dt Folketin-gsmand
Nielse,~ en Tale, hvorl han med
t tor Klarhed ~pirak Linierne for Soc ialdemokrati.ets Stilling i Graensel!lp¢rJISillaalet, idet han sluttedc sig tiJ
J. P.

Ran :Cremh~evedc, at 85 Procent ad
den s¢nderjy-ske Befolknin:g er dansk,
og at det er saa !orkert soan ovel'\hove<iet mu.llgt a~ paastaa, at S¢nderjylland
cr blcvct torarmet under Danmark.

Sandthcden er. at Danmark i 1920 modtog en !orarmet og udpint Landsdel,
hvjs Beio1knlng ved store Ofre fra
dank Side er blevet bragt nogenlunde
paa Fode igen pkonomisk set.

•

Endelig paaviste J. P. Nielsen, at
. Det tredie Rig.e. er saare langt tra at
vBeTe tillokkende for Arbejderklassen,
der i vore Dages Tyskland er et retslpst og toN.rmet Proletariat.

Den politiske Spekulation
i den s,tnderjyske Sag maa
oph;re.
I. P. Nielsen sluttede, hilst at staer<kt
Biltatd

I. P. Nielsen.
Bor.g~mJe.Ster Kapers 0nske om en dansk
F aellestront i det spnderjyske Spprgsmaal med den nuvcerende nationale
Gnense som Grundlag, men stlerkt
lfr~tevede - aabenbart med Adresse
tll ansvarsl¢se konservative Agitatorer
- at Foruds;etningen maa vaere, at al
partipolitisk Spekulation i denne Sag
oph¢rer og bandlyses saavel nu op Ul
L andstingsvalget som senere.

Den falske tyske Agitation
smttes paa Plads.
J. P. Nielsen omtalte indgaaende den
tyske Agitation, der fremst.i.ller det som
n ational Retiaerdighed at Flytte Gra!Ol.. _ t!lbage til Kon~ og Uivrj,gt be-

Borgmester K.aper talte sidste S¢ndag paa Skamlingsbanken, og jeg kan
i det store og hele erklaere mig enig
m~ Bor~steren 1 hans Udtaleber.
Vi Socialdemokrater tager med Glaede
vor Del at Ansvaret for den Grcense,
der sattcs mellern, Danmark og TyskJand i 1920. Vi vii vaere med at vaerne,
hvad vi fp!er er vorl, Ugesom vi erkender, at andre har Ret til det samme
for det, de fpler er deres. Spnderjylland tilhprer med Rette Danmark.
Vi vil ogsaa dansk Samling om
Gr~nseu, men fpn;t maa al politisk
Speklulation 1 den 5Pnderjyske Sag h~
re op. Vi vil Jik.ke vcere med i en SamJln•g, hvor et polltisk Part! mener at se
sin polltlske Forde! ved 1 sin A·g itation
at lmgge elg pa.a Lln.ie med de tysk/
U rortittere•

---------------------------------------~----~-

•
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Dr. Kaper og ,Det

0~;~~~:~~;:

re

Wge

Program" for dansk Sam-

lirlk om Afvrergelse a.f den tyske
Paagaaenhed i Sonderjylland. Da

det er min Overbevisning, at flere
af mine Forslag vil arbcjde sig frem
som
en N0dvendighed
i Lobet a.f en
I
.
ncer Fremtfd, og at dot cndelige

F'rellesprogram f0rst kan ctabiere~
efter Landstingsvalget, skal jcg kun
anmode om at maatte gore to Be' mrerknJngcr paa dette Tidspunkt.
Hvis dct cr n0dvendigt, mcd fuld
Bevarelse a.f de private Forenlngers
Indsats under frit Samarbcjdc, ogsaa
at lade Staten arbejde under FormIon: ne quid detrimenti cuplat res
publica (,det skal paascs, nt Staten ingen Skade maa tage'·), vi! det
vrere n0dvendigt, at dcttc sker under den til enhver Tid siddende lovligc Reg~rings Ledelse.
Del tyske Mindretals Organ
Nordslesvig udbasunerer i Gaar
Mor~es, at Dr. Kaper tilraa.der Represalter og UndtagelseslovglvnJng.
Jeg tilbageviser, med al Skarphed
deii.nc Udlregning, som j eg i mit
Rendskab LiJ Modstandernc gentagne Gange i min Tale reservcrede mig
irno-d. Det uafvJseUgt nodvendige er
Sarnling i Stedet for Spredtbed,
Farnlen og Uoverensstenunelser.
Den, der vii dette Maal, man ogsa.a
bctraode Vejeno dPrtiJ. VI kan ikke
lade os l0be over Ende af Mods tandernea Ensrettethed. Jeg slutter
mJg ganske t.H Udl<l'!gningen af mine .Rcnsigter i Dagsnummeret af
Flcn.sborg A.vis: ..Tidens Opgave er,
sorn ogsaa Dr. Kaper har peget paa,
lkke at slaa det hidtilvrerende Arbej.
de i Stykker, men at gare det endnu mere omfattende og virksomt. ''
1. 7. 36.

---

Ern:st Kaper.

Det viidc have vreret mere tilfredstillende, om Borgmester, Dr. Kaper
sln RepUk i Stede\ for en til "Nordsch?cswigsch~ Zeitunr}: i Aabenraa
adresseret Rettelse havde givet
fyldeatgorende Besked om de Punkter i sin Skamlingsbanke-Tale, vi
omtalte j vor ledende Artikei i Gnar,
og som enten ved deres Uklal'hed
eUer deres Tendens med F0je har
maattet vrekke BekYmriug i konservative Kz·edse.
Saaledes som Borgmesterens RePlik foreligger, kan vi paa vor Side
nojes med nogle korte afsluttende
Bemrerkninger:
Paa SkarnUng antog Dr. Kaper
sig som sin egen den socialdemokrR-

- '"'_ • .., .. ...._,

""6

c:u..

\.u.a.

UUUt.1UKe

Frollesprogra.m f0rst kan etab'leres
eftcr Landstingsvalget, skat jeg kun
anmode om at maatte gere to Be·
moorkningcr paa dette Tidspunkt.
Hvis det cr n0dvendigt, med fuld
Bevarelse af de private Foreningers
Indsats under frit Samarbejde, ogsaa
at lade Staten arbejde under Formlen: ne quid detrimenti capiat res
publica (,det skal paases, at Staten ingen Skade maa tage"), vii det
vrere n0dvendigt, at dctte sker under den til enhver Tid siddende lovlige Rcgerings Ledelsc.
Del tyske Mindretals Organ i
Nordslesvig udbasunerer i Gaar
Morgcs, at. Dr. Kaper lilraader Represallcr og- Undtagelseslovgtvnlng.
J eg tilbagcviser, med
Skarphed
define Udlregning, som jeg i mit
Kendskab til Mod&tanderne gentagne Gange i min Tale reserverede mig
imod. Det. ttafvlsellgt nudvendige er
Sa.mling i Stcdet for Spredt.hed,
Famlcn og Uoverensstemmelser.
Den, der vil delte Maal. maa ogsaa
betrrode Vejene dertil. Vi kan ikke
lade os l0be over Ende af Modstandernes Ensrettelhed. Je~ stutter
mig ganske til Udlregningen af mine Hensigter i Dagsnununeret af
Flcn.sborg Avis: ,.Tidens Opgave er,
som ogsaa Dr. Kaper har peget paa,
ikke at slaa del hidtilvrerende Arbej.
de i Stykker, men at gare det endnu mere omfattcndo og virksomt."
1. 7. 36.

al

- --

Ernst Kaper.

omtalte i vor ledende Art.ikel i Gaar,
og som enten ved deres Uklarhed
eller deres Tendens med Faje har
maattet vrekke Bekymring i konservative Kredse.
Saaledes som Borgmesterens Replik foreligger, kan vi paa vor Side
nojes med nogle korte afsluttende
Bcmrerkninger:
Paa Skarnling antog Dr. Kaper
sig som sin egen den socialdemokratiske Folketingsmand J. P. Nielsens
Ide om noget, der kaldes en ab.solut
frolles Dybb0ldag, og idel han pry dede baade Manden og Ideen med Prre-

dikatet udmOJrket, konkluderede han
1 en af Tro og Tillid baaret Appel
til Sta~inisler Stauning om at
stil!.e' sig i Spidsen for det nationale
~~'"v'"' ved Grrensen. Nu ser vi, at
Dr.
dels har drejet den tillidsfulde Forventning over til f0rst og
fremmest at grelde Sejren for
personlige Synspunkter, hvllke
disse nu end nrennere maatte vise
sig at vrere - dels fremstiUer den
nazistisk prregede Plan om at stille
Gramsearbejdet under Statens Ledelse og Konlrol som en Hypotese,
en Mulighed, omgrerdet af Betingelser. Sammenlignet med !:?kamlingsTalens Absolutter og dens Panegyrik konslaterer vi da et Frenskridt,
der lover godt Udbytte af nye Over·
vejelser.
Til Hjrelp under disse opfrisker
vi i Dr. Kapers Erindring tvende
Episoder, begge vedr0rende Hr. Th.
Staunings og den lige saa udmrerke-

de Hr. J.~ P. Nielsens Ledelse af det hvor dansk Ungdoms Grrensevre1 1
nationale Arbejde i Gramselandet.
blev stiftet.
E
Den anden Episode ligget· 8 A.~ 1
Den cne foregik 80 ndag 11· Juni tilbage og har til Scene Hernin,;
1933. Paa denne Dag, da henved Her m0dtes forud for Landsting.
30,000 unge Mrend og Kvinder m0d· valget Hr. Stauning og Hr. Nielsf:
tes paa Dybb 01 Banke, lag des under med de tysksindede Nordslesvigerc;
eo H0jtid, som greb a11e Sino, Fun- politiske Ordf0rere og solgte dem fc ;
damenterne til hint Ungdommens et Par Valgmandsstemmer til dE·
som Dr. Kaper, socialistiske Kandidat et Sret vita,
ikke var bl Stede - nu antager stg, danske Skoleinteresser, som H ·
sorn om det var b!evet sledt i stor Borgbjerg da ogsaa ilede med at o:
Fare. Ved hin Lejlighed talte, foru- re, da han var bleven ,vor Minister
den Grrensekampens Veteran H. P.
Af disse Episoder vil Dr. Kap.
Hanssen, de Ordfarcre fra den nord- lige som vi drage den Slutning, at
slesvigske Ungdom, der da slod i Be- konservative Kredse kan Tilliden 1
greb med at danne det tmge Grren- Hr. Staunings og Hr. I. P. NielseJ
sevOJrn, og Reprresentanter for Ven· Ledelse af det nationale Arbejde vc
stre, Radikale og Konservative Ung- Grrensen ikke vrere en paa Forhaat
d.omsforeninger fra Norden og Sen- given Faktor. Den hejtrerede Bo~l
den Aa. Men Hr. Stauning og HJ:. mester vil dermed tillige vrere mu
Nielsen havde S0rget for, at dansk det om at der findes en Form f<
Ungdoms Ring uda.dtil og . ind'adtil politisk' Opportunisme. der ikke bl<
viste et aabenl Brud: de soctaldemo- undergrave 1• Karaktererne, meJt fp1
kratiske Ungdomsforeninger holdt drerver regte og redle Vrerider, sot
sig fjet:nt fra det Dybb0lstrevne, Orm i Frugt.

~ine I?rrensevrer~,

d~r
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der tydeUgt nok vlser Betydni ngen af,
at der ikke tabes T errren her. Umi ddelbart efler, at J. P. Nielsen h avd e
udtalt sig som nrevnt, ne dlagde Bo rgmester Kaper d a o gsaa en utvetydig
ndslgelse mod ha ns Op fa ttelse~ >h an
(J. P. N.) kl andred e den aarlige lndlsamlingsdag til For del for d e frelles
kullurelle Opgaver nord o g syd fo r
'Gr~nsen (»Dybb¢ldagenc) og .g i'avede
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Ssnderjysk Samr
A

TTER er der talt manende Ord
Ortl om Satnling at bele vort
Foll{ jil Grmnsevrern, uansel hvad. ell ers 'llJU,r os politisk og personl1gt.
Borgptester Kapers Skamlingsbanketale, saa strerk og varm som den var
kyndig og klog, bpr ikke vrere holdt
forgreves. Som saa ofte f~r vendte han
sig til to Sider og spgte at finde den
Fmllesgrund, hvor man kan m~de til
Arbejdet med Opgivelse af aJ Rugen
over gam'e l\Ieningsbrydningcr, der
l kke lrenger har p r aktis.k Betydning,
og a1 Srerstandpunkter, der bliver
smaa overfor den store Sag.

gamle Strids-kse f ra
ragningens Epoke frem igen.c
(:.Berl. Tidendec 4. Ju ni Morgen).
Del har Danskheden ikke Raad til ...
Til F olkelingsma nd J. P. Nielsen, som
jeg nyligen fremhrevede som en a·
Danskheden h~jl fortjent :\land ..
vender jeg mig da trpstig og venter et
godl Svar, som jeg da ogsaa bar faaet
del fra Rektor H. P. Hansen.«

Her er det, der falder e n L akune i
Offentlighede ns Viden. Huad suarede
J. P. Nielsen Borgmesler Kaper mellem t. og 28 . .luni2 I Borgmestcrens
Sknmling~hankelale hedder del:
»Sociuldemohutiels nationale Ff)r~ lernu nd J. P. Nielsen har udrettet ud111ff:rk ede Ting i Slesvig. Da han med
en vi s lldhu rerg rcrle s ig ove•· den anVi er med her, og vi haaber og lror,
den Flpjs »Snurrepiberierc, slillede
at Maalet kan naas. Men et uundgaaehan d e l udmrerkede F orslag at stable
Jigt Vilkaar er det, at Frellesgrunden
en absolut f:rllcs :d)yhbpldagc paa Beogsaa bliver klart afridsel, saa hver
ncne for Fremtiden. Denne Ide maa
kan vide, h vad ban stiller sig paa. L!)komme i fprste Rrekke ,·ed en Overber man sammen med haJvlukkede 0jYejebe :tf Fornyelsen og F orpgelsen
ne, kan man n aa del modsatte af, b,·ad
af de .\n~trcngcher, der maa udroldes
man bar tilslrrebt.
af pri rate l<re d sr.c
Det er npdvendigl at sige dette her,
En Erindring~for::.k) dning er umisCordi man, at d ~mme efler aile udfprkendelig foregaaet. J. P. 1\ielsens oplige Referater a{ Skamlingsbanketalen,
rinde!ige Forslag gjaldl jo ikke en frelblev Jadt paa del uklare med Hensyn
les Dyhh01dag, men en anden, der til
til et Hovedpunkt, et der maa slaa
Forskel fra den gamle frelles skulde
fast, om ikke del bele skal flimre.
fremtncde med parlimressig Sl~lle og
Borgmesler Raper er en af mangfolmed del vis pa1·timtessigt Formaal, og
digt Samfundsarbejde optagel Mand,
der skn lde bctcsne en Fornrogtelse af
og det var et stort Opbud at drage til
el Jiovedfomwnl for den gamle, en
Skamling i Midsommerheden og holde
Splidens Dag i Stcdel for en Samlinsaa personlig og saa stofmrettet en
ge ns. Over d elle syntes Borgmestercn
Tale i Eflermiddagssolens Brand. Det
godl nok klnr d. 4. Juni. Men deter ret
e r vel trenkeligt, at et og audel kan
ligegyldigl, om han buJ' husket fejl af
h ave forskudl sig for T aJerens ErinTidspunklcl fo r J. P. Niclscns TiJsluld ring, at det kan vrere sluppet fra
ning Iii han~ Fff:lle~)Jkabstanke, naar
bam, hvad ban skulde have spgt Un·
blot en l.aadan virkel ig har {undet
derretning om, eller i hvert Fald, al
~lt>tl. Og del mua vel nt're sket, sidcn
han bpr troet, Offentlighedeh aJierede
Hor;::me~ter 1\ tper. F::l'llesskabets Tals~
var lt',td,errellet om noget, den i \}r~c
mand , uden J?orbchold kan tncde op
ligheden sladig venter Besked paa.
rned J. P. ~iehen vrd Haanden.
Thi a t bydc 1\f::cnd mcd Fon;taaelse
Vi skal korlest muligt genkalde,
Hjerlc for del o;ydstcs,·igske Arbejog
hvad del drejer sig om.
de en Stulhroder i den nationale
Paa et socialdemokratisk Ungdoms- Kamp, drr. med aile hans vi•·keuge
slrevne i Graaslen 1. Juni rettede Fol- Fortjcn('ster ar tlcnn<', ikke blot mangketingsruand J. P. Kielsen el yderst Jcr For~tnacl'ic og Jljerte fo r denne I
skarpt Angreb paa »Grrenseforcnin- Side <~f Sagen. men ~;nsker at modaJ·gen«. Det var Gengreld for en Kritik, bejde den :If nl Evnc, det vilde vrerc,
nogle af dennes Medlemmer havde •·et- hvud Jcrc nia~ ka ld lc »a t raabe Fred,
te l mod :.Del unge Grrensevrern«, som Fred, hvoJ· ingen Freel findes. «
J. P. Nielsen holder mere af, og hoi- • \'i lwr all sa a Opl ys n inger Iii Go de
dcr man af begge Sammenslutninger,
kao man kun ~uske den Art Opgt)r fra 13o rgmc!.ler 1\apcr om Folkelingsundg~aet og i :\langei heraf snarlig mand J. P. Nielsens nye lndstilling
det er Borgmester Rapers overfor del nalionaJe Frellesskab.
glemt -

*

1

, Slandpunkt, som del er vort. Men J.
P. Nielsen greb Lejligheden til hell og
holdent at bryde Stauen ouer danske
Borgeres Arbejde for Danskheden syd
for Statsgrrensen. Han pnskede Regn-

skab for, om Dybb¢ldagen :.var en
stsnderjysk Dag eller en Dag, hvis -'fidler brugles i Sydslesvig til Opvarmning af Flensborg-Chauvinismenc tydeligere kunde det jo ikke vrero.
... .

..1 ...

:._ _.. _ ... _ .1,....1 ....
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Ar.OeJctCt meet upg1ve1se ar al Huge n
over gam·e Meningsbrydninger, der
lkke lrenger har praktisk Belydning,

og af Srerslandpunkler, der bliver
smaa overror den store Sag.
Vi er med her, og vi baaber og lror,
at Maalet kan naas. Men et uundgaaeJlgt Vilkaar er det, at Frollesgrundcn
ogsaa bliYer klart afridsel, saa h\·er
kan vide, hvad han stiller sig paa. Lph er man sammen med halvlukk~de 0jne, kan man naa det modsatte af, hvad
m an har tilstrrebt.
Del er n~dvendigt at sige delle her,
fordi man, at d~mme efter aile udforlige Referaler af Skamlingsbanketalen,
blev Iadl paa del uklare med Hensyn
til et Hovedpunkt, et der maa staa
fast, om ikke del hcle skal flimre.
Bot·gmester Kapet· er en af mangfoldlgt Samfundsarbej<le optaget Mand,
og det var el stort Opbud at drage til
Skamling i Midsommerheden og holde
saa personlig og sa a slofmrettet en
Tale i Eflermiddagssolens Brand. Del
er vel trenkeligt, al et og audct kan
h ave forskudt sig Cor Talerens Erindring, at del kan vrere sluppet fra
h am, hvad han skulde have spgt Underretning om, eller i hvert Fald, al
ban bar troet, OfCentligheden allerede
var ~·Jd,errettet om. noget, den i Vjrk.eligheden stadig venter Besked paa.

>:~

Vi skal korlest muligl genkalde,
hvad del drejer sig om.
Paa et socialdemokratisk Cngdomsstrovne i Graaslcn 1. Juni rettede Folketingsmand J. P. Nielsen et yderst
skarpt Angreb paa »Grrenseforen in·
gen<. Det var Gengreld for en Kritik,
nogle af dennes Medl~mmer havde rettel mod >Det unge Grronsevrern«, som
J. P. Nielsen holder mere af, og hoider man af begge Sammenslutninger,
kan man kun pnske den Art Opgpr
undgaaet og i Mangel heraf snarlig
glemt del er Borgmester Kapers
Slandpunkt, som dct er vort. Men J.
P. Nielsen greb Lejligheden til hell og
holden! at .bryde Slaven over danske
Borgeres Arbejde {or Danskheden syd
{or Statsgrrensen. Han pnskede Regn-

skab for,

om Dybb\bldagen :.vat· en
DAg eller en Dag, hvis Midler brugles i Sydslesvig til Opvarmning af Flensborg-Chauvinismenc tydeligere kundc det jo ikke v::ere.
Han vilde, at de indsamlede 1\iidler i
Stedet skulde gaa til kulturelle Opgaver nord for Grrensen, bl. a. til >at faa
s9lnderjyske Arbejderungdom paa Efter- og Hpjskoler i den gamle Del af
vort Land.« Han spurgte, >om vi ikke
skulde krreve en virkelig sonderjysk
Dag til Ls>sning af disse Opgaver. Del
er dog vor (d. ,. , s. vorl Partis) Minister, der giver Tilladelse til disse
Dage.<
Vi behpver ikke at gen !age en Paavisning af, bvor kor tsynet det ud fra
etbvert nationalt bestemt Standpunkl
er at afskrere Sydslesvigs Danske fra
Modcrlandet - kortsynet er de! en dog
fra J. P. Niclscns eget Partistandpunkt, al den Slund det danske Foreningsarbejde i Flensborg dog kan give ogsaa socialdemokratiske Landsmrend et sam fundsmros sigt Hygst¢d,
naar de udelukkes fra Goder, den nationalsocialistiske Stat yder sinl!> Folk.
Men vi kan af Hensyn til det, vi i Dag
taler om, indskrrenke us til at gQte
opmrerksom paa, hvilket s,·retg der
Jigger mellem J. P. Nielsen og Borgmester Kal}er, der i sin Skamlingsbanketale kaldte Flen~borg ~ Forstran
den< foran Grrensediget, et BiUede
s~nderjysk

Skamlin g~bankclale

hcdc.ler det:
>SocialdenlC)haliels nalionale F¢rstemand J. P. Nielsen har udreltet udmrerkede Ting i Slesvig. Da han med
en vb [l clhu reqp·ede sig over den anden Flpjs :.Snurrepiberierc, stillede
bun del udrnrorkcde Forslag at stable
en ab~olut r~{'llc-; :.0) bhpldagc paa Bencne for Frcmtiden. Denne Ide maa
komme i rnrsle R::ekke ved en OverYejel !>e ar Fornycl!.en og Forpgelsen
af de .\n\lrengclscr, dcr maa udfoldes
af pri vale Kredsr.c
En Erindring:-.forskydning er umiskendelig furcgnuel. J. P. Nielscns oprinde!ige F'orslag gjalrlt jo ikke en frelles Dybb9>ldag, men en anden, der til
Forskel rrn den gamic frolics skulde
fremtncde mcd parlimrossig St~Lie og
med del vis p 11 rtim rel)sigl Formaal, og
der skulde belegne en Fornregtelse af
ct 1lovedfol'lnaal for den gamle, en
Spli<.lens Dag i Stcdel for en Samlingens. Over dette !>Yil tcs Borgrnesleren
godlnok klar d. 4. Juni. Men deter rel
ligegyldigt, om han har huskct Ccjl af
Tidspunktet for J. P. :'1/iebens Tilslutnin g til hans Fa-llcsskabs tankc. naar
blot en saadan virkclig har fundet
Sled. Og del IIHHI vel va-re s ket, siden
Burgmc~ter Kwer. Fccllcs~kabels Tals~
mand, udcn Forbchold kan !rrede op
med J. P. ~ielsen ,,rd Haanden.
'fhi at byde ~1rend rncd Forstaaelse
k A b ·
og Hjt:rte for del sydslcsvigs e r CJde en Slallll'odcr i den nation ale
Kamp, dcr, med aile hans vir·kelige
Forl.ienC'.~Icr· af dcnnc, ikkc blot mangler Forslaaclse og lljerte for denne 1
Side (\f Sagen, men t)rt)>ker at modar- 1
bejde den uf al Evnc, del vilde vre1·e,
!wad Jeremia-; kaldle :.a t r·aabe Fred,
Fred, hvor ingen Fred findes.«
\'i h;n· altsaa Oplysninger til Gode
fra Bor·gme:-.ler Kapcr om Folkelingsmand J. P. ~icbens nyc Indstilling
overfor del nationale Frellesskab.
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Borpneet er Dr. Emn - - .
akildrede eom indbudt Taler
i Gaar paa det aarlige Skal!llingshankem -de, der anart har
hundredaar ige nationale Traditioner bag sig, den foreli~·
geode dybt rendrede nationale
Situation i Slesvig og derved
for Danmark og udkastede et
forelobigt Program for Samling
indenfor de nu interessere de
private Kredse og paakaldte
til efter Landstingsvalget StA·
tens Interesse under Statsminilterena Overledelse.

altsaa r¢d-hvld-bla aholstenske,
klredte, Gymna.ster. 2. Akt fremstll lede Situa..tionen lndt.lll933. Med korte
Mellemrum spra.ng en tyskklredt
Dreng lnd over den dan.ske Drengekrede og op Nord for Gn:e~n til el
Sted, hvor en ny tysk Priva.tskole var
oprettet, under Jubelsa.ng fra a.Ue
Deltageme, og doo var ikke a.bsolut
ren og Grsenseforen lnr en og J'§Mke h¢flig 1 Tonen, nej lige rent ud sa.gt
dem al Trtvsel 1 Fremt.iden. Det er hva.d Tysk~rne selv kalder .. entsetzUyklteligt 80tn det er beundringsvser- Uch grob".
dlgt, a.t den store Uoverensstem melse
1 Synspunkter, der bunder 1 indre-s¢na.ndet Bervis for Skolesa.gem
det"jydslce Modssetninger 1 Fortiden,
er ganske kort dette:
Udvlkling
samftnde
at
1
dem
lkke ha.r hlndret
tysksprogede Kom30
ca.
de
Foruden
Ma.nds
&eks
men tll det bestaa.ende
Ordn1ng gav
libera.le
vor
Fmllesra.ad. Sa.avel den grundtvlgsk- muneskoler,
folkellge som den natlonal-his toriske de (overvejende da.nsktalende) SkoleSynsma.ade har fremdeles sin f ulde b¢rn, ha.r den ved Opbydelsen at de
Berettlgel.se 1nden for den nj!ldvendige suggestive Mi.dler, der nu a.nvende•
Taalsomheds Grsenser. Som den fjer- (se oven! or !), foretagne Indsa.mlln~
de _ og nye - Forenlng kommer bra.gt T allet af tysk.e Prlva.tskoler 01=
, Det un~e Grrensevrem " til. net ar- tll 56. Da der Syd for Grrensen talt
bejder efter nye efter mit Skpn for- er 1 d~ Kom.muneskole og 7 pr1maalstjenlige Metoder og med en per- va.te mod de ovenfor omtalte ca. 30 +
sonue Indsats 1 selve Befolkninien, 56, og der ved hver tysk Prlvatskol.f
som gan.ske a.fkrretter visse krit1.8ke &idd« udva.lgte Lrerere, der da.tlM-t
Angreb om for store , Adominlstra.- Agita.tkm.scentra 1 hver sin Egn, sa.a
tlonsudgifter". Frltages d.lsse Folk for beh~ver jeg nreppe at kGmmen.ter(
urorstaaende Angreb paa deres Vir- Sa.gen ud over a.t give den Oplysnlng
ken, vtl de rimellet faa deres Plads a.t det Antal, der har bew.ret dansk
lnden for Samarbejdet, og maaske Sind Syd for Grrensen, er henvet
pa.a et og andet Omra.ade vlnde ha-- Halvdelen af dem, der er tyskslndedt
ved 1 Format. Med denne rent folke- Nord for denne.
G~r saa selv Rego~stykk:et.
llge Bevregelse, der med Rette har

MIT

Et naUonaU M"e paa Shmlinpban ktn.

:Qer holdt Bofi'JDMter, Dr. KAper 1
Manuskrlpt.

Gaar den Tale, der h er genflvea ette

tlvt !or vor Holdnlng ogsaa 1 eo
I' de danske Slesvigere har vi forblev fattige, sa.a at endog deres

A

Fremtld, der bar formet andre Krav
Landet over l~ert at slutte vor M~n~ ved Statens Bud var af v~~erditll til vort Sam!und, end adsk.llllge, ikke
ellers lyrlsk- se.nt.imentale Fredre- l~t Metal. I Athen vo~de 1 en
det yderste demokratisk s tat Ver- mlnd.st ar ~nderjydernes ei~ F¢landssang af med Halvstro!en:
•·MP havriP t.renkt lllll nP.m. Selv om

*

J' de dansl:e Sle.svi&'eN)

A

Lan~t onr llert at slut te Yor MJSnt wd staten.s Bud var at vaerdl- FremUd, der
har forme t andre Krav inden tor Samarbejd et, og mauke
ellers lyrlsk-sent l.mentale Fm<ire- l,S.,t Metal. 1 At hen volc.sed~ 1 en tll til vort Samfund,
end a.dskill~e. 1kke paa et Qg andet Omraa.de vinde ha-· Halvdelen at dem, der er tysks1nded
landssang &f med Halvstrofe n:
det yderste d emokratisk: s t~t Ver- mindst at Sf1nderjydern~ ~ F~- ved 1 Format. Med
denne rent tol.ke- Nord for denne.
deN mut storslaaede Kulturperl ode rere, havde tamk:t s.l& dem. Selv om lige Bevl:egelse,
Vort gamle Danmark skal bestaa
der med Rette har
0~ sa.a selv Regnestyk ket.
op under stadl.ge Frems krldt i Vel- Forholdene s Udvikling ha.r faa.et Burt; afvist For• p~
S(.Uil~rtg-e B~n &pejur
at drive no~n Klle
Men saa ha.r v1 jo da hele Sta.ts·
stand og Velvrere . Da jeg som ung med DlbQ'en
sentimenta lltet, Oi af den traditlonel le Art lnd 1 sine &kolen og R&sten af den kommunal
lin Top I B~gen bl44!
t
Mand studerede ved et Unlversltet 1 S~rgsma.a.let ,to be oc not to be" Rrekker, er v1
allerede inde paa Skole Nord for Gram.sen l Det ka.n del
Ved vor sldste store Gymna.stik fest Sydty.,ltlan d, havde jeg en herlle tysk naUon.alt set klklker
op over Horiaon- S~rgsrnaalet om den soclaldemo kra- - uden Berebtigels e - lndvendes. Del
tor K~benhavns Skolebsilrn raabte Kammera t, som jeg dr!llf'te<le aUe u ng- ten oa krrever en Bamllng
overtor ·ti.Ske Un&'dom. Dette P a.rtla natlona.le h jrelper Jo for det f!llr.ste ikke pa.s
aile Tusinder tllsldst eet ene.5te Ord : dommellge Proble:Mr med. En Dag det voksende Tryk:,
er det heller i kke F'Jirstemand, I . P. Nlel!en, bar udrettet Regnestyk ket; men d esuden : Staat
Ja! som Udtryk for Ungdom og Sund- ogsaa At hen-Spar ta . 3jroldeDL er jeg en Ensretning
, der v11 bllve vor Pa- udmrerk.ede Ting 1 Slemg. Jeg cad se f . Eks. uden videre Sta.tssemin
arler og
h ed, Gla-de og Kraft.
blev.et saa rorbavset, som da han med role.
de.n 1 0Jnene, som lkl:e vil give ham Gymnasier sluttet, Person tor Persolll
Det er det.te ene korte, men tusind - sa.mme Beg.ejstrlng frydedc slg over
'\tl m aa dog af vore e ~tDe 1 ~nder- den Ane~endelae, Da han med en vis ind e for
den d anske Atvrergelse a t det
Oi atter tuslndfold lge Raab, der n u Sparta.s Sejr , som jeg - Hr esom aile jylland
krseve, at de helt udrydder Ddhu rergrede s1g over den anden tyske Kultura.ngreb? Jeg
tvlvler og vii
vor Fremtld som Kammente rne hJemme - var ned- selv a f Hjertek:rQ~en den erter Slt uaFllljs .,Snurrepib erier", stillede han vedbllve a.t tv1vle, sa.alrenge der lkke
det
sla.aet over Athens tlontn for fJotte Tendens, en oe an- det udmaM"kede Forslag at aka.be
er Samllng om .,Sagen". Kommune rTiUnderi ang.
den brerer paa som K hlstorLslt R.e- en absolut frelles ,,Dybbsfldatt.. for nes Ansrettelsesvllkaa
r har heller ikke
r.ejst
Det er
sidlum, til a t g~re Forskel paa de Fr~tlden. I Betr~gtnlng af de vist sig t llstra!kkeli
g t betryg;gend e.
!dealer , der be- hj.emmef!klt.e og saa dem .,f.ra det store energiske lndsamlln ger blandt
sj !eler Nutidens gamle Land". De tysk:sindede Nord- Skolebf1m 1 Tyskland til Forde!
for .
1
1 Nordsl&..m .. ...., a t
EO har kun talt om det,. Jeg selv
Tyskland. Det er slesvig skelner lkke til svarende mel- den tyske Skol"'"'".,.
......_
""''"& ..,..
Vort Folk ved
den Aand. hele !em Hje mmefS'kinln ge og de andre. de tyske .,Faddersk aber" maa denne
kender saa nogenlund e d a. J eg vll
nu, hvem og hvad det staar overfor, Tyskland& Ungdom opdrag.es 1, etter Det Sfvrtre Danmark:
hans
Ide
komme
1
f~rste
Rrekke
ved n u slutte med at bruge et Billede om
hat taeet mod
og hvor meget og hvor lldt vi bar 1 at Staten b ar bemregtl&'et sig alt ~nderjyderne med
,
...... bele Problemet . Vi maa her 1 Danaabne Arme. vor en 0 vervej else a r F omye.sen
og r vrRyggen. Vil det saa, h vad der krreve3? S kolevresen, har ~a;bt en srerlig na- Kirkes Primas,
valgt at K~ben havns ~geLsen at de Anstrengel ser, der ma.a m o.rk orsanisere os som et D ige-laug
""
zlstisk U,nedomsopfostrin.g cg i enlnd- M.enlghede r Ul Hovedsta.d.ms Bls.kop. udfoldes al p rivate Kredse.
f or vor Grre.nse. En enkelt Sten, som
De smaa Stater_, Haa.b, Folkefor- fort VrernepYgten.
Men naar Slndene er f aldet tU R.o Grrensefor enlngens Skole 1 T~iinnlng,
er et blandt mange Bevlser derfor.
bund~t, er sygt. SympatlM nordfra
0g den Kra sbf$rst1ghed, som findes 1 efter det forestaaen de September va lg Ugger nok lld t langt uden!or ; Slesvlg
er god nok. Sidst bar I slamd.in:(en
Danske. der kender den dan- ~nderjydens Sind: jeg taler frit der- til Landstinge t, kommer det store danske Skole noget nsermere, Flensske Rejsnlng efter vort HUe Oll\, ford! d en ogsaa ruller 1 mit Blod !bi eblik tor det &f$nder ;ydske Spl6rgs- borg By -og Landdistri kt er allerede
en god nordJsk Mand. Norden hjrel· L&nds bed~vende Nederlag 1 64 un- som denne Landsdels
maal: Statens Holdntng skal og maa. Forstrand. Selve Diget skal Gramsen
JEtling -, ka.n
per os 1 Faren for at blive en ,,Rand- deT Mottoet: ,.Hvad udad tabtes, skal llge saa vel vendes
t1l sejg Troskab nyskabes. Det er min Tro, at dette vlll vrere, Op!~relsen og slden Bevogtnlnstat". Men det af4t~rende er, hvad lndad vindes", mangler IItke enhver og haardnak.k et
Indsats, som den hos lykkes, h vad Udtal.d Valr et end f ur. gen ar Diget vU - saa godt keoder
Mull(hed for at vrerdsrette denne en og anden af og til er slaa.et ud 1 Ytringer at ledende Mrend fra •den jeg Tyskerne, og saa godt bed~mmer
ene som fra den a.nden Side bestyr- Jeg dem - vore nationale Modstande - 1
Vi staar overfor en totalltrer, ens- Kraftanstr engelse, selv om den sker Tro paa , a t det gfelder
om ubeherker MuUgheden.
ret.tet Stormagt som vor landfa.ste under en krrenket mllita!r Stormagt.s sket at raabe op
re torstaa bedre end en stadig VIfor at bllve h~rt
gen.
Og llgesom 1920's Statsmlnlste~;
Nabo mod Syd. Aile 60 M11Uoner for os saa fremmede Former, og det 1 K~benhavn. Saa
dumme er vi ikke
1
m.Lg her bl~t se paa den vig· fkke helt forgreves sagde sine
bekend·
Tyskere udgpr eet stort Masslv, sty- tUrned I den farllge Form , at den mo- der og saa beda&rvede
lklcA! her.
tlge Side al Sagen, h vor jeg ael1_ te Ord om de
ret at een Vilje og besjeelet a t een ralsk forvirrer Na.tJonen, som synes,
Danske Syd for den lYI
har
speelel
Indslgt: Skolen. net er ;, Grre.nse, saaledes vii enhver fribaa
Tanke, en stor, 19Jftende, bevlngende den for sent ~r kommet med som
Sted&t for Ensretning smtter vi os
lkke mlndst paa dette Sted, d en nn ren dansk Mand, ogsaa at 1 vidtgaa
og betvingende Tanke: aile Tyskere Stormagt 1 Verdens ~v.rige Stonnagsom vort ideale Maal Samling til
tionale Modstand er bar sa t Ind. Je ende Grad atvlgende polltlsk Menlnl
1 Verden skal vrere, !orblive eller ters Dellng at Jorden, og som i F~- en K~de
at trie Menne1ker, der rsekskal
dog tkke her nsermere under~g f_li1le Situatione ns Ajspren.d.ing, hv
bllve tll eet Folk • og eet Rlge. lelsen al at vrere skabt som .,Herren- ker fra helt ude
t.il venstre til helt
hvorvidt
man kan slge, at Tysker!1~ Landets nuvrerende Statsmtnis ter ~1
Overalt, selv 1 de fremmede Lan- volk" tnaa krempe slg-ud a ! Neder- ude til h~jre, ,og
..som..- med !uld Ret
har
mlsbrugt
den llberale Skol eor~ Lanaets qvsopgave
de, skal de holde sa.mmen SOin en lagets Mindrevaerdsk:omplekser.
t.ll at f~lge vore !dealer og pleje vore n.lng, der blev truffet efter lP~ Lad m!g da slutte i sin Haand.
med et lille or
tysk Kolonl og undslaa slg ved a.t
Andre Na~tater til Tyskland ha.r Interesser inden for vort Lands poll- Vor Gener~sitet er
h
vert
Fald
lkkt
spil,
som
Ugger mer for den, d er
1
gae. 1nd 1 .,Herbergs taten"s Borger- over!or denne tyske Eksp ansionstra ng tlske, soelale or !llkonom.l.sk
e Udvikllng besvaret med en tllsvarende Holdnln& jeg stammer fra en af Slesvigs Marf
ret. Hv(}r de sld der tlettere sammen grebet til Represal1er at endog dra- - 1 S~rgsmaalet
Dansk·Tysk holder tra deres Slde. Udnyttet OC det tll det egne, og som ogsaa forstaas helt
fra gammel Tkl, skal de helt rette stlsk Ka ralcter. Dette ligger udenfor hverandre 1 Haanden.
Ikke een an- d _.A bl
d
y er......,
ev en, og Yar der J'eJl 1 den, der ogsaa kender lldt tU ~ndl
0Jne og 0ren mod .,das grosse Vater - voc Na tion.s Tra.dltloner. Fra t~rst a! svarllg dansk Person
I
staar uden for
dn
...te d t
0 r 1ngen, n.r • r e 1Jtke a.t graedl j j yllands personllge Forhold.
land", ogsa a de r, h vor de som J 0 st- ha.r v1 J~ ns.k:et ud t ra t rlbaaren Tanke- Ansvaret for, a.t
Danmark etter 50 over splldt Meelk.
Det var haardt fornylig at h~re
rig har et Aarhundre de3 e!Jer 1 gang at yde Slesv!gs halvthund red- Aars Undertryk.kelse
toe denne Del a! F
t k1l d
'"''
Hr.
Deiehgdib er 1 den danske
or a. s re en -jebllkkell p ..... •
Schwelz mange Aarhundre ders Hrevd tusind Tyskere, m.ed for de flestes S1esvig t llbage. N 1 vild
og e
e m ed HI- t ti
j
Han
er et typlsk Eksempel paa ,
for andet. I Grrenselan dene, ogsa.a Vedkommende dansk Hjemmesp rog, 1 storlens Ret have haft mere. All
on v11 eg gaa to Veje.
e ua
Paa Fl
borg!
rlnge
Grrensens s to re Spil Tid
hos os, holdes de sammen ved at have vldest Forstand rlmellge Forhold. f,Site 0nsket om
at undlade a t ud- ed . den elliS
s sta.dion opf~l'te. anden kan g~re en Mand.
lkke blot d en anden S ta ts In st.it u t.i o- Represalle r Uggger
suggereren de Tekrlik, aotn
maaske endog nytte en S1tuatJon ud over Hjemmel rn d
net• vl tr""nger til nu som
""
ner a t holde s.ig tu, men desuden og- uden for vort Slnds Mulighede r. Det og Ret!rerdigh ed,
og dette fZinske blev ejen ommellgt nok Nazl.smen Of lsretnlng tll Hr. Delchgrab
er og
saa dere.1 egne, med det tys"- o ; ...es
sa.a sa.ndellg fyldestgjor t ved den da Fa.scilsmon b ar frelles med Kom- af haM Kaliber
- ·er
en
ti',. •• ,...,. ..,,-~,
er ma.aske ee.n at Grundene til, at
munlsmen , 1 Er •~----" 1933 et ~"~•
'
overen.sstemme.nde. Sker dette ikke den tysks1ndede FolkeUngs mand paa trufne Al •..-'relse. En Paakaldel3e at
~e,...,....._~
~" det danske Digelaug mod den
Be-v~ege)
!ll" t
f
samtli 0
efter preussLske Tradltlone.r 1 den en"
sessp a og or
•.,
sine Agltat lonsr-ejser 1 ¢ st- og Syd - Nationen nu kan der!or slet og r et Byen.s
i som kaster B!lllgerne helt lnd
Skol~ E
et
,Nor<i
keltes Sind ved Vane eller med Glre- tyskland bar forkyndt sin sikre Frem- udtrykkes Ved NeLsons
bert1m te Pro- s1 .
• rnn va.r: '
- Jord, er en Digegre ve, som vi
de, llgger Natlonallte tens P res over Udssejr overfor .,et mret og magellgt klamaUon: Vi forventer, at enhver esvtgs tyske Skoler opsta.ar pa.eny" · slutte op om.
sin Pligt.
1. Akt frem.sbilled.e SituaJtlonen 1920.
dem, ikke blot aandeUgt, men 1 ikke Folk" som det daruJke. Men aJ.tsaa: Mand g"'r
"'
Bedst var det !or vor
Ud !ra de Foruds~:etnlnger, at vl Paa .,Sc-enen", d . v. s. paa selve Pladrlnge Omfang ogsaa materielt. Det lkke Represalle r, men noget Lndet.
uafvisellgt
npc!vendige
sen, va.r fremstllle>t et mreett~ S leskan let ettervtse.s ogsaa her U1 Lands.
Da 1 1920 K.onien paa T~nder Torv lkke ~nsker at tage Repre8alle r, og at
Krrefterne
at
faa som vor
vi lkke indbyrdes vll tustraebe nogen vlcskort !l'(l Kongeaa W Sliec. Ved
selve Landets Statsminis ter.

Af

Dr. Ernst Kaper

ALLE

J

*

*

LAD

J

*

s1

l

I

Mand studere<Je ved et UnJvers1tet 1 SpfSrgsmaaJet ,.to
or
Ved vor sidste stori! GYmna.stlk!est Sydty.stland, havde jeg en
tysk natlon.ait aet ldk.ker op over Hortsontor
raabte Kall'llllerat, sam
d rS"Sttede alle un g- ten Oi' kr&!ver tn Sa.munz overtor Spjilrgsmwet om den 81Xa&.~.ae~woiiU
aile Tuslnder t ilsidst eet ene.ste Ord : dommelige ProbleJMr med. En Dag d.et voksende Tryk, er det heller ikke
u.Jce Ulli'dom. Dette Pa.rt!a natlonale h jrelper Jo for det fl!lrste lkke pa.s
Ia/ som Ud tryk for Ungdom og Sund- ogsaa Athen-Sparta.
er Jeg .m Ensretni ng, del' vU blive vor Pa- F)lratemand, I . P . Nielsen, bar udrettet Regnestykket; men desudan: Staa.r
hed, Olrede og Kra!t.
blevet saa !orbavset , som da han med role.
udmrerkede Tlni 1 Slemg. Jeg cad ae f. Eks. uden Vldere Sta.tsseminarler og
ne.t er dette ene korte, men t usl.ndden
1 0Jnene, som 1kke vfl give ham Gymnasier sluttet, Person for Person,
11 maa dog a! vore &itle 1 Sj!lnder01 atter tusJnd!oldlge Raab, der n u sa.mme Beg.ejstrlng t rydede slg over
Bettng.elsen for vor FremtJd som Spartas SeJr, som Jec - Hreoom aue Jyllall<l kneve, at de mit udryddu den Anerkcndetae, D- han med en v1.!J 1nde for den danske A!vrergelse at det
paa det
Kammeraterne hJemme - var ned- selv at HJertekrocen den etter 81tua- Ildhu rergrede stg over den anden tyske Kwturangreb? Jeg tvivler og
Tls1aaet over Athens tlooen for !lotte Tendens, en oc an- FlfiJs ,.Snurrepiberler", sWlede han vedbllve a.t tvlvle, saalrenge der ikke
rejst
Undereang.
den bserer pa.a .som et hi.storialt Re- det udmserkede Forsla.g &t akabe er Samling o:m .,Sagen". KommunerDet er Spartas s1dJum, tll at g~re Fmske l paa de en absolut frelles ,.Dybh1$Idag'• for nes Ansret telsesvllkaar har heller ikke
Idealer, der be- bJemmet~te og aaa dem .,tra det Fr&mtlden. I Betragtntng af de vlst sig tll.strrekkeligt betryggende.
store energiske Indsamling~r blandt
ajaeler Nut.idens gamle Land". De tysksindede 1 NordEG h
k
talt
d t .
Tyskla nd. Det er slesvtg skelner lkke tUsvarende mel- Skol~rn 1 Tyskland til Forde! tor
den tyske Skolesag f Nordsle.wlg og at
ar
un
om
e •· Jeg selv
den Aan d, bele lem Hjemmet~ge og d.e andre.
n u, hvem og hvad det sta ar over!or, TY.sklands Ungdom opdrages 1, efter Det -vrlge Danma-rk hac taget mod de tyske •.Fadderska.ber" ma.a denne
kender saa nogenlunde da. Jeg vll
og hvor
og h vor lidt vi ha r 1 a t Staten bar bem:.egtlr et Sig alt
med aabne Arme. Vor hans Ide komme 1 !~rste Rrekke ved n u slut te med at bruge et Blllede om
Ryggen. Vll det saa, h vad der krreye.s? Sknlevresen, bar skabt en srerlig na- Kirkea Prlma$, valgt at Klfbenh avns en Overvejelse a.f Fornyelsen og ll'or- bele Problemet. Vi maa her 1 Dan.~.
zlstisk Ungdomsoptostrlni og genind- Menigheder tll Hovedstad~n.s Biskop, ~geJsen at de Anstren gelser, der maa mo.rk organisere os som et D ige-laug
De smaa staters H.aab, Folketor- tprt Vrernepllgten.
for vor Gramse. En enk elt Sten, som
er et blandt mange Beviser d-erfor. udfoldes at private Kre<fse.
Men
naar
Sindene
er
faldet
til
Ro
Grrensetoren!ngens
bundet, er sygt. Sympatien nord!ra
Skole l T~nntng,
Og den
som flndes 1
er god nok. Sidst bar I slamcUDJen
Danske, der kender den danSind: Jeg taler t rit der- etter det forestaaende Septetn.bervalg llgger n ok lid t langt uden!or; Slesvlg
Gu.nnar Gunnarson I Lybrek talt som
ske Rejsn ing etter vort lllle
tordl den ogsaa ruller i mit Bloc! ttl LandstJnget, kommer det &tore danske Skol e noget nrermere, Fle.ns.en god nordlsk Mand. Norden hJ11el- La-nds beds:tvende Nederlag i 64 un- som denne Landsdels lEtting -, kan ~Jeblik t or det ::¢nderjydske SptJr g&- borg By -og Land<Ustrlkt er allerede
per o.s 1 Faren tor a t bUve en •.Rand- de<r Mottoet: ,.H vad udad tabtes, skal llge saa vel vendes tll 8ej,g Troskab maal: Statens H oldntng skal og maa Forstrand. Selve Diget skal Gr am sen
s t.at". Men det
er, hvad indad vindes", mangler IItke enhver og h aardnak.ket Indsa.ts, som den hos nys ka bes. De t er m In T.ro, a t d ette v11 vrere, 0p!¢relsen og slden Bevog tnlnvi selv vfl.
Mulighed tor at vrerdsrette denne en og anden a! og til er slaa-et ud 1 lykke-s, hvad Udtald V41.-la'et end tau. gen at Diget vii - saa godt kender
VJ staar overfor en totalltrer, ens- Krattanstren.gelse, selv om den sker Tro paa, at det geider om ubeher- Ytringer at ledende Mamd fra •den Jeg Tyskerne, og saa godt beds:t.m.mer
ret.tet Stormagt som vor landtaste under en krrenket mllitaer Storma.gts sket at raabe op for at blive hprt ene .s:om t ra den an d en Sid e bestyr- Jeg dem- vore natlonale Modstandere forsta.a bedre end en sta<tig Vi Nabo mod Syd. AlJe 60 Mlllloner tor os saa fremmede Former, og det 1 Ktsbenbavn. Saa dumme er vi i.k.ke ker Mullgheden.
Tyskere
eet stort Masstv, sty- tUmed 1 den tarlige Form, a t den mo- de.r og saa bedt&r vede lkke her.
gen. Og ligesom 1920's Statsm!ruster
ret a.t een VUJe og besJrelet a! een ralsk torvtrrer Na.tlonen, som synes,
AD mig her blot se paa den vig· ik.ke belt torgreves sagde slne bekendtlge Side a.t Sagen, hvor Jei selt te Ord om de Danske Syd tor den
Tanke, en stor, ll'lttende, bevlngende den tor $ent er kommet med som
Sted&t !or Ensretnln.g sretter vi os
har
spcc1el
Indsigt: Slcolen . Det er j1 Gramse, saaledes vU enhver tribaa
og betVingende Tanke: aile Tyskere Stormagt 1 Verdens ~VTige Storma.gsom vort ideale Maal Samling ttl
Jkke
mlndst
paa det~ Sted, den na reo dansk Mand, ogsaa at l vldtgaa
I Verden skal VJ;ere, forbllve eller tet·s Deling a! J orden, og som 1 F¢- en
at / rle M ennesker, der rooktJonale
Modstander
bar sat Ind. J e ende Grad a tvigende politbk ~··--·~-.....~
blive til eet Folk • og eet Rige. lelsen at a t
ska bt som ,,Henen- k.er t ra helt ude t.ll venstre tJI helt
skal dog lkke her namnere unders¢g l¢le Situationens A/spcendtng,
Ove,.lt, setv 1 de l <emtnede Lan- volk" rnaa ....,,. •lg - ad ar
hvorvldt
man den
kan llbe<ale
ude W h•J<e, 00 som - med tuld Ret h1<
sige, at Tyskernl LLandets
nuvcerende Statsminister
rnhbn.rt
ondet• Lfvsopgove
I "" Haand.
de, skat de hold• oammen som en lagets Mlnd<ev.,,d, kornplebet.
Ul at tfllge vore ldeale< 00 Pleje Vo<e ru.,.., de< blev b"uttet eltet l "'' Lad mig da slutte med ot lllle o•
tysk Kolonl og nndslaa 81g ved &t
And<e Na.,..t..t« Ul Tysk land bai Intete.sser lruten lot vort Land, poll- Vor Oene<••ltet ., I hvert F ald lkki spll, som llgge< """' lot
de<
gaa lnd I ..He<bet.,.aten"a Barret- omtot denne tnke Ekspansi<>nstrang Uake, soclafe 00 •iwnOID!ske Udvlklinc beovmt med en W..a <ende Holdnl., Jeg st..mme, " en ", "::.•• h It
ret. Hvor de sidder tiettere sammen grebet til Represaller at endog dra- - 1
D8Jl&k-Tysk bolder
te
... egne, og som1 ogsaa ors
s e
8
1
81
Ita Pmmel Tid, &kal de belt <ette stbk Kataktet. V..te tlg.., udento< hve"'"""'
Hunden. l kke een an- ydeute
og '"'
J'eJI
!ra deresblevde.den,
h ldtll
1 de~I den, der ogsaa lien;.;,
Udnyt
t or der
det tl
k d lidt
0 Jne oc 0 ten mOd .,d .. """"' Vater- vcr NaUon.s TtadiUonet. Fta t¢rst at "'arllg dansk Peroon staar u den lor
jyUands person ge
r o .
land", - · de<, hvo< de som I 0st- hu vl•n&k<t Ud t<a ltlbaaten Tankeom oplldt M>elk
Ansvaret !or, at Danmark efter 50 Ordnlngen, nytter det lkke a t gr • Det var haardt tornyllg at h~re paa
rlg hat et Aarhun<ltedes eller I gang .t yde B!esvlgJ . h alvtbundredFot at skl!r de OJ bllkkell- S
Hr.
1 den dansk:e Radio!
Schwelz man,. Aathundnders H,.vd tuslnd Ty•km, med tor de tiestos Aars Undertrykkelse tog denne Del at tuaUon vii Je gaa· to v je
tot andet. I
e · nst.dl
e
ogoaa Vedkommende dansk HJenunesprog, I Slesvig tllba.ge. Nogle Yilde med Hi- Paa .,.........,
'"u • Han er et typisk Eksempel paa,
g
eTalmlk
·
ringe Gramsens store Spll Tid erter
hoo oo, holdes d,e sammen ved a t have vldest Forstand tlrnellge Fo<hold. st<>riens Ret have halt mere. Alle med den su-ererende
t~lte 0 .nsket om at undlade a t Ud·
on
anden kan g~re en Mand.
nytte en SituationOC ud
over n.ske
Hjemmel
.... nok
,·
Det, vitutrrenger
lkke blot den anden Stet. lnsUtuUo- RePt...Uer 11g..., mame endog og
til nu som
dette
blev eJendonune!lgt
Nazisnten' or ,.,tnlng
Ht. Delchgriber
og M'XlFolk
0
ner a t holde slg tu, men deouden oc- uden tor vort Sin"' Mu!lghedet. Det saa sandellg ty!d ....Jorl ved den da Fo.sefsmeo> hat tmu.., med Kom- at bans Kallbet, er en Formand ,
saa de"" erne, med Sker
del tysko
er m..,.e
een at
On.ndene til,paa
at tndne A!.,.teloe. En P aakaldebe at muntsmen, I
overe!lMtemmende.
dette Rlae<
ikke den
tySbindede
FolkeUngsmand
et _ , det danske Digelaui mOd den Stotm ,
ar og 1933
tor samt.Itr4
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ettet preus.slslre TtadiUonerl den en- sine Agitation"')'"' 1 0•t- og Syd - udb"ykkes
Natlonen nved
u kan
dertorbe,.,mte
slet ogProret "
. . vu : ,.NOI"<I·· ,som
Netso,.
indVI over
Jotd, kaster
er en Dtgegme,helt
som
a lle vor
vn
keltos Sind ved Vone eller med
ty•lr.land hat t orktmdt •In sllrre Ftem- klamatlon: VI !mente<, at enhvet slesvlp tnk.o Slt<>let - . a r ....,, ... slutte op om.
de, ligget NaUon allteteru P tes ovor Ud...,Jr ovettot .,et mret og m ...llgt Mand <¢< sin Pllgt.
I. Alct 1<&"'-"Wede Sltur>tior>en 1920.

Om!a~

dem, lkke blot aandellgt, men 1 lkke Folk" som det dansJce. Men altMa:
rlnge
ogsaa materielt. Det lkoke Represa.Uer, men noget andet.
kan let ettervlses ogsaa her tll Lands.
Da 1 1920 K.ongen paa T'"nder Torv
Og det er .kun El.sas3-Lotbri.ngen, uventet mf'dte ogsaa de
Tyskland hat gicet Atkald p aa.

V

*

tyskslnd~e
•

. .,,.,., Rept....,nt..ntet OC sagde Ul

dem, at de skulde staa h a ns HJerte
I ved, at det lblandt de ma.,..e llge saa ""' som aile Landets •vrlge
ot..,.,., ke Stater var to, der Indbyggere, btoe de vllde ,.,,. toyale

f

d

tnt

~~

u~

at Vi Paa ..&enen", d. v. s. pa.a selve PladBedst var det for vor
sen, va.r r ...
e mreett(ft ·
Ud ra e
ru....,.ae nger,
tl'Q.......... , -.# t tU
ed ua!Yiseligt n1k!vendige
11
11
ik.ke ;nsker a t tage Repre.'la er, og at v1cs1rA.... t
SUen 81
V Krrefterne at faa som vor Dlgegreve
tats
._,,,._.. atod 100 ..
kl""""' 1
vi lkke lndbytd" VII tll"""be n ogen
,__
solve Landets Statsmlnlstet. Det me11
Ensret.ning,
men
kun
en
tre
es
s
lig
ner ogsaa
a t paa
os, den
som lndreellers
og n aUonat
vii Jer •amte tfd-hvlde """"'· o v.,. ' dem
mest
k<mvermange
ltlt Slag
10
70111
nngle Element" sammen tU et Frem- Ore... 1 wt 0 ' ....
De poUUske Kampplads. Selv dlsse VII
""'•rouram med Udoangspunke I
..daonskc" Dtenre 'Ykkede ! rem Ill den trydes ved at seen Mand vokse Jra ••
lnteU,.ende Forhold.
nye 0 '""""· de tyske elter10d hlot og ' '"'• dan.k Stotsmlntster tU at bllve
Fo

Aa

..,...,~

Loyallte~
*

har Grund tll at gloode o.s over

K"""'""'~

~---- -~-~ ~:e ·~·

Tys~terno.

her en enkelt, hv~ beteg:nende en
t ysk PrlvaJt.skole. Ved Grlensen _,tand- en dansk Statsmand.

ERNST KAPl!lR

ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVN It
TELF. CENTRAL 1l,i95

Bladet: n

uagens Nyhed~ r·

skriver den

2 ] JUNI fQ~

Tyskland har ikke
opgi!Vet Notdslesvig ·
._

Kun Elsass-Lothringen er endeligt alstaaet
Afd~de v. Biilows Betydning som Hit.l ers Raadgiver
D agen•

N y heder privat
B erlin, Mandag.

O

M den pludscllgt afd0de Statssekretret· v. Billow siges i Aftenbladencs Nekrologer, at han i de sidstc
!cmten Aa.r llar koncentreret sine
Krrefter om en stille, men sejg og maaloevidst Kamp mod Versailles-Traktaten.
\'. Billow var stedse besjrelet ai rll!n
Tanke, at det tyske Folk skulde frigore sig for alle de Baand, som Versailles havde paalagt Riget og Nationcn. Ogsaa Folkeforbundet var for
!.am alle Dage et Versailles-Vrerk, Rom
lkke maatte faa Lov til at blive bestaaende i den gamle Form. Som ud&ll·

li gger i Bordakuffen, og der maa. dea
blive l i~r.gende indti l vid ere.

v. Biilows Efterf~lger
Ht·. v. BUlow lod allerede den Gang
skinne igennem, at den tyske Recept
formodenllig vilde krreve en fornyet
Anvendclse af Folkenes Selvbestemmel•
sl'Sret som et Mlddcl lil Gennemferelsen
af de fredcllge Revisioner, som Tyskland ikke kunde give Afkald paa.
Dct forlydcr i Aften i Berlin, at Mi·
nisterialdircktor Dieckhof!, Hr. v. Rib·
btnlrops Ledsager paa de politiske
Rejser til England, cr udset til at bllve
v. Billows Efterfelger.
a:--.

llgspoliti8k R<tadgiver har den a/d~Jde
:Jtatssekretrer betydet langt 11tel'e fur
llitlc1·, end Oflentligheden hat erfcm;l.

Om de tyske Revisionskrav bcstod der
fuld Enighed mellem den revolutionrere
Nazisme ogden konservative Patriot v.
BUlow, Diplomatcn a:f den gamic Skole.

Kun Elsass og Lothringen!
I April 1935 deltog Deres Korrespon dent 1 en Samtale med Hr. v. BUlow,
ved hvilken Lejlighed han freml;atte
<'n Rrekke aabenhjertigc Udtalelscr om
tysk Udenrigspolitiks Fremtidsmaal.
-

Der er, •agJe han orJret, een

Gt~ng lor aile kun givet AlkalJ ptla

El•au og Lothringen.

Hvad d e ll.n·

dre territoriale Spj)rgamaal ved vore
Gnenaer an-'a.!cr1 da Yilde det yar"
ga o ske forkert i Utide at leegge en
Recept f rem paa. Bordet.

Receptl"n

Afdod e Statuekrelar v. Bulow, Hitlert
Raadciver.

ST. REGME6ADE 2. KOBENHAVN K.
TELF. CENTRAL 11,895

6Ladet:

Otw;~n.s

skriver den

•

Nyhedf'r

2?JUN/ 1936

9er
aa vmre Fred
vea Crmnsen mellem.

Norden og Tyskland ,
Stor Tale af Gunnar Gunnarsson paa
Rigsstrevnet i Lubeck
-

Fra vor 11d.sendte Medarbcjder -

Liibeck, Sendag.
OR skandinaviske Deltagere I Nordische Gesellschafts Rigsstmvnc
var dct en Oplevelse at h0r e Digtercn
Gtmnar Gwmarssan bolde en Tale om
Nedvendigbeden af en fuldkommcn
Fredsslutnlng vedrerende Grrensen mcllcm Danmark og Tyskland.

F

•

Gunnar Gunnarsson betcgnede Frcden om selve Grmnsen soin en Forudsmtning for et tysk-nordisk Samarbejde. Deri vii aile de Menncsker give
ham Medhold, som ud fra de bedsto
Tanker og Heosigter ensker detle tysknordiske Samarbe.jde fremmet. Det var
da ogsaa smrligt glredeligt at se, at
Gunnarssons Tale ved den officiclle
Frokost i LUbeck blev modtaget mcd
Porlatteren Gunnar Gunnar..on.
strerkt Bifald saavel paa tysk som p a a G I - - - - - - - - -nordislt Side.
1
Gu:nnarsson talte Lil at begynde med '
i en mere spegende Tone om Mllil.a!r-1
fc ~~!dene i Island.
\

Island ejer ikke en eneste
Kanon!
- Vi ejer iklke en eneste Ka.non,
sagde han. A.f Vaaben bar vi k:un nogle
ga.mle Forladegevrerer, som stammer
fra. den da.nsk-tyske Krig 1864. Enhver maa altsaa. klunne forst.a.a, at
lslli!Ddere ikke besk:mftiger slg med
Krigens Bedriiter. I I sland kender
vi kun til at re.,ane med Fred, og Fredatanker fylder da ogsaa. vort Sind, naar
vi kommer til Tyskland. Dct maa. vrere en nedvendig Opga.ve ogsaa at la:.gge Gramsen me ilem Danmark og
Tyskland lnd under Frede.ns Atlmosd'mre. Der b0r i'kke me.re vrere Stdd og
Ulfred llif nogen scm~ heist A rt om d'Cn
dan:;J<-tyske Gramse. Det vilde vmre
smukt, om der en Gang .k.unde rojses
et Fredsmonument meUem Norden og
Tyskland, paa .sa.mme Maa.de som der
er blevet rejst et Monument t Ska.ane
til Mlnde oro forbigangen Strid og
Ufred mellem Sveri:ge og Da.nmark.
Grrensen mellem Da.nmark og Tyskland har v~eret Genstand for Ufred.
Det b0r den ikke mere vrere.
Strevnet sluttede i A.ften med en Solskenne VarJ. Kronika.
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Danske oe Tyske-.ta er1

'-frit o aabent i LObeck i
Kurr na/i~nalbevidste

Nordboere og Ty1kere han bygge
Forstaaelsens Bro

I

I Gaar var det Bondens Dag i Hansestaden
F'ra vor ud&endte Medar·bejder

tyske Skrlbcnt Clausen Korff, Flensborg,
cfter Stgcn11'r ~sident
NTALLET at Deltagere i dette Lobscs speciellc Tlllldsmand 1 Sle.svig·
Aars nordiske Strevne er vokset Sporgamaalet, opholder sig jrevnUgt i
I.Jctydelfgt alden i Gaar Aftea. I LU- de. tyaksindede Nordsleavlgerea Kreds.
beck bor for Tiden ca. 1600 Grester
Graenseswrgsmaalet er
fra Udlandct og fra det tyske Rige.
Alene 750 Besogende tra de nordiske
banlyst
Lande er str0mmet til den estholstenDel undgaaa naturllgvis il<ke hell, at
ske Hansestad.
dansk-tyske Slcsvig·Sporgsmaal strejLUbeck, L0rctag Aften.

A

Danmarks Nazisme er strerkt reprresenteret. I Gaar Aftes ankom med
Skib til TravemUnde 75 Brerere af ct
dansk Naziemblem; d~g hcner dlsae
lomoghalvfjerds illgenlunde hjemme I
el og samme Parti.
De tyskslndede Nordslesvigere har
crterhaanden sendt saa godt som hele
drres nazl.stlske Forerstab hertU. Qg.
sa.a Dyrlrege Jen,v MBZler fra. 'craa·
slcn er arnverct. .Han scs nresten
overalt sammcn med Overlejtnant Lm·
1
.o~th& og Gaardejerne Wilhelm Delch4
!Jiiibcr og Jep Schmidt. Den grrense,
/

fes Mand og Mand

imellem.

Selve

GI'Censcspol·gsmaalet spiller dog, som
det sig hor og bor, innen Rolle i diase
Samtaler. Paa, tysk Bide erk cndes vel
mere O!J mere Beretti!JOI.~en at dot dantJko Stand1JUnkt, at et dan.ak-tysk
GramsemeZlcmvammdo findes ikke i
Slesvi.rT. At Danske og Tyake frit og

aabent taler om Enkeltforeteelser In,
denfor den aandollgo national-kulturelle Kamp paa bcgge Sider O~:amsen, det
cr lngen Skade til for nogen at Pa.rternc. Der var manre, cJer i Ga.a.I'
Aftcs vcd den feslllge Modtagelse paa
LUbecka Ra.adhua Jagttog Rigsleder
Alfred Rosc11bcrg og Lensgreve Bent
Holstein I en llvlig og ojensynJigt grunt
dig Samtale.
Ogsaa vea Foredragetw $ Dag ka

e,.

at~tibolajet>fstisk

Tenden.'l

kraftig

til Orde. En enkclt Taler strejfede Jed£.
spergamaalet, aom der iovrigt d{)g i'kkg
ma:rke& stort til h~r i Liibeck.
Bonden, den nordlske, den gcrmansk~
Bonde var Dagens Festbam. I en at
LUbecks akonne Haver samledes flere
Hundrede Mc:oneaker 1 Middags til et
gammelt. ftnsk Bondemaaltld.
j

TyskJands Behov for Landbrugsprodukter ubegrrenset

J

I

Bagefter samledca B0nder og Bonue- J
forere fra Tyskland og de nordisk~
Lando til en Forha.ndling om La.n.dbrugsernner. Lanclstlngsmand Hauch
l.agde for med en Redeg0relse OIQ den
danske Andelsbev~egelse. Ta.leren sluttede med at udtrykke Danmarks 0nske
om en livlig Udcnrigshandel.
Dcr taltes endviderc fra svensk,
finsk, tysk og norsk Side. :Minister
Darr~s Stabschet, Dr. Rei.schle talte om
Bondearbejdet som en religios Pligt
overtor Blod og Jord. Stabsleder, Dr.
Hermann, Berlin, var inde paa Sa.::::thandelen mellem Tysklarld og Norden.
Ban garanterede for, at TysklQJnd fakti.8k vilde blive ved med, i t4bogrrensede
Mrengder, at ktmne attage nordisko
Lamdbmgsprodu.'kter, d&raom Tyakl«,nd:t
b!dtl.8trtek8vort tn Genga1ld kun4e heholde ct bl'Cdt Mcwkcd i Norde,t. Bondestanden I Norden burde serge for et

fornuCtigt Forbold mcllem K0beprlst!r
og Salgsprlser. Ved en sund VareudVl.'ksllng mellem Syd og Nord vilde Svi·
nckort og Kreaturernes Dest.rucl'ing
forsvlnde.

Frihed og Uafhamgighed
er Basis
No·rdisc1r,o Gesell8c11aJts Rigsfot1retnlngsforer Dr. Tirnm talte ved Dagens
Hovedlii0de klogt og godt om Ty$land og Norden I 1936. Han poillterede,
at et godt Forhold mellem Tyskland
og Norden maatte vmre ba.seret paa
hvert enkelt Lanrus Frlhed og Uafbrengighed.
EnhvCl· Form tor Impelialisme, saat:el den politiskc som den
kulttqelle og okonomi.8kc Impttrkzlisnw,
maa bamlyscs. Det nordi..~ke 8 el3kab fiT

et& !ndretv8~ Orom~iaation, 8om. at-,;i$er
conlwer VlrksomJIRd itldellfor d e nordi·

ske Landes Grren.ser.
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!DHatmetenaum im '!tutteil (B{ers...;
2)u; bei !lliie'btr~otungen 9tabcdt nad} !teltf.

8. .3o£,rgong

aa~nmtt'tUdJ
Wit {te~n wie er3ne tttaucrn:
2Crbeiter Sauer Sotbat.
Das ftol3e IDerf mirb bauern.
IDir tiirmen uns ~urn Staat.
1tn bonncrn~n tttafc£?inen,
Die fdjtucre jauft am Pflug:Wir aUe biirfen bienen.
Unb oas ijt till$ genug.

Der 2Crbcit 'frarte {1Utet,
ifin jebcr Dctltfd?fano:o Sof!n
Uno ttlu {1er)ens-Srilber
Der elnjgcn ttaHOlt.
'
<aer~arb Sct?umann.

l'et neue elinifebe
t;otllo~

n

IDcr in Uori:>{dllc5roig glaubte, ()afj ber
<Lob fi. p. qanffens 3u eittem Uad1laijcn
m auf biinild1er Seite fiillrfc, fieht fic:Q fcf1on
HI) lteute wcnigc WodjCn lxmac:Q - ent.
oic 1iiufcf1t. IDir finb im <Degentcil &eugen
let <!!iner gcu~ltigcn politifdten l{raftanftren•
:tt• gung unb Mlrfcn 11115 nicf1t barii1>er h.in·
tWgti:iufd~en, bafi fie nic:Qts meniger 3um
~iei qat. als bie geiftige .fiiqrung in
u. Uorbfcf1Ieswig uon Ueuem an fief} 3u rei.
1
~

m

r·

1er

te,

i~

it-

rb
·u.
1dJ

&en.

Diinifare ~agungen am Iouf~tnben Sanb.
Uocf1 im G:obc roidtc bet g1:eife !Hinen"'
f.iif)rer fiir feinc SadJc. Die &ifet,)ung ge•
ftaltete fid! 3u cincr ~ro!Jcn l<unbgebung,
bei ber nod? einma{ ber g.an3e Qor bet
biinifd]en <l5ren3politiPer ~d1 auf eine me.
lobie einigte, um bonn aUetbings l>ollig
(IUseinanbequfal(en. <51eicf1wof]1 war bas
&gri:ibnis fi. p. qanffens nur ein 2luf.
tart. l<ttt'3 barauf uerfammelte .J. p.
ntelfen in <5raoenftein bie fo;ialbem~~ra·
tlfc.f?e Jugenb, um fie fill: ben <Dren3fampf
<ll13ttfeuern. <fs folgte Me Ja~resta~ng
ber biin\fd'?ett tllhtber~elt in jlens·
burg, bie einen ftarten ~fucf1 uom Uor.
ben auftvies. Soeben ift bie ftatf befud}te
l<unbgebun~ bet Jung~n ~rcn;wellr ge· I
roefen, bie bie alte £inie q. p. f}anffctts
roeit~ oerfolgt unb oerjucftt. norroegifdlc (
unb fcf1webifd}e Stimmert a{s &eugen iiir
):lie &recf1tigung bes bi:inifdlen l<ampfes
in Uorbfcf1lestl>ig 3u geroinnen. 1ler
Scf1luf:> bes tnonats roirb bann bas iib·
licf1c natlonafe ~teffen auf Sfctmlings·
banfe btingen, bas in bieiem J<tlrte roie.
ber uon bern <5ren~rein t>eranftaltd
whb.
~in,fa~ ber Staats- uno jhtatt3friifte.
Wir 'Deutfcf1en in Uorbfcf1leswig biirfen
nicQ.t in ben Sel1ler oerfaf(en, bieJe Der.
anftaltungen nur als Ublidle wiei>erfefl..
renbe Oereinsoerf.Gmmlungen 5u unter..
fd}i:itjen. Uls 1933 bet ttotionalfo3i..alis•
mus in breiter Jront Mcf? ttorbfcbleswig
l}ineinflutcte, cr3eugte fcf1on bas 23raujen
be1: bcutfdJen l3cgeiftcrung ein Untede·
genqeitsgefillll. !He -futd]t max grof>er
als bet <51aubc an i><ls eiqenc Dolfshmt.
q. p. qanficn. ber altc <!.5rganifator be::
bi:inifmcn DotrstumsPampfes, jelbft riel
ll<ldt tlcm St(lat. fcinc 111ad}tmittel ge~en
bie beutfdle Vo!Psgrupp~ an3u{ei.)en. <£i~
nen an~ercn ~{usmrg iaq cr, bet in alle11
tattifd1en ,Sragcn me\tcr als irgenbcin
anhcrcr im banHmcn £aqcr bticrte, ni<ftt.
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IDh· Hirmen uns
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Staat.

l!n bonncrn~en mafd?itten,
Die fd}mere j~tuft am Pflug !Vir aUe biirfcn bienen.
Unb b4l$ ift uns genug.
Dcr Urbcit f?arte f?uter,
<fin jeber Deuff~tanbs .Sof?n
Unb a(~ fjcr)cns-l3rfibcT
Der eini.gcn tlation.
~er~arb Sdrumann.
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Wcr ill norbfdllesroig glaubte, {)afl ber
t!ob q. p. qanjfens 3U ttne'm nacf)laffen
o.uf i:>iin iidJer Seite fiit[Jdel fieqt ftc£) fd)on
ll<'lltc - n>eni~w toocfJen oan.a.cft - ent.
taufdlt. to·it finb im <Begenteil ~eugen
dllcc g<•u,altigcn politi fdJen l{roftanftren·
gung unb bih·fen ttlls nid1t baril'ber qin·
megtou fd]ett, bof~ fie nid)ts Weniger 3U11t
~ie{ f)at. als bie geiftige Jilf)rung in
nori:>fd1leswig oon Ueuem an ft<fl 3u tet•
f) en.
Diini fd}c ~agungcn am l<tufenben l3anb.
l'1od1 im troi:le mirttc ber greife Da11.en•
fiihrer fiir fe inc Sad)e. Vie 23eijefJung ge•
ftaltete fidl 3u ciner groijen l<unbgebung,
bei ber nod? cinmal ber g.an3e Qot bet
bonifdlcn ~ren3politifer ft<fl auf eine me.
Iobie einigte, um bann aUetbings l>ollig
<ntseinan~qufollen. ~leid)rool)l roar ba::
&grobnis q. p. qanffens nur ein Uuf.
tart. l<ur3 barau f oeriammelte J. p.
rtielfen in ~rat>enftein bie fo;ial6em~o'lfra·
tifc£1e Jug~n~, um fie filr ben ~ren3fampr
an3u feuern. <fs folgte bie J~testagung
jlen:,·
b~r banlfd?en nthtberqeit in
burg, ~ie einen ftatfen &fud) uom nor.
~e n auftules. Soe~n ift bie ftarf befud)te
l<unbgebung- ber jungen <5renswe~t g~~ I
meftJl, ~ie bie arte £'inie q. p. f1oanffens
wetter oerfolgt uno -oeriudlt. norwegitcf1c '
unb fdJwebifcne Stimmert als &eugen fiir
Ne 23ercd}tigung ~s b<inifd)en l<ampfes
in Uorbf<flleswig 3U geroinnen. 1ler
5d}luf> bes monats wirb bann l>as iib·
Iid)c natlonafe frreffen auf StamfiM:O·
bante bringen, bas in bieiem Jaqte roie·
ber oon bem ~ren3r>erein ueranftalte1
mit b.
~infa~ 6er Staats- unb <finan)frafl¢.
!Dir 'Deutid}en in norbfcfllesroig biirfen
ni<flt in ben §eqler oerfaUen, biefe tJer•
anftaltungen nur als Ubti<fle n>ieberleq.renbc Oereinsoetf•a.mmlungen 3u unter..
f d}ii!Jen. 2£1s l9:3:3 ber ttationalfo3i.aHs·
11\\IS In btei ter Jront n<ldl norbfcf)leswig
(JiHeinf(utctc, ct:~eugte fcf)on bas 1.3rauien
bet bcutfdlCll 1.3egeiftemng ein Unterle•
gcn flci tsgefilfll. Die ,furcf)t roa-r grofjet:
als bet <Blaube a11 ().as eigene t>oLfstum.
f?. p. L?tmffcn, bcr alte Q)rganifator be:
b<ln If dJClt Vo lfstumsfampfes, jelbft riel
n<\cf1 bcm St.aat. felttc 11lad1tmi.ttel gegen
b\c i:>cutfrlle t>o!Psgruppe an3ufeten. <Ei·
nett anbcren ~!uswcg faf) er, i>er in aiTe1t
l<tftifcbcn 8-ragcn wciter als irgenbein
ani:>ercr im bi.inHdlCII £agcr blidte, nicf)t.
1>er banifd)c Staat 3cigtc fief? als bas roil·
lige IDcrf3cug fi. p. fianifens. Die Kre.
Oitoereine br~tud,ten nicf}t erit .auf ~en
Plan gerufen 3u merben. if1re Ditdtoren
waren oon langer qanb fotgjam ausge•
m<iblt uni:> wu&ten, was fie 3U tun P<ltten.
'Diefc {inie ift icitbem nid)t wieber ncr.
la)jen worben. nad}bem Me panil M.
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Wigcn
~g~e ..u1:t'b man fa~. ~af; bie bOsrof11anb
s

ll:)crbaCflti.gungen bes neucn Dcutfc
,unberedftigt un1> bie £-urcf?t uor einem
~Cm-<1ltfh:eid? iibetfliif,[ig roat, ging tMtt
Ill .tller ~IIQe an bie Verfeinerung bet
mrtfl(}bctt".
tt5lridneitig jaq man ft<fl nad1 ~un~s"
~\CI\(}ffen um. q. p. t}attffen relfte nacq
~.'loru~egell unb S~m~ben . Jm Juni l936
IJtCtllilen bet norn>e!Jiicf?e Journ alift 21~
~tol~ 8al1ge ' unb bcr fd1l1lcl>iid)e profeffor
~tbuff auf Sfamlingsbanfe, um cincm
,neucn 8-a.nl>i na oismus (>as Wort 3u re,.
;belt. !>~eje ~ftrebungen fino gefcf?eiterl.
liona lb Jang e · ijt ill bic (l).rforb-~we"'
gl! llct eingegangen. Der gr.ofiattige Uus"'
1
fprutf! bes Ptof. Wei bull uon ben , t>er..
'einigtcn Staaten bcs l1otbcns" ift nur
ein Wort gcblieben, iXls, tvic fo t>iele, ncr.
f1a l1t ift.
Uois " als Urititn~
11 jlens bl)rg
Thtt ,,Jfensborg 2[uis" fah nom erften
G:ag an ble Cl3efaflt, bie bet biini·id!en
Stellitng broqte, ben Voltstumsfampf itt
norbfefllesroig af(ei n mit ben ft(Hl,tlicqen
nTacf?tmittefn :;u fiiqren. l~it bewun•
i:>emswctter · 6)iiqlgfeit qat d!mft <!:qrifti..
anfen unentwcgt naef, elner neubelebung
bet bihtifd?en t>oltstumsfriifte gerufen.
Q)ft I? at er t>on biinijd)er Seite ben "fdltve~..
•ren" Vorroutf einfte<fen miifien, Uatio
,na!fo3ialift 3u fein. Jn !>iinemar? fan.
·~en blefe ltufe aus bem beutfdtett Scqles•
.
~
roiq reinen IDiberqafi. Dama!s IDa.r ein
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jte<fung fcf?on -oerbacf?tia wcnn er nu
llcutfcf?e !i"uft atmete. -Jm Jaqre ~9:54
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TUJr bie einc ntefobie Pannten, ben Uatio
tci•
oerur
3u
?
!ibllcf
unerm
mus
Jialis
na!fo
fen unb fief, feft an Me Worte fiiqtenber
i:leutidler !1-atio)talfo3i<tliften . u ffam.
mern. bafi ber nationalfo3ialismus feine
~,rporhvate ift. Ulcflts ~eigt bie geiftige
£age in !>onemart 6efrer <1ls bie edofcn.
be WitPung, Me bider Uusfp-rucf? non
~eicflsminifter Dr. Cl3oebbels aef1abt ~t.
1
Die beftcn l{opfe im banifcf?en £:a~er ~
fa.f?en glei<:Qwoql, bof; man b<lmit allein tJ
ber neu errNdJten 'Kraf t ber beutfdlett ~
.,
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Sammfung ift Me bcutf~
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!lie 3<'fncn 311 befaffen f~Gben wer!kn. baft
~at ftd2 <X!s 311treffeno ermiefen.
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-Danc
1>anifcf?e 'Qiat ficQ bisher nid1-t ourdn u, jd)opfen. Jl?r a{fc:; 5 el&ftllcmuf tfein befet;en ntrmocf?t. ~(cid)'$Cifi<.J ift ober Me gi nnt fcf?on n1icber In !t cbcr~cblicf?i'eit um- tr
fvftema t\f~c t;ct,e gcgen ben tlafil)na(- )ufd?lagcn. :!htbers fann tticflt ermi tt (I
fo31al ismu s in Diincmarf vraftifO, 3Uu,ert!cn . 111enn ,J-lensbor~ 2h,is" fdlreibt: •
fammengcbrod}cn. :\tn &mufltfcin bet .Jn rlori:>fcf1Icsmig cine m eht qelt, Me bie 1
'Donen hat ftcQ burlf1 geie~t. baft Deutfcfl• fteidften l{rofte aus bet Verbinbt.mg mit 11
lanb bls 3um leiJten mann nationaHo· alfem fd1opfen P<tnn, burcf? bas ein t>otf f!
3hlliftifefr uno i:lies fiit !>cutfcf?lanb gut ift. gef<:Qaffen roiro, aus elner iiberl C9enen 1
ZlTit nationalfoJ ia(i ftlimcn 2(rgumentcn norbifd~tt l{ultur uno geftiifjt non b~r ~
_g~gen ~as !>euffO, tum.
.Sympatftic bcs ga.tt3en norbe ns. - m 1
f?lestnig cine mel}rqeit, bie burcf? bie ~
~Ieief13eitig finb i:>ie !>anen ().aran~e Siibfc
run~ 3roijcf]en l3obe n, l3Iut unb f
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<l)e.
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fcf?en
gangen, i()!e nation.alfo3ia1ifti
Untt>rbewufltfein auf bet ei·
bani'engeinge bataufhin 3u priifen, inwie~ llolfsflaftem 1e unb Cl3cfinnung auf bet
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IDCit fie fiir fich nu!Jbat ~u mac:Qen fin~.
Seite gef<:Qroa<:Qt wirb. eine ati Sie oer3icflten bewuf>t auf eine <Befamt.. anberen
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fd1au. auf eine ool!ige <Etfaifung bes ftemb
, ~at ~e ein grofjeus un.b
bafiir
smus
&iau
3i.ali
nalio
tnrn jl'flen, i:>ie ber natio
f) inter fief)." jilt uns 1
lJolr
s
wiU. !lie metf)ol:lc gcQt bahin, eil13efne miicf)tigere
iger • gilt es , unfere
d?lesw
ttotbf
~e
6eutf
~c£1
{i.cifc !ttrr<lUs3ulofcn. oie fie fiir
auf bet ~run b
utiger
einbe
btaucftbar flatten. Vor atrem bettui.Jen fie Stetiung umfo
mus GUf!U3ialis
nalf0
tWil)
bes
!age
non
ben <.15ei:>ani'en non :Slut unb ~oben,
b1inifcfren S:a•
im
g
<!ntw itfl11n
ll"bftammuna unb fanbfd1art . um iqr bef• baucn. !He
3ri9!,
be
ntetQo
e~e..
"Unt
neue
~ercs ~imatrecf1t in norbfcf?Ieswig ~t· ger, bie
mtt
uns
e
ID.aff
attige
ein3ig
eine
tve!l'fl
:Se.
bie
3'Ufun. Waqrenb in Diinemarf
tn
et
8ill!T
nom
uun~
cf?a
f
n
unfer er IDelta
~utung bet 2-taffc fi.ir b<ls £eben ber Vol~
us
D.ara
i~.
en
morb
en
gegeb
>
qcm!:
es
ble
aibt
fer immer ltocb ued'annt roirb.
bie d:denntttts unb bie
woh! leinen befferen &1neis fiit !:>ie ge.. mug a~r aucflroad~)
en: (fs nft~t nicf?ts,
tung
eft.
fli
mrinfame nor~ifcf?e Wuq et. ofs boa& Me lJerp ooii!ommene ll>affe )U fr<tben, memt
ne
~i
nai>es
biii~
!>anen fic£1 bcftimmtc <Srun
ift, fie ;u gebrau~en.
tionalfoaiafismus 3u ei~cn un!:> l:lamit ben htan ni~t geiibt lt>affe Uegt abet in bet
biefer
W*n
en
D<xs
eigen
t>rrful'fl ma<:Qen, uns mit unferen
lttfcf?aft. ttur menn ble Vl)lfsWaffe n )U £eibc 3U cteqcn. "Dieft'tt !Deg Volfsgeme
ft t)()tfranben ift, fl<tt ber ttatio nfd)'a
gemci
jen,
Soren
~obrn ber Scf7r.iftftcffer ~(rne
us feine fieglrafte Xraft. Die
l:ler Dottsqo<:Qfdllt!oorfteqcr <l:.p. Q). <!:qri. nalfo3 1alism
flen ~.fttebungen t3nnen uns
biini'f<
f!:ia.nien unb l:>er ~eminarlcqrer ~ta us neuen
abet
mad}ett. 5te mil
nb
wanfe
in
nicf?t
t
maefl
rer
itten. fe~te
be
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£uft atmete. Jm Jaqre l954
lief Me jtanbinal)ifd1e ~cine aus, of}nc
fim jU. ftrammen. !He banifd1en l{Utl'l>•
gebungen ()(>s :)aqres l955 waren eben•
faffs; uon einer Ratfofigfeit gepr<igt bie
nur bie eine ttielobje fa.nnten, ben natio•
nalio3ialismus unermiiblicft 3u nerurtei•
len uni> firn feft an bie IDorle fi.iqrenl>er
i:lcuticf?er Thltionalfo3ialiften 3u flam.
mern. bafi bet nationalfo~ialismus feine
~rportware ift. Uicf?ts 3eigt bie geiftige
fage in D<inemarr ~{fer als l>w erlofen.
be IDirfun~t bie biefer Uusfp-rurn uon
R(>irnsmini fter 'Dr. <Boebbels ae~abt ~a.t.
Die bejten l{opfe 1m b<ini)clJen £a_ger
faqen gleicf1wol11, bafi man bamit alLein
btt neu crw.acf1ten l!raft .ber beutfcl)en
Vo!fsgruppe nicl)t begegnen fonne. Vor
ailem fan\> man im £aufe bet 6)eit :Peine
ftid)(1(lltlgen <Briinbe meQt:, ben beutfcQ-en
tlorl>fd1leswlgem l>ie innere 23erecf1tigung
<lf>j>Ui!>teclJen. fid} 3Um Uation•a.f•f0•3ialis•
TUS jU befcnnen. toenn l>ie b(inifclJe mtn.
r~it in 5Ul>fcflleswig fUil bes l>Cini·
cften Voftes fe\n foJite, fo mufite man
jWoql ol>et i1be( 3ugeben, l>afl Me beutfcf1e
Voltsgnrppe ~um b€titfcf?en Volf qef1ort.
fioeute ma~n bie 'Diinen alfe erbenf.
Ucl)en Unfttenqun~en. Me VerffulmnHfe
~cf?3Uflo1en. 'Die g)eit ift oorbei, in bet
febet banifc:fle <Bren3politifer bern l{iifet•
fclJrecf etlaq, wenn er nur bas Wort ,Thl•
tionalf03ialismus" qorte. 'Die ~rrarung
'Don 'Dr. <Boeb~ls ii~r bie ~tporl..roare
!lat ftm .als rutreffenl> erwiefen. 'Die
UeberieW!ng bes nationalfo'\ialismus ins
'Danifdlt! qat ficl) bisbet ni~t l>urc:flm·
·feuen nermocflt. <5leic.fr3dHg ift abet Me
fyftematif~ qc~e g¢gen oen !iationatfoJiaHsmns in Diinemart' ptat'tifcq 3tljammengebt·o~n. Jm &nnt~tfein ber
l)(inen f1at fief? l>utcl)geict;t. bafr !leutfc:fl•
lanb bts 3um let)ten lltann l'l<ltionalfo•
~latiftifd? unb tlies fiir Deutfd1lanb gut ift.
mit UitfiOnalf03htlifhifcf?en ~(cgumenfett
gegen ~as !)euticf?tum.
<Bletdneitig ftnb Me Danen b.arange•
gangen, lbie nation.alfo3ialiftifcf1en <Be~
llan fengeinge batauff}in 3U priifen, tltWie~
tvelt fie fi.it fief} nut~ar 3U ma.d1Cn ftnb.
Sie ner3icnten betnuf>t auf eine <Befamt. fd1au. auf eine uollige <Etfaffung l>es
lnenjcf1en, l>ie ber nationalfo'3i.alismus
will. 'Die mct[}o;be geqt bahin, ein3elne
(Leite (ler.aus3ulofen. bie fte fi.ir ftclJ
braucf?bar flatten. Vor allem ~mrijen fie
ben ~l>anfen uon 231ut unb 23ol>en, uon
2{bftGmmuna unl> £anbfcbaft. um iqt bef•
feres qetmatre~t in norbf~leswig bat·
~uhm. roaqrenb in nanemcu:f bie &.
beutung bet ltaffe fiit b.as fe~n l>er Vol•
Fer immer nocf? uerFannt wirl>, ~i'bt es
wont feinen ~fferen 23eroeis fiir l>ie ge~
mrittfame norbifclJe Wurjel. als b.a& bie
'Diillelt fidl beftimmte <Bnttt'bf(i~ bes natlonalio3iaiismus J.U ei~en unb bamit ~en
Vcrfucf1 macf?en, uns mit unferen eigenen
Waffctt 3tt feibe 3u ~eqen. 'Dtefen toeg
'f!ab<>n ber 5cf1tiftfteller ~me 5orenfen,
ber l.loltsf1ocQfd~uloorftef1er <r.p. <D. <S:flrt•
Pt·a.nlcn unb ber ~minat!elrter <!:taus
~sFi!bjrn befd)ritten. >5:-ei,)terer mad1t in
1cinem rur;Iid1 erfdrienenen 23Jucl) ,. 'Doni..
ftf1c (.1;ren3lehre" ben Verfucf!, ben 23.oi)en
~1riicf3ugemilmen. i:len Me !liinen .auf
gcintgem <Bebiet uetloren qaben.
'Der 11ation.a!fo3ialismus il't nic:flt nut
fiir uns !leutf~. ionbern aucf1 uom
Stall~punFt ber Donrn aus bie neue uor•
tvartsftrc~nl>e ]bee. Die Diinen woUen
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biefn neucn Welt<lnfcqauung gegenii~r
i~re altcn J~een OCt l')etnC?fratie un~ Oes
Jnoitr!ouat!S'mus· ~rteiMgett. ~um ~t.j'ten
tnale wiri) bet Verfudt gemad1t, biefe a.t..
ten <Brunbiai,)e burcfl wmtiitltcl) ~aus•
getrermte fUitc bet neuen beutfd}en Welt~
.anfd}auung 311 unterbauen unb bie <Bruni>.
fiii;)t> l>es U.ationalfo~ialismus als Waffen
gegcn rieife bes beutf d}en Volfsbo~ens 311
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5ammfung iff bie beutf~ parole.
<finftroeilen hanbelt es ftclJ nut um
VeriucfJe. allcrl>ings um fef2r gefcl)itfte
VerfuclJe, mit benen wir uns noclJ im ein•
3tlnen 3'U befaffen ~~n werben. IDicfrtiger ift. ficl) l>arii~r flar 3u fein, bafl bie
-Danen nacf) !anger 6jeit wiel>er Utem
fcl)opfen. J~r altcs Sel{1tbewu~tfein beginnt fcf?on lt'i~Oer in Ueber~eblicf?leit um.
3ttfd~lagen. ~(ni)rrs fann nicl)t edliirt
Wl'tbcn, n1enn ,6·lensbor~ Ut1is" fcf?-reibt:
,,Jn !iori:lfdllesroig eine tnel1tQeit, b1e bie
fti:itfften Hrafte aus bet Verbinbung mit
at!em fd10.pfen f.ann, burcq i)as ein Volt
gefdlaffen roirb, aus einer ilbertegenen
norbifd1en l<ultur unb geftUut uon bet
Sympat()te bes ga.n3en Uorbens, - in
Si.ibfd}leswig citte tnehrf1ett, Me burcf1 bie
&crfplitterun~ 3n>ifd)en ~oben, 23lut unb
notrs~aftcm Untetbewu~ti'ein auf ber ei.
nen Ultb 5pracf1e unb <Befinnung auf bet
anberen 5eite gefcl)wad1t wirb. eine art•
ftembe un() untnlegene l<ultut, aber 3Unt
~fa~ bafUr, qat fie ein groneus un.l>
macl)tigetes Votl qinter ficb." jilr uns
beutfd?e ttorbfd;leswlget giU ~ unfen
.Stetlung umfo einbeutiger auf bet (5run6lage b~ U4tionalf0$ldlismus anf3ubauen. 'Die ~twicflung im l>Cinif~n {~
get, bie neue ,Unleiqe..ntetQobe" 3eigt,
roelclJ etne ein3tgartige !Daffe uns mit
unferer IDeltanfcf?auun~ uom 8frfttet in
bie qemb gegeben worben \ft. Dataus
mufJ a~r aucf1 bie <frtenntnis unl> bie
VerpfliclJtung wacf)ifen: ~s niU~t ni~ts,
eine uotlfom.ntene Wllffe ~u ~en, wenn
man nicqt geil&t ift, fie ;u ge'btau~n.
Das IDefen Mefer IDaffe ltegt aber itt bet
DolfsgemeinfcQ<tft. !iur wenn Me Volfsgemeinfcf)oaft oortr<mben ift, trat bet ttatto.
nalfosiallsmus feine fiegf?"'te lCtdft. Die
neuen bantrcf1en l:>e.ftrebungen lonnen uns
nicl)t wanlenb macften. 5ie milffen a.~r
eine einlbringlicQ-e tnaqnung fi1r jeben
beutyd')Cil norbfdlleswiger feitt, ftclJ in bie
n<ttionalft>3ialiftifd)e ~emeinfcfl.aft ein3U•
r~. nur l>ann wirb es bem Deutfd).
tum tn norbid1lesroig getingen. ben ftaatlid)en, geiftigcn unb wirtj~aftlicf?en 'DtUcf
unwirfiam 3u macf1en. Sammlung ift ba,3us.
~er metir bcnn ie oie parole!
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Bladet:

5erflngske Tidende
5kriver den
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Straalende Grrensevrerns-Strevne

Dordisk

Samh~righeds

Tegn

Titusinder af Unge samlede paa det historiske ,HjertehS)j"s Grrenser

Et Aar med rig og lyld{elig Fremgang. for det unge Grrensevrern
anbragt foran en gammel kroget Eg,
naar d e Tu.stnder a.! S temmer samledes
1 nordiske Ord og Toner. Nu og da
GRA.ASTEN, S0NDAG
Pae Skrrenterne ved det sag;nom- !aldt et P ar Regndraaber, men Vejret
$pundne ,Hjerteh~j .. holdt det unge holdt saa. nogenlunde.
Da St revnet aabnedes, f~rtes 70 danGramsevmrn i Dag nordisk Strevne.
Sk9lnnere Festplads findes sikkert ikke ske Ungdomsforeningsfane r med en
1 Danmark. Her var det, K ejser Wil- svensk Fane 1 Spidsen ind paa Pladhelm under de stol'e Ma.n~vrer 1 1890 sen. Saa bS'kl d et unge Gramsevrerns
h oldt F1eltgudstj.eneste :to r sine Sol- Formand, Lrerer Markussen ¥ e1komdater. Men 1 Dag va.r Bakkedra:get op men og udtalte M1ndeord om Reda.kt;s!lr
mod den k:a.rakterlstlske H~j med de Andreas Grau og H. P. Han.s.sen. Forensomme slanke Trreer klredt a ! dansk samlingen sang .,Du skj!lnne Land", og
og nordisk Ungdom, en ti<bu sindtalllg derefter f remsagdes Valdemar R ¢rS kate. De t va r et pragtfuldt Syn at se dams Pr olog, <fer var skrevet 1 Da.gens
d,enne lysklredte For<sam11n.g, et straa- Anledning.

Fra vor stSnderjydske
Medarhejder

lende F'arvespll med

en torden<tung

H1mmel som Baggru:nd. Det l.IS<l som
et Bru.s ned mod T a.ller.stolen, der va r

Sammen ind i Fremtiden ·
d::::;
Bi!~~st,T~:un:.~r

a::

Det

unge

Grren.sevrerns

Fonnand,

Lrerer Marcu.ssen.

en HUsen t41 .slne nordlske stammefrrender 1 en tung og skrebnesvanger Tld. I
Norden gennemferer v1 med stigende
Glrede den ga.mle Lln1e: Alt va.ndre sammen ind 1 Fremtiden! Paa forskellige Omraaide<r tremmes nordlsk Sama.t'bejde, og
Vi v1l bOrtlrydde Hlndringer, der endnu er
1 Vejen. Nordens Fremtid murer v1 pa.a

frelles 'Interesses !aste Grund. Vore F~for eget Folk udvider sig til at omfatte ogsaa Briklrefolkene. Vi !filler en
vok.sende Tlllknemmellgbed for, at von
Folkestammer bar bevaret saa mange
Vrerdler fra vor rtge Fortld.
Intet dybt nordisk Frellessk.ab kan voksc
uden selvstrendige, ranke Personllgheder,
og uden disse naas ikke den fulde Frlhed
for Norden. Folkene maa finde det, som
er stfllrre end de selv, og Nordens UniJ·
dom skaJ. vide, at Nordeos .Fremtid llgger

vlrlceURS)re vort Llv t>aa Vllerdif uldere
Maade end nogen tidli~e Slregt. Den
Unge 1 vore Dage bar slkkert ikke sWrt e
Evner og Krlle'!ter, end Ungdommen h:1.r
haft ffllr ; men vl har en Tl.ni. som vore
For!redre ikke havd.e, vi ba;r Verderukrlren bag o.s. Na$r v1 ser paa. det sidsoo
Sleegtleds Histone. som vi skM tage Arbejdet op efter, bemrerltler vi ikke m.lpdst
dens Indhold af Advarsel og Inspira.t1on
for v<m Liv 1 Fremtiden. Vi ser, at Void
avler Vold. Denne LOv grelder baade det
enk.elte Mennesk.e og det enlrelte Folk. Vl
&er vldere, at Uret avler Uret, og Had
f~ Had. Den v~ Ungdom v11 ved
at se d1sse Kendsgernl.nger og !kite mindst
ved at bemrerke P'rugterne a! den &Id.ste
store Verdenskrlg tamlte 51g llenge om.
for den Iader slne Knefter bruge tu at
ove Uret og Void. Man ma.a gllede s1g
over, at Nordell8 Ungdom hax lagt Mserke
tll denru! Adva.rsel 1 H1stor1en; men vi
finder 1kke ba.rle Adva~ 1 Hlsto~Ii, vi
m~r OSSS.a 1 h,j Grad Inspiration og
TUskyndehe til at gaa ud 1 Llvet og
!~ noget a! varigt Veerd og tU Gavn tor
FoHret.
Nseste Taler var fhv. Prll!Sident
Ander.9en, hvls Tale geng.tves BOm··Ktoonillr:l
Side 8,

·~elser

sagt~e han, Sa.matbejdets ~.,ave:Migll;ecJ,I
og v1 ~Jns.k.er det oprlgtigt,
ikke lade os vore Arbejd.smetxlder
.skrive ud.e!ra. Her maa v1 f~ vor
vltfllg>hed, Pldgten overfor vort Folk

1, at de 1 lEr~ighed bflljer sig for d!!l1 overfor Norden.
Til Gll'ISter n.ordfra og alle lAl.ndsmamd
~t. der Iyder fra. Kirken om det, der er
skWde deli lyde: St9lrre og sllolit«'e Opgave end den a.t vrel'IIIIe om. ·Da.n:ma.rk8
lngen Ungdom bar haft La:nd, vrerne om Freden for vort Nk og
for Norden, kaln nseppe trenkes for en
bedre Vilkaar
Ungdom. Og m.ed Adrw;e til I...edlerne lnDerefter talte Pas tor Olav Skarstetn , dentor d~ tyslk:e Gmmsepold.t4k udtalbe
Molde, Norge, der bl. a. udtalte:
Lrerer Markussen: Vi h!6tw til de frle og
Ing.en Ungdom h.ar haft bedre VUkaar Stolte NabiOIIlet, der llnskieT et frede11gt
for en rig og stor Fremtid end vl, som er Forhold t.1l andre Folkeslag, men tor 011 er
unge 1 Dag. Det kan lyde underllgt, at Bevarelsen af vor folkelige og kulturelle
EgeDart lige saa vlgtlg som for det t,YI!itce
Folk. Hvor t yskslndede Agitatorer vll beklempe os tolkellgt og kulturelt t4l Focdel

for en koostrueret Nordiskbed, er de 1
Modssetnlng til de ofllcielle tyske Udtalelser. Man h.ar &tillet os over/or Valget ;
Hagekors eller SOO'}etst1er1Ul, men

tor

os

drefer d.et sig kun om oore nordiske Korsbannere.
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En manende Tale af Holger A.nd~rsen
paa Grrensevrernets Strevne i Graasten

Vi maa

10,000 til Grrensefest paa den tidligere
Kejserrevy·Hoj
-

Fra vor udsendte Medarbejder GraatJten, S; ndag.
RIV A TLIVETS FRED er
,
forbi f or Danmark. En t ilaynela d e nde ube tyde lig politiak Begivenhed i en af Jor-

P

10,000 ~ennesker, som fra a.lle Egne
af Danma11k, ja selv fra. Nor ge og
Sverige var kommet til Graasten til
det stor e Gramsestawne. Om Aftenen
bred Tordenregnen for Alvor 10s, saa
Afslutningen n rer va.r druknet.
P aa den selvsamme Bakketop, Hjer·

dena fjerneat e Egne kan faa
d e n alle ratprate Bety dning for teb0j, hvor Kejser Wilhelm n kort fer
Danma rka Fre mtid," aagde den store Krlgs Udbrud ved en storl
Kejsennanevre skuede ud over sine
d e n tidligere konaervative Fol- Troppers uendellge Parade, 10d 1 Dag
k e ting amand, fhv. Pr~aident nordisk Tale og Sang og en storslaaet
Holger Ander•en i Dag paa
D e t unge Gramaev~rns Aara- :rukendeglvelse a! VUjen tU tkke blot
mjoide i Graaaten , hvor en at vrerne Danmarks og Danskbedens,
norak, e n avenak og danake men bele Nordens Sydgrrense.
T a le r e g a v Udtryk for Nor- :Med Biler og med Tog, med Cykler
og tU Fods kom de store Ska.rer a!
'' dena Enig hed til at v~rne Grmnsestmvnets Deltagere. Mest Op·
mmrksomhed vakte de 1 Nattonaldragt
klredte unge norske og svenske Delta·
gere. I Slotsdammen havde Svanerne I
Morgentaagen set deres to ferste vatblede Unger for ferste Gang og prm·
senterede dem stolt om Eftcrmiddagen
for de mange Greater, der benyttede
Lejligheden til at klgge lnd paa Kron- ~
prlnsparrets nypudsede Slol
Festpladsen ved Hjertebej po.a. Graa· II
sten Ladega..a..rds Mark va.r dugvaad, de.
de ferste G~ester ankom. Spejderne vi·
ste dem tllrette, og et vmldlgt Restau·
Det an1fe Cran aeua rna Form<:rnd,
rationstelt stod pa.rat med 10,000 Pel·
L arer Marc uuen.
Danmarka o g

Nordens Syd- ser og llge saa meget 01 og Ka.ffe, saa
ingen kunde komme til at !Ide Ned.
grsen ae.
Regnen tog man med godt Humor og
Toroenen las. i Luf·ten over Graa- glmdede slg over de Solstrejt, der dog
stens lllle Idyl. som 1 Dag var Ram· br0d igennem.
men om Grrensevrernets treclie Aars·
m0de. Der f aldt ogsaa Regnbyger nu
o' da over Festpladsen og over

Fhu. Praaiclent Hol11n Anclenen,

torstaa.r,
t,ave
erden og
slg 1
herfra. k a.n
:aety~lng

•
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Manlrad Bjorltqaiet, Svmf •·
Gram3evagt, er en Kraft 1dld6 at
'wur! WrUg Betyd ning. DaM kMde ns
Kam p er tnlige on Kam p tor nord i·
ske LW8tXSTdW?', og dot giver den

/Jterr e Per/J pekH ver og mere Dyb~.
Dot dt·eJer lrig om don na«()Mli<JcuZ..

turell e Frug tbarg Mel8 e af detl Kend s·
UBI"ni'nO, at D0111mark8 Bydgr01'/I.H er
Nordett~t Gr~e.

Til Slut, mede ns Regn en tog til og
herte en !jern RUllen at Thor a
over a:tmlen: talte Laerer

!is Fred
tmark
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Ho lge r An der sen
trevne i Gr aasten
paa den tid ligere
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JOO J,rennesker, som fra alle Egne
Danmarik, ja selv fra. Norg e og
~rige var kom met til Graa.sten til
store Gramsestrevne. Om Afte nen
•d Tord enre gnen for Alvo r I0s, saa
~lut.ningen nmr var druk net.

•aa den selvs amm e Bakk etop, Hjer ej, hvor Kejs er Wilh elm II kort fer
en stor
l store Krig s Udbr ud ved
1
jserm anev re skued e ud over sine
)pper s uend elige Para de, 10d i Dag
-disk Tale og Sang og en stors laaet
kend egive lse a! Vllje n tU ikke blot
vrern e Danm arks og Dans khed ens,
~ hele Nord ens Sydg rmns e.
lt!ed BUer og med Tog, med Cykl er
til Fods kom de store Skar er a!
amse stmv nets Delta gere. Mest Op·
erkso mbed va.kte de 1 Natlo naldr agt
edte unge norsk e og svens ke Delta re. I Slots damm en havd e Svan erne I
)rgen taage n set deres to ferst e vatIde Unge r for f0rst e Gang og prre:ltere de dem stolt om Eftcr mldd agen
r de mang e Grester, der beny ttede
jllghe den til at klgge ind paa. Kron lnspa rrets nypu dsede Slot.
Festp ladse n ved Hjert eh0j pas. Graa !n Lade gaard s Mark var dugv aad, da
ferst e Grest er anko m. Spejd erne vi·
' dcm tUret te, og et vreld lgt Resta uttons telt stod para t med 10,00 0 P0l·
r og llge sa.a mege t 01 og Ka.fte, sa&
gen kund e komm e til at llde Nod.
!gnen tog man med godt HUlll0r og
!Xiede slg over de Solst rejt, der dog
ed lgenn em. ·
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Hve rken Sov jett tjer ne.J elle
k

komme. VI behev er en ny Vurd ertng J.r
aile velkommen og
Hageko n, men noru ia e
met og Slmg tens Betyd nlng. VI
Hjem
der
,
melle
Nerre
sen,
Hans
P.
.
H
llghed
K or•bann sre
gaa frem sam men. Sonn er og Det·
lrede , &t der havd e vaeret
altld havd e omta ttet Bevmgelsen med skal
erkla
Han
re, Faedre og Modre. Skmb nen er for
aUe Omra ader for Det
varm Symp atl.
paa
gang
Frem
tra
os
e
tU, at vt kan ta.ale &t tjern
rn, og det havd e vtst
Den ferst e Taler var den svenake ator
sevre
Gnen
ndre. K!rke n ber slge os med ny unge
nde Tllal utnln g lkke
sttge
Rekto r Manf red Bjork quist fra. Slgtu · hvera
1
a.
bl.
alg
os
hylde
lgbed, at sterr e end at
Gnenseveem, men til
unge
u-sU ftels en I Ul'pl and. Medens han Mynd
Det
er Hyld esten til den hojes le. Dert blot tU
OrganJB&tioner. Intalte, holdt Himl en end.nu tret, og de selv
&le
nation
ge
samtU
r Nord ens Frem tld. Et Folks
llgge
m
genne
led
Ord
ke
svens
end det Det unge
tulde
ere
klang
gen kan staerk
g der aldrt g ud.
vmre sir bevld st
lse
Hejtt aler ud tu Plads ens fjern este Spro
Lede
rns
sevae
a fra Norg e lod der Ord om Grmn
Ogsa
r
Krog.
Alvo ren I og Nedv endig heden at Sa.mFmllesakabeta Aand I Nord en. Pasto r
.sesperpma.alet, og l.n·
lritl fra Molde aa.a en ator og arbej det 1 Graen
e en.tk e dette end vi,
Uger
V i maa vc:erne vore F olka Olav Sk4r~tt
oprlg
kan
gen
,.Den
om.
rlg~Ud for Nord ens Ungd
og viZ helle r 1kke
a.gt
selvs
kan
men vt
Liv , har Yf?rdenskrlgen bag slgl"
t.oder forel krl·
jdsme
Arbe
vore
os
lade
selv
at
.,
a
- Hlsto rten lwrer oa bl.
faa. Lov tU &t
vn
lngen
Rekt or Bjork qulst talte om Nordens
og
a,
e frel· ve udefr
nde Ta.k- om Norr e I 400 Aar lib.vde Kong
mdla g.
jdsgn
Arbe
J.4elle:~~b og om den vokse
v<~rt
ved
rokke
al·
dog
det
med Danm ark, lykke des
stolte NaUoog
frte
de
til
nemllghed, som de nordi ske Folk f0fte les
VI herer
at faa det norsk e Folke mod til at
Forh old tU
llgt
frede
et
er
V<'d at tllher e en Folke stamm e, der al· drlg
OD.Sk
der
ner,
der
e,
Derfo r ()T der mang e I Norg
n af vor
relse
Beva
for
tld bar ejet store menn eskel lge Vwr- udde.
per
r andre og kaem
1 Dag fuldt ud foret aar og vmrd smtte
Det er
art.
Egen
relle
kultu
tiler.
og
ligo
folke
jdet tor at vrurne uet da.nske Sprog
110m
os,
for
gt
vlgti
sao.
- Det gmld er for os om at holde Ba- Arbe
tigt lige
Strnderjylland. Den mlnd ste Indsa ts nejag
Naar
Folk.
tyske
det
for
lance n og om at vl'erne vore Folk s Llv I
det
er
det
e herfo r vil have varlg Vrerd l.
paa Jorde n, hvis den Stun d skuld
tysks inded e .AJgitaltorer imidl ertld ms
erne
hed
r Land ets Gnen ser aaben lyst proiven
denfo
Holger And erse m atore Tale om Beg
kla.merer at ville bekS&mpe vor nord l·
Sam menspil
ske !olke lige og kultu reUe Egen art til
en lrons truer et Nord iskhe d
da og en cnc.~ta.aen.do 0/fer - F<~rdel for
agan
Prop
lul·
magt
og
ste
fulde
nings
Den betyd
da er dette 1 Modstetnin.g til de oftieiel
arbt~Jder med en Ma.a lbwld 8thed
dcste Tale holdt dog den tldlig ere kon- vflje6
tyske Udtalel.aer. :Man vil blnde
og " KcmiJekvena, dl"r er uden Bide- ·le
RCrvatlve Folke tlngs mand og thv. PrEP;
or Valg et·• Hage kon eller Sovje t.
overf
. udstykk e ' V~donJ har mmd gaae lig
dtal
H
_..
U
an u
stjern e. Vort Svar herpa a er, at det
!'Id en t H 0 1ger A r.u.6r3 et~.
evet en dybtgaaende /Hd{ly®'Lae paa
for 08 dreje r slg hverk en om Sovje t·
linalpo
ttatfo
det tysk6 Mf.ndreta.l.s hele
bfand t ande t om Det unge Grll!ll.'Jevmrn,
at d~t& !orat e og nrenn este Opga ve
ger pa.a den hjem llge Arbe jdsm ark her
I Gnen.selandet.
- Men lige saa vtgtl gt er Jiet, at vi
torsta .ar, at vl lkke me.a !orse mme at
bave Ellke t vend t udad mod den store
Verden og de Strom nlnge r, der rorer
Big i denne, !ordi Tllba gevtr knlng en
c
hcrfr a kan bllve af dybt lndgr lbend
,Betydnlng for vor egen Frem tid. Efter
Hclst atens endel ige Unde rgang t 1864,
luk.kodes Da.nm arks Vlnd uer ud 1mod
Euro pa! Vor Horts ont lndsnmvred~ og
vt trak os tubag e til Priva tllve ts Fred .
Denn e politl.sk-psykologi.ske Virkn lng
greld er det om q.t overvlnde, og her ha.r
<len U11gdom, der fylke r Big 1 Det unge
Graensevrerns Ra!k ker, sin store Mls·
sf on.
Verd en• Font eelse r fra YQr lnter
.
forbi
e ...esfll:' re, er ui~enkaldelig
i
ud
Der knald er ikke et Revo lvenk
det
at
eller udenf Qr Eu ropa, aden
kan kalde en Ston n frem oYer Yor
l'lordi ake H oriao at. De Yerde napol i·
tiske Begiv enhed era
og Samm enapi l or Forat aaeiH n beraf e1' en Fakto r af afr!fr ende, ja,
Jj•avigti~r

Betydniu~r

lion, ator &ller !ill&.
peiak BagBTUDd fandt det aleav i,.ke
Spprg amaa l ain Afgp relae i 191& -20,
- paa en europ eiak Baar rund akal
det ••• i Dag, om end det au b;rer
til d e aekund1111re Probl emer , bYilk et

er ea Forde ! bude for Denm ark,
Tyak land og Nord en.
D et r.rJd er om aden Poru dladt a·
renhe d a t atr•b o efter at fonta a,
hY&d der foreg aar ade omla ln' 01.

Ty• klancl• Gram~beide
ade n Sid utyk ke l V erde n

Tysk land er nu svejs et sa.mmen til
en Enhe d og tillige pa.any en mtllteer
Storm agt af g0Tste Rang , og dec natlon.a.lsoclau.stiske Illeologt med dens
Styrk else af Ta.nken om det tyskl ! Fmllessk ab, 1 hvls Tjene ste et fuldon.dt Oren
ganisationsa.ppara.~

stjerne eller Hagekore, -

~et drejer

tillko Fal61naa4e og I'lldstillinu. Dottc sig for os kun om vore nordtskc &ors
'"'i~('T .c;lg i /01·ste Linio <leri, at det tyba.nnere..~kr Arbcjde er 'Qlcvct endnu m egct mere inten.si1:t gnd tidligere.
Aarsm~ets Alslutning ved

Danskhedens Kamp er
Nardens Kamp
Probleroet Tyskla.nd-Frankrig, som
man taler om som et atgorende Sporgsmaal !or Udvikllngcn i vor Verdensdel,
en fuldstrendlg Iejlagtlg Opfattelse.
a.tg0rende Sp0rgsmaal er: 'l'ysklnnd- Eurova!
M~ i dcnno SituatiO'Il og 1>a.« d.cn-

Bagyrund er
p cn f~ i Dag.
\>i har No,·dens
., taaelsen at ro1·

, 0

at

drukne i R egn

Resten at Aarsmodet var ikke at den
sanune alvorllge Art som de fire Taler,
der bavde lndledet Dagen. Folkedan·
sere !ra Sonderjy)la.nd optra.adte belidgvls l Solskln, og de norske og
svenske Folke<lanscre viste hen paa
Aftenen i Natlonaldragter deres smukke Danse.

dot , at Gramsek.ltmNu var Vcjret lmldlertld igen blcvet
Bet>iMthQtlen. o·m. a.t
daarllgt, at man en Overgang oversaa
F olk med os i P'Orat tage de to store ForsamJipgsvejede
StiUI11g st>m Nordcns
sa\e inde I Graastcn By I Brug, men

tn udena t f remOpboldsvejr
d0rs 1 nogenlunde
Baal·
verslftcerede
slge sill pragt!ulde
tale, der gan.skc vl.st skulde have lydt
til et mere kDitrcnde og luende Be.al,

Marou.t La1testm f1k dog Lov

Gram8eoo.gt, er en Kra.ttkild.e a/
uwrderlig Betydillmg. DaMkhedcns
Kamp er tiUige en Ka.mp tor nordiske Liv8'1XBT4ierl og aet gtver aen
ste1-re P erapektiver og mere D7Jbde.
Det drejer lrig om dl>l~ nati<m<Wkutturene Frugtbargorelss a/ den Kend8~
gerning, a.t Da.nmarl~ Sydgrcsnse sr

Nordens Gramse.
medens Regnen tog tU og
en t'jem Rullen a! Thora
over Htmlen: talte Lrerer

.
0 r bI

, H verken Sov jetstjerne eller
Hagekors, men nordiske
af

-..
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Vi belwver en .ny Vurderlng
ll!le velkommen og
llgbcd H. P. Ha,naaen, Norremolle, d]jemmet og Slrogtens Betydnlng. VI
Kor• bann ere
altld havde omfattet Bevregelsen m kal ge.a trem sammen, Sonner og Dot·
Han erklwrede, at der b&vde vmret
e, Ftedre og :MBdre. Skmbnen cr for
varm Sympatf.
Den t'ol'lte Taler var den ave DJS tor tU, at vl kan ta.ale at !jerne os tra Fremgang paa alle Omra.ader for Det
~ j ~ektor Mo"frcd Bjorkqum fra Slgttbverandre. Klrken bor sige os med ny unge GrtenS1!vll!m, og dot b&vde viat
na-SUrtelsen I Uppland. Medem b;yndlgbed, at sum-, end nt hylde o!l stg bl. a. 1 stlgende Tllslutnlng lkke
(!lv er Hyldesten til den bojeste. Deri blot til Del unge Grmnsevll!m, men til
t&lte, holdt Himlen endnu tliet, og
klang1ulde svenake Ord led gennc Jgger Nordens Fremtld. Et Folks 68.Illtlige natlonale Organlsatloner. Ingen kan stserkere end det Det unge
Hejttaler ud tU Pladsens fjerne Sprog der aidrlg ud.
Ogaaa fra Norge led der Ord om Grll!nsevooma Ledelae v~re .sig bevidst
fl •
Krog.
Foollcsakabets ,Aand 1 Norden. Pnstor Alvoren I og Nodvendlgheden at SamVi maa vc.erne vore F olks 'Olav Skar~te!n fra Mo.lde se.a en stor og nrbejdet I Grmnsespergsma.alet, og lnrig 1!'retiit1d for Nordena Ungdom. ,,Den gen ka.n oprigtlgere 0nske dette end vi,
L
men vi kan selvsagt og 1.1U beller ikk e
tw-r yerJ~tMkrlgeo bag slg!"
iv Rektor Bjllrkqulst talte om Norde~ _.: HJstorien lll!rer os bl. a., at selv lade os vore Arbejdsmetoder foreskri·
~!I!IIID$$Ub Ofr om dea voksende T8J1om Norge 1 400 Aar havde Konge fool- ve udefra, og lllgen vU faa Lov til at
nemllgbed, 110m de nordiske Folk fol~les med Danmark, lykkedcs det dog al- rokke ved vort Arbejdsgrundlag.
VI b0rer til de frle og stolte Natloved at tllbore en Folkestamme, der aJ drlg at faa det norske Folkcmod til at
tld bar ejet store menneskellge Vrero uddo. Derfor er der mange 1 Norge, der ner, der onsker et fredeUgt Forhold til
1 Dag !uldt ud forstaar og vrerdsretter andre og kll!mper tor BevareLsen af vor
dler.
-- Det i'Eelder Ior os om at holde aa. Arbejdet for at vremc dct danske Sprog folkelige og kulturelle Eg1lnart. Det er
lancen og om at Vll!rne vorc Folks Ll~ 1 SonderjyUand. Den mindste Tndsat.q nejagtigt lige BaA vlgt\gt for as, som
det er det for det tyske Folk. Naa.r
skulde hertor vii have varig Vrerdl
P&a Jorden, bvJs den Stund
tv~o:ksialdede .Aigita.torer l.midlertld tnH ol
denfor La.ndcts Grmnser aabeulyst proger AnJeuem store rale om Begivenhedernes
klo.mcrer at vllle bekancye vor nordlSamnenspil
ske folkellge og kulturclle Egenart til
og e1~ C11CSta.cH·Hdo Offer- Fordel for en konstn.eret N<>rdtskll~d,
Den betydnlngsCuldeete og
'lrilja arbejm ~d en Maalb()V(d.sthed da er dette t Modsmtnlng t.ll de otficie~l"
deste Tale floldt dog den tidligere
on en KonsektJeM, der or uden Side- ·Je tyske Udtalei~Mr. Man v1l btnde
Prefhv.
og
~rvattve Folkettngsma.nd
!lident R olqer Ancler.f61l. Han udtalte 8tykk6 f Verden, har ttuHdgaaelig tut- overfor Valget: HagekorB eller Sovjetowt 1m dy btgaaemie IHdflydDI8e paa stjeme. Vort svar herpe.a er, at det
blandt andet om Det
unge Gramseveern, clst tysko MhldretaJa hcle naUonalpoli- for os drejer slg hverken om Sovjetat dets !0rste t>g nll!nneste Opgavo ur
ger paa den hjcmllge Arbejdsmark her
I Grli!W!clandet.

I

- Men lige sa.a vlgtlgt er det, at vi
torstaar, at vl lkke maa foroomme at
have Bl!kct vendt udad mod den store
Verden og de Stremnlnger, der rerer
riig I denne, !ordl TilbagevlrkDlngeo
herfra kan bllv• at dybt lndgrlbellde
Betydnlng for vor egen Fremtid. Etter
Helststell!l endellge Undergang 1 1864,
lukkedes Danmarks Vinduer ud tmocl
Europa! Vor Horisont IDc'lsiuevredes, og
'1 trak os tllbage ttl Privatuvets :Fr~.
Denne politisk-psykologtske Vlrkntng
greldcr det om at overvinde, og her bar

;l,c~n~Uwn~g~d~o;m.
••••••••••---..JdGra:gscvrems

der fylker .s1g 1 Det unge
Rrekker, sin store Mls·

"•• .. _ _.n-..u..U~ L
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Tnf. CfiTUL 11,185

Bladet:

skriver den

15 JUNI 1936

N ordslesvig

og den
Baggrund~:------------- -,

•

Vi offentligg~r her den Tal~
fhv. Prresident Bolger Ander.
sen i Gaar holdt ved Det unge
Gramsevrerns M~de i Graasten,
og hvor han fremhrever det
slesvigske Spprgsmaals europreiske Baggrund: Grrense·
kampen nu ff5res. mens ,nye
S~erner t rende

paa den stor·

tyske Himmel"'.
ETer ikke med Urette blevet sagt,
at an af de mest ska!lbne-svangq-e
F¢lgcr af Hertugd¢mmemeos Ta.b 11864
- og 1 denne Forbindelse drejer det
sig lkke blot om den danske Nationalltets Lemloostelse gennem hele
Slesvlgs Indlemmelse 1 Preussen, men
om det samlede Tab, der overgik MonDybb!ll :Mlflle, fotorrateret lnden MaJ Maaned sidste Aar. Den historiske M:-lle er nu blevd renopf;rt or er en t.ro
arklet ved Holstens endellge UnderKopl at den gamle J)fj~Ue.
gang - var den Omstrendighed, at
,Danmarks Vlndue ud !mod Europa net, 1 Dag mindre end nogensinde ·- skuende Ord grelder den Dag 1 Dag ' n9Sdsages tll at tage hele det traditiolukkedes". Skrebnens Hjul havde fore- saa har vi slet ikke Raad til en saa- lige saa fuldt, som da de skreves for i nelle Grundlag for den nyere This
taget en af hlne Omdrejninger, der dan passiv Holdning. De Tlder, da to Menneskealdre siden.
Statsllv op t!l ny tankemresslg Overvirker haardt og strerkt i en Nations man som Spi<lsborgeren 1 Goethes
vejelse. Dette skal Jeg ipvrigt ved
~
Liv i mere end een Henseende. Det er ,.Faustu ikke vidste noget bedre end
AA en europamk Baggrund !andt denne LeJUghed lkke kom.me nrermedet slesvlgske Swrgsmaal sin Af- re i n d paa, ll ge saa Udt som paa de
let nok for en senere Slregt at se, at en S¢ndagspasslar om Krig og Krlgs1 1918-1920. Paa en europre- nye 8 ys t emers pra ktlske og ld'emresg0relse
bcrfra
langt
Folkene
naar
det gamle dansk- tyske Monarki hav- larm,
skal det ses 1 Dao"· sige Forudsretninger, der prreges at
Baggrund
isk
de fuldendt sin Bane. Helstaten, for nede i Tyrkiet - sloges med hinandets Rrekkevidde de forskellige Landes srerllge Forhold
taaler
vist
Ganske
bvilken en Rrekke af Datldens mest den, medens man selv I Ro og Mag
europreiske og Folkekarakterernes rorskellige PsyDages
vore
i
Betydning
og
udmrerkede Mrend, derunder ogsaa drak sit Glas og havde det byggeSamingen
heldigvis
Politlk
adsklllige Holstcnere, ofrede deres ligt og fredeligt hjemme, de 'rider nr
kologi. For os Danske saavelsom vore
bedste Krrefter 1 en haabl~s Kamp. uigenkaldeligt forb!, var det lrenge menligning med dets Stilling i det nordlske Stammefrrender er det selvhavde levet sin Tid, og dens OplSSs- fpr 1914. Blot at ville lsolere sig !ra 19. Aarhundre<le, da det h¢rte til de f¢lgel1g vigtigt !9)rst og fremmest at
ning var en uundgaaellg F~lge af det storpolltiske Liv, der bruser og store politiske Problemer, der skabte s¢ge at komme til Klarhed over
Udvlklingen, den nation ale saavel som grerer og syder omkrlng os, er 1 Dag Uro i Europa og to Gange f9lrte til Rrekkeviden og Virknlngerne af omden storpolltlske. Men den statsllge en UmuUghed. De verdenspolttiske Krlg, og da det spillede en vresent- vreltni.n gen 1 vort sydllge Naboland,
og llg Rolle for Udviklingen mellem
Sammenhamg
Katastrofe f¢rte til en Indsnrevring Begivenheders
!ra h lket 1 Fortlden saa mange
en
er
heraf
Forstaaelsen
og
Samspil
Inden
Horlsont,
polltlske
af den
aandellge og politiske Str¢mninger
snrevrlng, der 1 Perioden fra 1870- Faktor af afgprende, ;a, ztvsvigtig
har !undet Vej til Norden. Tyskland
1914 1 stlgende Grad satte sit Prreg Betydning for enhver Nation, stor eler nu mejslet sammen til en Enhed
paa det oftentllge Liv 1 ~anmark. ler Zille. Derom skulde Verdenskrlgen,
som 1ngenslnde 1pr 1 dets tusindaaDenne polltlsk-psykologlske Vlrknlng i sit Udbrud saavel som 1 hele slt
rige Hlstorle, og alene denne Kend.:>-

D

I

P
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Af fhv. Prcesident
Holger Andersen

Styrke, lad den aldrlg slappes I Bevidstileden om, at vi har Nordens
Folk med os 1 Forstaaelsen af vor
Stilling som Nordens Grrensevagt, er
en Kraftkilde af uvurderllg Betydnlng.tverige og Norge var begge reprres terede 1 den lnternatlonale
Kommission, der ledede A!stemnin~~"
1 1920. Mangfoldlge er de Vldnesbyrd,
som !ra 1920 indtil de allerseneste
nage~ bragt Bud tU os fra Island
og Norge, Sverlge og Finland om
De nordiske
Samf~else og Medbu.
Kultursreregen
Lande iianner en
kreds, og F9Slelsen af, at Dan skhede1~s
Kamp tillige er t-n Kamp for nordiske Livsvrerdler, giver denne stprre
Perspektiver og mere Dybde. Hat:, det
tyske Folkeelement faaet et nyt og
mregt1gt Rygst9ld 1 den nat1onale
Gen!¢delse, som er det tredle RigAs
mderste Drivkra!t, saafinder de danJ~
ske Slesvlg~re en stadlg st¢rre o~ •
vrerdifuldere S~tte 1 Tanken om, at
de udg¢r et Led 1 den store nordlslte
Sammen~ng. fDer er~~r 1kke Tale
om at dra.ge ~re nordiske Nabo~1)5-,
1nd 1 politlske stridlgheder, der hgger uden for de res vlrkelige rnteressesfrere - Situationen er 1 Dag vidt
forskelllg fra. Tiden mellem de to
slesvigske Krige - neJ, det dreJer slg
om den natlonalt-kulturelle Frugtbargprelse af den Kendsgernlng, at
Danmarks Sydgrrense er Nordens
som
Sttd
Saa langt mod
Gr-nse
<~ •
·
·
=
dansk F o lkes1n d , d ansk Ll vsv llj e og
dansk Sprog naar, rrekker Norden.
Saa langt forstaas nordisk Tale, saa
langt giver den Genklang 1 Menneskers Sind.
Efter Dannevirkes R¢mnlng I 1864,
skrev Snollsky:
,Frt1n DanneviTke til Dybb~l gt1r
en kungsviig, trampad.
pd

at

blodiga spar:

men .td morka dt gl&la.

Det tycks som den sle.tvigske mo.rktn tog
en taruning af .tflilt!XlSte Dannebrog,
det hvita fiimu det r&fa....

mejslet sammen til en Enhed en
At f hv. lJrcesident ersomnulngenslnde
1¢r 1 dets tusindaaalene denne KendJog
Hlstorte,
rige
sit
hele
I
som
en
Denne polltlsk-psykologlske Vl.rkn.!ng 1 sit Udbrud saavel
Anders
Holger
Dybe Spor
til at vlrke
tllstrrekkellg
er
gerning
en Gang for alle have belrert
som endnu i vldt Omtang g0r

fiJrgning a.t 1'/llltva.ste DannebrOg,
clet kvfta 1li.mte det ri5d4."

1914 l stlgende Grad satte sit Prreg Bctydning tor enhver Nation, stor elpaa det offentlige Uv 1 :qanmark. ler Zille. Derom skulde Verdenskrigen,

af 1864,
sig greldende 1 vort Folk, grelder det
om at overvlnde, og her har den Ungdom, der fylker sig 1 det unge Grrens~vrems Rrekker, en betydningstuld
Mission. En fremragen.de tysk Ristorlker har om Danma.rk ved. Slutnlngen af det 19. Aarhundrede sagt, at
det efter en lang og trods megen
Modgang rerefuB Historte, nu syntes at have trukket sig t.l.lbage til Prtvatllvets Fred. J eg skal lkke her nrermere uddybe Meningen med dette
Udtryk., hvls Berettigelse eller IkkeBerettigelse ganske arnrenger at det
Indhold, man giver det. Men saa meget er sikkert, at selv om v1 kunde
trrekke os tllbage til Privatlivets Fred
1 den Forstand, at vi sagde Helle for
os, og blot 1 det store og hele lod
Omverdenen passe sig selv, hvad vi
1k.ke kan og ret beset aldrlg har kun-

har Norden fra den
langt ud over Rigets Gramser. Det er !Jerneste Fortld sat 1 Slesvlgs Jord.
vort Folk. En Junl-~ndag for 22 Aar
en mllitrer stormagt a! Dyrebare Ofre har Danmark bragt
slden l!lld 1 en fJ ern By nede paa Bal- Preussen, fZ)strig og Frankrig og de1·- ti~Uge paany
og den nationalsocla- tor at vreme om, hvad der fra Arllds
Rang,
f,!6rste
kan nogle Revolverskud, tor hvllke igennem for den europreiske Magth!llrte Norden til. Sejre har vi
den I(Sstrlg-ungarske Tronfj!llger cg konstellation, som den formede sig 1 llstlske Ideologi med dens Dyrkelse a! Tid
Nederlag har Vi lldt. Eftcl'l
vundet,
,
Folke!reilesskab
tyske
det
hans Gemnllnde faldt som Ofre. Det sldste Halvdel a! det svundne Aar- :ranken om
llmme hejste3
Fremmedherred!
Aars
var jo saa langt bortel hvad vedkom hundrede. En saadan Forbindelse 1 hvls Tjeneste et !uldendt Organlsa- 56
Kongeaaen.
for
Syd
atter
Propa- Dannebrog
det D!llnm'.llrk? Men diet slruJd.e hurti3!t med den store Polltlk har det sles- tlonsapparat, en eksempellJils
Offervilje Det hvide Kors pa.a den r,.Sde Bund.
vise slg - hvad der for Kenderne a! vigske Spj!Srgsmaal ik.ke mere. Som ganda og en enestaaende
og lyser ned Ell vore Landsmrend hlndet 19. Aarh.s Hl.storte og den nye- Grrense- og Mindretalsproblem h~rer arbejder med en Maalbevidsthed
1 sides Flensborg Fjord. Det m~r o~
Sldestykke
uden
er
der
Konsekvens,
ste Stormagspolltlk var tuldtud for- det 1 Dag til de sekundrere Probleforpfigter tll ubrJild:ellgt Sammenhold
en
ud~vet
uun<lgaae11gt
har
Verden,
staaeligt - . at 1 den af Spramgsto! mer, hvilket er en Forde! baade for
Danmarks og Nor.dens sag pa&
om
tydet
paa
!yldte Atmosfrere paa Balkan var det Tyskland, Danmark og Norden. Men dybtgaaende Indflydelse
dansk og nordisk Folkereldgammel
e
hele natlonalpolltisk
orientalske swrgsmaal nu naaet frem dertor bs'Sr vi ik.ke vrere mindre agt- ske Mlndretals
--.. Det skal kalde de bedste
grund.
Ul det Punkt, hvor Skuddene 1 Be- paaglvende overfor den europreiske Fjjlemaade og IndstlllJng.
Natlonalsoc!allsmens Indvirknlng Krre!ter frem I os, saa vi vrerdigt
rajevo bet!lld Signalet t~ Udbruddet Situations Udvikling og lade os torvi· fortsretter vore Fredres Vrerk. Lad
af den skrebnetunge Konfiikt, som lede til at tro, at vort Grrenselands paa Stllllngen 1 vort arrenseland
den klare Tanke, den strerke Vllje,
tydet
at
deri,
Llnie
f~rste
1
slg
havde vreret under Udvikllng side!l Fremtid ikke paavlrkes af denne. In- ser
varme Bjerte prrege alt dansk
det
megct
endnu
blevet
Berlln-Kongressen 1 1878, og af hvi.l- tet vilde vrere mere urlgtigt. Den eu- ske Arbejde er
og Virke I vort Grrenselandl
Arbejde
Natioken Gnlsterne sprang trem under roprelske Stilling 1 Almindellghed og mere lntensivt end tldllgere.
os srette alle vore Evner ind for
den bosnlskc Krise i 1908-1909. Den Forholdenes Udvikllng 1 og omkrlng nalt, kulturelt, ldemresslgt, polltlsk Lad
vrerne om vor tusindaarlge Odelsfarllge Situation skcerpedes a! de 0sterssSrummet I Srerdeleshed er af knyttes den tyskslndede Del at Nord- at
Da, men ogsaa kun da, vil vi
ret!
noend
strerkere
Befolknlng
slesvlgs
mange andre Modsretninger mellem den st!llrste Betydning !or Danmarks
dlsse stormombruste T1der med
i
lv
Folkefrelles-Jse
nytyske
det
tU
gens!nde
Stormagternes Inleresser. Lavlnen var og ~nderjyllands Fremtid.
Sind kunne gaa FremtJden 1
roligt
tall~:;e
gennem
Derfor maa vi med aarvaagent 0Je skab og organlseres
begyndt at rulle, og lngen menneskcllg Haand Jllagtede at standse den. f!6lge, hvad der sker ude 1 det, man Forenlnger og Sammenslutnln ger paa ~~de.
Verdenskrigens Nat srenkede slg over kalder den store Verden. Ikke blot aile Omraader som en fast BestandEuropa. Men da det atter gryede ad saaledes, at vi indregistrerer Kends- del af det nye RJge, Man taler - 1
Dag 1 1918, slog Genforenlngens gerningerne. Dette er kun en Begyn- store Perspektiver - om Marchen
Stund for vort Folk. Mere dlrekte end delse. Nej, det grelder om ud.en For - ind 1 et nyt Aartusind. Den tyske HIpaa andre Stater, der under Krlgen udindtagethed at strrebe efter at tor- stories !,11Jr.ste Aartuslnde skabte det
vlrkede saaledes den staa, hvad der foregaar ude omkrlng tyske Sprog, det andet det tyske Folk.
Beglvenheder 1nd paa os, og at g¢re slg klart, hvad det er , Det tred!e Aart.uslnde, hvis Dl6rfor Krre!ter, der r,!6rer sig 1 Europa. trerskel vl nu har overskredet, vil f!llre
1kke synes, at det et- Kun derved erhverver man slg 1et den Vej til Endc, ad hvllken vi nu
en saadan Anskuelsesundervls- rette Grundlag for en rea.listtsk Be- skrlder !rem: den tyske Nations Vej".
nlng 1 Virkellgheden kunde Va'!re van- d!llmmelse og Vurderlng a! dlsse, det Saaledes trendes nye Stjerner paa
skeUgt at nemme Lreren om Tinge- Grundlag, paa bvliket alene en !ol- den stortyske Himmel, saaledes fylnes Sammenhreng. Den svenske Dig- kelig og national Selvhrevdelse kan des tysk Ungdom med nye !dealer.
ter Carl Snollsky, hvls sk!llnne, vannt- bygges op 1 Kontakt med Vlrkelig- ,.Das Volk In der Mitteu, .,das Volk
!Illite D!gt tll vort Folk 1 Ulykkesaaret heden. Personllge Sympatler eller ohne Raum" - nye Former for den
186-l har slkret ham en vartg Plads Antlpatier maa lkke faa Overtaget gamle tyske Ekspanslonstran g.
1 alle danske HJerter, har engang gi- paa dette Omraade. Vi skal befUtte Der tales saa o!te om Problemet
vet den Sandhed, bvis rette Erken- os paa at se Tlngene, som de er, og Tyskland-Fran. krig som det afg~
delse og Forstanelse er a! saa stor 1 vor Opfattelse at dem trrenge den rende swrgsmaal t or Udviklingen 1
Betydning, et llge saa malende som f¢lelsesmressige Indstllllng tUbage. vor Verdensdel. Dette er en fuldstrenrammende Udtryk. I det storslaaede Enhver har sine F!lllelser over !or dig tejlagtlg Op!attelse; det afg¢renDlgt ,$inlands Vrern•, s1ger han ved Naztsme, Fascisme og Bolshevismc, de Swrgsmaal er: Tyskland-Euro pa,
Synet a! de rus.siske Orlogsmrend, der over for de til Grund tor disse Be- Problemet om vort store sydlige Navregelser Uggende Ideer og de Meto- bolands Forhold til og StUllng i Euplj!ljer Finska Vlkens B~nger:
Dette tremgaar allerede paa
.,En molnskv frd f1arna.n Afghanistan, der, med hvilke de sl!lges virkellggjort. ropa.
Man mene, hvad man vii, om de nye ulmodslgellg Maade at den Kendsen Krusning vi<! Hellt$pont,
Systemer, der paa det polltlske, so- gerning, at selv om alle direkte
kit tra.m 30m et skvdrag hfnna. k4n
clale og S!Skonomiske Omraade byggcs fran sk-tyske Swrgsmaal betragtes
en !torm l5ver tfnsk harisont".
op 1 Europa, og alle viser det Frelles- som detlnitlv afgjorte, saaledes som
J a, saaledes er det. De kan 1 Dag trrek, at Statsmagten skrerpes tll det Hitler gentagne Gange hJiljo!flclelt
tage andre Egne paa Jordkloden, an- yderste, at Staten og dens Funktloner har udtalt, er det store Problem
dre saarbare Punkter 1 det storpollti- bl1ver det alt dominerende Begreb, Tyskland-Euro pa dermed !ngenlunde
ske Verdensblllede - mere nrerlig- for hvllket ethvert Hensyn tU I ndl- l!llst. TVrertlmod.
gende eller mere fjerntllggende, som vldet maa vige - man kommer lkke
1 denne Situation og paa
De vll, der e r desvrerre nok af saa- uden om den Kendsgerning, at det
denne Baggrund er det Grrendanne 1 d!sse' bevregede Tlder, og saa Skred, som dlsse nye Strpmnlnger I
kan De srette .,dansk" eller ,nord1Sk" har fremkaldt I vor gamle Verdens- sekampen !Sires 1 Dag. Og her har den
Forl~b,

============================

MEN

*

Han afskye<ie de Krettere, som n!lld at

- r - - - -_;;,-

vrere Krettere og gjorde sxg vtgt1ge at
deres Kretterier. ,,Det frygtelige ve<l
Sandheden,'' sagde Pa.scal, ,.er, at naar

Chesterton df)d
LONDON, S~NDAG, RB.
Fol'fatteren G. K. Chesterton er i Morges afgaaet ved
De den paa sit Lands ted. Han
blev 62 Aar gamme1.

Hoppen sad f ast i Mudder
til Halsen

0. K. Chesterton traadte
1922 over
til den romersk-katolske Kirke.

*

Fra vor Korrespondent

*

En Ka rl b os Proprletrer Plber,
Stenl,_se ved RoskJide, kom ved
6-Tlden i Morges gaaende n ed
mod Engen, der ligge.r ved Gaarde n og er ca. 4o Tdr. La nd st or.

Bog om Chesterton a! Sogneprrest Knud
Hee Andersen.

*

Gilbert Keith Chesterton, der for knapt
en Maaned s!den var fyldt 62 Aar, var
!Pdt 1 London, Kensington. Han opdroges
1 den ber~mte St. Pauls school, og a.llerede
her dyrkede han &ine litterrere Interesser, endda paa saa fremragende Maa·
de, at han endnu medens han var Skole·
elev flk tlldelt Milton-Prtsen for engelsk
Poest.

*

Da han som ungt Menneske 1 1891

BESTERTONS ~ kommer overra- havde forladt Skolen, var det egentlig
bans Henslgt at studere Kunst, men
Akende. Der forlf,fd 1ntet om. at ban meget mart f1k hans litterrere og joursyg. Og det k.rrever Tid a.t vaenne stg nallstlske Int.eresser overhaand, og 1
den Tanke, aL han ikke er levende. Aarene fpr Aarhundredskiftet skrev han
1kke levende? Ganske vlst 1 en lang Rrekke Blade og Magas1ner.

at v1 aJle skal

*

men bvor
I 1900 debuterede ban med en Digtdog alllgevel a! og tu !alder va.n.ske- samllng, The Wild Knight, og Kritlkken
at tro det.
var ret enlg om at spa a ham en smuk
Fremttd som Lyrlker. I den kommende
Hvis Chesterton aldrlg havde skrevet Menneskealder tkrev han Iangt over et
Linie, v1lde v1 alllgevel have h~rt om halvt Hundrede Vrerker, deriblandt ogpaa en eller e.nden Maade. Han var saa. Digte, men det var lkke disse, som
·o d b
N
t be
t TU d
~n genial Skribent, men h8J1 var ogsaa gJ r e ans avn mes
rpm ·
et
sidste udfoldede han en rig journallstlsk
m genia.l Personllghed. De to T.lng fa.l- Virksomhed og var ogsaa Bladudglver.
1er Ik.ke njlldvencUgv:ls samm.en, hvad en..uver kan erk end e, aom
I sit Hjemland var Chesterton hoodret
paa mange Maa.der; han var fellow of
t. EkS. D tckem og Thackeray, H. C. An- the Royal Society of Literature, Jurldisk
wsen og BZicher, Chesterton og Ktplfng. lEresdoktor 1 Edinburgh og Doktor 1
Aldrlg bar nogen Forfabter vreret 1 Litteratur.
mindre Ora.d l'art pour l'art, Kunstner
for Kunstens S .....ld, end Ollbert Keith Fr•Chesterton lndg1k 1 1901 lEgteskab med
...,:r
ances Blogg, som overlever ham.
Chesterton. Han skrev, fordi han f~lte
AI Berlingske Tidendes Lresere vii CheTrang, og fordl h8J1 havde noget at s!ge,
sterton vrere vel kendt gennem det Udfordi han vilde angribe eller ,,...,,.,... ' valg af hans ber,smte Fader Brown-Historler, som t !4bet af de sidste to Aar
bar vreret offentllggjort 1 Berllngske
Sl)ndag.
vi,

d!$ -

F;l tilkalder Hjmlp
til sin n;dstedte ·
Moder

v1 ,ss1ger eft.er den, saa finder v1 den."
Chesterton vtdste noget andet: at v1 kan
ikke leve uden at tro paa Sandheden.
Altlng flyder ikke. Sandheden er til. Og
vor Lykke best~ 1 at flnde den og
holde o.s t11 den.
H. K.

Der foreligger paa Dansk en udmrerket
G. K. Chesterton.

--==-....;.:;;..;;;;;.;.;;...._ __
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ROSKILDE, S$2)NDAG

Da han lukkede Ledet op, kom et
lille F,_l 1-bende ben imod bam og
~lfgte ved at 1-'be f rem og t Ubage
a t faa Karlen m ed Jaengere ind a d
En ge n. Han tulgte med det Jille
Dyr, og tU sin store Forbavselse
f andt h a n Fpllets Mor Ugrende 1
Baengedyndet 1 En gen. Boppen
var sunke t saa d ybt, a t ku n fJrene
og Naesen stak op over Dyndet.
Lidt fra blev det Jille Dyr staaende og klynkede ynkellgt. Proprietrer P iber tilkaldte burtigt F alc.k s
Redn lngskor ps fra Roskilde, der
snart tik f relst Hest en. Det Jille
F"ls Gl aede ved a tter a t s e , sin
Moder, var ubeskrlvelig, fortaeller
Redningsfolkene.
kaempe o.s !olkel1gt og kulturelt W Forde!
for en klonstru.eret Nordisk:hed, er de i
Modsretnlng Lll de off!clelle tyske Udtalelser. Man har sttllet c» over/or Valget:
Hagekors eller Sovjetstjerne, men jor os
drejer det sfg kun om vore nordiske Korsbannere.
Denne Udtalelse hllstes med &trerM Bi-

-~~-- ....,..J ""IVIt ru "llt \'!ere

Propago ndal

Gerda Wcerum kom
Jflyvende·fra London
Taage - og ind imellem
Haglhyger - det m este af
Vejen
For et ,Par Uger alden rejste Sportsfiyversken Fru Gerda Wrerum tJ1 Engllllld, over til Heston Ai!rodromen, en a!
de mest kendte Sports-AIIrodromer.

Foruden at studere Llvet pa.a saada.n
FI
1d
h _,__ d
eu
yvep a s og se, voru.u.u en engelske Ungdom har det med Flyvntngen,
var Formaalet med Fruens ReJse at lndgaa LejemaaJ om en Sportsmasldne, scm
hun kunde tage med her til Danma.r)t
ot; have tu sin egen private Forn¢jelse eo
Tid.
Forholdene er jo sa.adan herhjemme, at
det praktlsk talt er ugorllgt at faa Lov
at kPbe en Masklne - men 1ngen kan
!orbyde at leje en, !orudsa.t at den beholder sin udenlandske Indreg1strer~.
Det er det, Fru Woorum har gjort, -

faJd, og Ta.leren sluttede med at mlnde
om Nordens ..__ Opgftve I. den -•-•-"e'""'"''
...
iiWllJll.'llU
Uge Kulturudv1kling.
Ot. hen under Atten I Oaar kom hun
flyvende hertil 1 et flk!t lllle, lysebla&t
E!termlddageru Program a<fsluttedes ... sk Kl
A" 1a -• s 1 .. Typ
•.r
emm- .,rop n .... .. va e en
med Folk~. udfl)rt af unge Si1n<ler- med brltlsk Indreg1strer1ng, da den er 1
Jyder, og kort e!ter strssmmede Reg;nen engelsk EJe.
ned. Senere paa Aftenen, da Vejret a.tter
Baa snarl Fruen havde bestemt slg !or
var blevet grot, ga.v Folkedansere fra Hai- ,,Svalen" • telegra.ferede hun tU M!lit.rerflyveren Yankee Hansen, for at ha.n
Et af de sidste Arbejder, Chesterton lingdal 1 Norge og det svenslte Molndal kunde hjoolpe hende med at flyve den
havde givet slg 1 Kast med. var en Selv· folkdanslag en straalende Opvisning, og hjem til Danmark.
blogra.fl, der im~desaas med megen
Dagen sluttcde med et Fak.lre.ltog af SpejI Morges Kl. 6 skete s!Wl St.arten fra
teresse;
T1den
v1l
vise,
om
han
d;ere
og
Vrebnere
era
SYdog
Nordslesvig.
Croydon
Aerodrom ved London l strerk
Improvisator - men netop derfor
saa langt med den, at den vU
De
lwm
op
over
Bakik:eme
1
Kolonner,
og
Ta84le
l d&t hele ta.get blev det en
tU a.t vre-re vel tuuderct. Ha.n vidsw
sa.mles og udgives.
.#, hyer overor~te en Hilsen til Staevnet, og alt andetog end
behagellg FJyverejse.
e.It og smrllg lkke nlt paa et spcelelt , - - - - - - - - - - - - - - .
Skyerne ha.Dg omtrent ned tU Jorden
da Fa.klerne var kastet 1 Hob, holdt For- _ og SM. var det smaaregn hele Vejen
Omraa.de, men ha.n glemte 1kke Synet af
fa.tteren Marcus Lauesen Baaltoalen. I - med Haglbyger lnd lmellem, men takSkoven for Trroerne.
Aarsm~de
BaaJ.ets Skrer fremsagd.e ha.n sine Vers
Han skrev Romaner, Detektl.vnoveller
Ungdommen, der midL i Tldens M~lk.e
<.,Fader Brown"), Digte, KrlUk, Littera- .___ _ _ _ _ _ _F_orts
__a_t_rr
_ a _Fors
__I_d"'_.n_.,
turhlstorie, Essays •.•• endogsaa et for- TU Gre~Ster nord!ra. og aJle Land.snuend spejder efter et uvist Maal. q ~ ~~ '!,trlnllgt og lllBel'lkellgt SlruespU (,,Magic">, skUlde det lyde: s~rre og stolt.ere OpDet !~e Btreyne ha.vde saeJede.s fra
Blograf1er ••• tngen Genre var ham !rem- ga'Ve end den &t 'Vre'rDe om Danmarlts forst t.U sidst staaet 1 den nordiske Sammed lnden for Litteraturen eller Jour- Land, v~eme om Freden for vort Folk og hSStlgheds Tegn. Der lndlPb et Telegra.m
nall.Stlkken. Hvad v1l der bUve tubage at [or Norden, kan nreppe tienkes for en fra Onenseforenlngen, og som Sva.r telealt dette? Chesterton selv ve.r llgeglad. Ungdom. Og med Adresse til Lederne tn- ~es: Frelles Sa4r. fll!rlles Tag!

*

Det unge Grren sevrerns

Ran skrev v1ssel1g ikke me<i Henbllk paa
Navn og Plads 1 Litteraturhlstorlen. Men
de bedste a! bans Dlgte, SkuespWet, de
krlttske Blogra!ler om Dickens, Sha.w,
stevenson og Browning, den !unklende

denfor den ty!ke Gramsepolit1k ud.talte
Lrerer Markussen: Vi h~rer til de frie or
sbolte Natlloner, der ~nsker at fredeUgt
Forhold til andre Folk:eslag, men for o.s er
Bevarelsen a.f vor folkelige og k'lllturelle
Egenart ldge saa v1gtig som for det tyske
Folk. Hvor tysksindede Algitatorer vU be-

er nu

••

t

J

GLA'F fTEREmed dis se Gr ej er .
CRBMIR: 8elv til det atridest e
Skeg: In Tube Fouger e-Creme.
Bruc eet Kinut mere til Indaeb ningeu - 1,1S

KOSTBN: Svineberster og Grevlingeha.&r 1 en tet, ikke for bled
Kost giver bedre Indsebning 3,50-15,00
SLIB~INGBN: "Sha.rpex" Slibe maskine giver Bl&det en Levetid
&f o&. 12 K&aneder - 1,80·3,60

111M!:

et ':til~ og

m.egetincrterende

Indbllk 1, hvor trlt og lykikeli3t
Flyvesportsllv faa.r Lov at udfolde sis
og bvor vldunder):jgle Ma&k:lDer, de
at flyVe med, ,,MasltiMr, vi slet
~mmer om berbjemme", fpjede
til med ~ Suk.

Ogsaa ,Himmellusen" i Luften
Under sit Ophold 1 England boede Pru
Wrerum ude pa.a. Heston-Al!rodromen
Flyveklubbernes HoteL Der kunde hlm
fra tldl!g Morgen tU sen Aften flflge det
bevregede Liv p&a. Pla.dsen med hele
Myldret a! Sportsma.sldner a.t aJle mullge
Var!&t1oner - ogsaa .,Himmellusen" &a&
hun !lere Eksemplarer af - og llun
!andt dem meget morsomme .... Og saa
vldt hun kunde sk~n.ne. klarede de s!g udmrerlcet 1 L uften. . .. , men der ska.l jO ha.ve vreret enkelte Uheld med dem, f!11Jede
Fruen fors1gtigt tU.
-k.

*

Da han som ungt Mennesk.e 1 1891

havde forladt Skolen, va.r det egentllg
hans Henslgt at &tudere Kunst, men
meget mart !ik han& Utterrere og journalistiske Interesser Overhaand, og I
Aarene ff/lr Aarhundredsklftet skrev han
1 en lang Rrekke Blade og Magaslner.

*

I 1900 debuterede han med en Dlgtsamllng, The Wild Knight, og Krltlkken
var ret enig om at spaa ham en smuk
Fremtid som Lyriker. I den kommende

.1ana' nan .l''jU!et s Mor u gr ende 1
Hamgedyndet I Engen. Boppen
var sun ket saa dybt, at kun f}rene
og Nresen stak op over Dyndet.
Lidt fra blev det lille Dyr sta aende og klynkede ynkeUgt, Proprietrer Piber tilkaldte h urtigt Falcks
Redningskorps fra Roskilde, der
sn art f ik frelst Hesten. Det lille
Fpls Glrede ved atter at se sin
Moder , var u beskrivelig, fortreller
Redningsfolkene.

I..H UM:::U

Taage - og ind imellem
Haglbyger - det meste af
Vejen

*
*

*

*

Et at de sldste Arbejder. Chesterton
havde givet slg 1 Kast med, var en Selvblogra!t, der lm~esaas med megen Interesse; Tiden vii vise. om han naaede
saa langt med d~n. at den vil ltunn
sa.mles og udgfves.

Det unge Grrensevrerns Aar smfSde
Fortsat tra Forsid·m

var blevet godt, ga.v Folkedansere fra Halllngdal 1 Norge Oil!"' det svenske Molndal
!olkdansl~ en straalende Opvlsning, og
D~en sluttede med et Fakkeltog af Spejdere og Vrebnere fra Syd. 0g Nordlslesvlg.
De 1com op over Ba.k.k:erne I Kolonner, og
hver ovel'br~te en HUsen til Strevnet, og
da Fa.klerne var ka.ste.t i Hob, holdt Forfatter~

Marcus I;auesen Baaltaloo.

I

For et Par Uger siden rejste Sportsfiyversken Fru Gerda Wrerum til England, over til Heston Ai!rodromen, en a!
de mest kendte Sports-Ai!rodromer.
Foruden at studere Llvet paa sa.adan
eu Flyveplads og se, hvorda.n den engelske Ungdom har det med Flyvningen,
var Formaalet med Fruens Rejse at lndgaa Lejemaal om en SporWna&k:lne, som
hun kunde tage med her til Da.nmark
<>t; have t41 sin egen private Fornf!ljelse en
Tid.
Forholdenc er jo saadan herhjemme, at
det pra.kttsk talt er ugprllgt at faa Lov
at kf!lbe en Ma&klne - men ingen kan
!orbyde at leje en, forudsa.t at den beholder &in udenlandske Indregistrering.
Det er det, Fru Wrerum har gjort, ~ hen under Aften 1 Gaar kom hun
!lyvende bertil I et flkst lllle, lysebl.aat
tysk Klemm-Aeroplan a! ,Svale"-Typen
med brltlsk Indregistrertng, da den er i
engelsk Eje.
Saa snart Fruen havde bestemt stg for
•.Svalen", telegr&!erede hun tU Milltrernyveren Yankee Hamen, for at han
kunde hjrelpe hende med at flyve den
hjem tU Danmark.
I Morges Kl. 6 skete saa Starten fra
Croydon AerOdrom ved London I strerk
Taaee - og I det bele taget blev det en
alt andet end beh~elig Flyverejse.
Skyerne ha.ng omtrent ned tll JordP.n
- og sa.a var det Smaa.regn hele Vejen
- med H~lbyger ind lmellem, men tak-

BaeJ.ets Sk~er frelnSa@de h9JIJ sine Vers
om Ungrl()mmen, der mldt i Tldens ~

og a.lle Landlsmrend spejder e<fter et uvlst Maal. (! ''f U ~ 7.
store
Det ...,.... •havde saalede.s !ra
-St&mle
sk.ulde det lydie: Stjl!rre og sto)tere Opi den n.ordl.ske SMn·
staaet
sidst
til
f~rst
gave end den at vrem.e om Dtl4lmarks

Til

OWl!.•

Ogsaa ,Himmellusen" i Luften

Menneskealder tkrev ban la.ngt over et
ha.lvt Hundrede Vrerker, deriblandt ogsaa. Digte, men det va.r ikke disse, som
gjorde hans Na.vn mest berf/lmt. Til det ktempe os !olkell.gt og kulturelt tJ1l Forde!
sidste ud!oldede han en rig journallstlsk for en konstrueret Nord:!sklhed, er de i
Modsootnlng til de of!icielle tyske Udta.lelVirksornhed og va.r ogsaa Bla.dudgiver.
ser. Man har stillet os overtor Valget:
I sit Hjemland va.r Chesterton hoodret
Hagekors eller Sovjetstjerne, men }or os
var fellow or
1paa mange Maader; han
det sig kun om vore nor diske Korsdrejer
the Royal Society of Literature, J urldisk
bannere.
lEresdoktor 1 Edinburgh og Doktor I
Lltteratur.
Denne Udtalelse hilstes med strorlct Blfa.ki, og TaJeren slufitede med at minde
• Chesterton lndgik i 1901 lEgteskab med
om Norden.s store Opgave i den alrndlndeFrances Blogg, som overlever ham.
ljge Kuliturudvikling.
A! Berllngske Tidendes Lresere vU CheEffiermldda,gens Program wtsluttedes
sterton vrere vel kendt gennem det UdFolked&.'IIlS, u.dlf!iirt af unge ~der
med
va.Ig at hans ber~mte Fader Brown-Historler, som I I.,pbet af de sldste to Aar jyder, og kort efter str¢mmed£ Regnen
bar vreret offentllggjort I Berlingske ned. Senere paa Aftenen, da Vejret !Wter
~ndag.

~);

G~r nordfra

IJand, v~ om Freden for vort Folk og h~tg,heds Tegn. Der indl~ et TelegrMn
for Norden, kMl nreppe trenkes for en fra Gnense!oreningen, og som Svar teleUa:Jgdlom. Og meet Adresse til L«<lerne In- gra.feTedes: Frelles ~. !tel.les Ta~l
den!or den tysike Gnensepolitlk Udttalte
Lrerer Markussen: VI h~rer t11 de frte og
stmte Na.bloner, der f,Sn.sirer et f.redellgt
Forhold til a.ndre Folk:esl~. men for os er
Bevarelsen at vor !olkelige og kulturelle
Efienal't l1ge saa v!gtig oom for det tyske
Folk:. Hvor tyskslndede Ag:Jtatorer vU be-

GL.A'TI['EREma d di sse Grejer.
CRBV!R: Bel T til det s tri de st e
Skeg: I n Tube Fougere-Creme.
Brug eet Xinut mere til Indsebningen - t ,25
XOSTBN: Svineberster og Gt~v 
lingeha.a.r 1 en tet, ikke :for bl0d
Xost siver bedre Indszbning3,50-ts,OO

SLIBNINGBN: "Sh&rpexH Slibema.skine giver Bla.det en Levetld
a :f ca. H Ka.aneder - 1,80-3,60
KASKINBN: Den a.a.bne Xa.na.l bag
"TznderneK holder a.ltid Mggen
kla.r 1 Gol:fba.rberma.skinen - 10,00

D

EN historiske Melle
genopbygget efter

Mellen er trekket med det
danske Trekkemateriale

er Vilfa-svejsede. Den
indgaar som en

i det maleriske

Under sit Ophold 1 England boede Fro
Wrerum ude paa. He.ston-AI!rodromen i
Flyveklubbemes Hotel. Der kunde hun
fra. tidlig Morgoen tll sen A!ten f~l~ det
bevregede Llv paa Pla.dsen med hele
Myldret &f Sportsma.sldner &! aile m~
va.rt&tioner - ogsaa ,.Hlmmellusen" saa
hun t1ere Eksemplarer af - og 1:\un
fandt dem meget morsomme .... Og saa.
vidt hun kunde sk~nne. klarede de slg udmrerket 1 Lurten .... , men crer sltal .1<> have vreret enkelte Uheld med dem, !~jede
-k.
Fruen forslgtlgt tU.

ST. RE6ME6ADE 2. KBBEMHAVM ll
TELf. CENTRAL 11,995
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Blade t:

skriv er den

-

hid til stBrsw danske Aars·
Strevne i f lensbo rg·
I

, Den glade og ufo rfre-Tde de Spe jde rgu t, der
loi ter sit Roved ved No rde ns Grrense"

•

li'kms borg, Sonda g.

Dage n• Nyhet ler priua t

sUlle Graav ejr modt e i
Morg es Kl. 8 en lalrig Forsa mling
- flero e'lld nogcn Sillde fer - ud~
ved den mregt lge Flags tang paa. Aarsmedepla.dsen for at sc Dann ebrog gaa.
tJl Tops. Bland t de tilsted evrer ende
Della gere l det dansk e Aarss trevn e
saa.S mang e Venn er Nord t'ra.
De 1 Aftes ankom ne H ejmda l-Studente rs hvide H;uer lyste op i den store, fcstst emte Skare .
Her bed en a.f de veltje nte Vetei 'aner
K.
i den nation ale KaJ;lp, Fakto r L.
det
om
talte
Han
.
mmen
velko
Lau-8tcn.
Flag, vi elske r. lkke alene , fortli uct

I

MILIY I',

skolen KJ. godt 14, og de s idslc
uaaed e ferst frem ved 15-Tiden. Da

samlc t omk1·i11g Dage11s
talte For11amlingm~
Bann erm.();ll'ke,
Me-tmesker. Dcf
7000
O!J
6
tn.
melleblev saale dcs det st0Ts tc dansl 'e
Aar1m wde, der cr afhol dt Syd. for

?llall

·t'ar

Grw-nsen.

R etlakt ,;r E. Chri•t itm••n,

Spojdero1·kestret gav Optak ten, og
tier holclt S ttevne ttr H ovetlt ale.
saa. aabne de cand. jur. Taye Jesse n Modet. Han minde des H. P. Hans sen og Skole r har fortsa t ueres Opga ngslln ie
nrevnle, hvad den afd0d e sende rjyds ke indad - som udadt il. Den dansk e KomFerer for 30 Aar slden skrev ved Red- mune skole rykke r ind i bedre Ramm er.
akt0r J. Jesse ns Dod: at Flens borg Ogsa a a.ndet dansk folke ligt Arbe jde
aa
A vis' Udvik ling under J essen s Ledel se bar noget godt at melde . Ogsa a nordp
c.
aacls
storde
Forst
af
dc
en
ft,
stlgen
t:ar der vist sig
var en natio nal Bedri
Hans
nd.
rjylla
Sonde
i
evet
vat·
der
ste,
Men Bill edet har en mpr k
sen ga~ deoga ng Jesse n Karl den...;.olvvige,
lkke
kunde
Han
:
mrele
Efter
les
Bag grund blot falde kunde han.
maa ogsa.a. huske s paa, hvad
der
Men
Hans
P.
H.
Tage Jesse n betcg nede
er vort; men tlllige fordi vi finder, al
den anden (den morke)
i
vejer
der
Livsv rerk som storsl aaet og betadel et· vidundet'lig skont . Her l dette sens
Skaa1.
.
clejHge Land skab mang ler kun eet: geode
Trods de gode Udtal elser og en Rrekte Tank en om at rejse ke gode Forho ldSre gler I det tyske
nrevn
en
Taler
Dag
l
Men
Dug.
vide
red-b
s
Dann ebrog
et Monu ment for Hans sen. Et Stats and, felei' de dansk e Sy<i'!lesvlgere
har vi Lov til al hejse den! Gld den minde smrer ke over H. P. Ho.nssen be- Tyskl
Stillin g mege t utryg . VI haabe r,
deres
altid maa veje ren og skent over det tyder ikke nogen Forbi gaaelse af,
at Tildra.gelser som dem L Tonn ing og
Fredr elaod , der bar vore krerli gste Tan- tvrert lmod en lndire kte Hrede r til hans Slesv ig ikke genta ges, at Band lysuil l·
enger e.
gen a! vore Fot·sa mllng sloka lcr opbre ·
ker. - Mens Dann ebrog laogs omt gled F'orgr
Hove dtale boldt es atler a.f ves over bele Linien. Men alvor ligere
nets
Strev
man
og
der,
Hove
aile
des
til Tops, blotte
Reda lttor E. Oh-rist·ia11sen, der indleden- er Arbej dsplig ten, med srorli g nation al'>ang .,Der er ingen tlng. der mane i'''.
de sagde , at i det sldste Aar havde Lys socia listlsk Unde rvisni ng, Militr ertjen eAarsm Qdet var rndledet.
og Skyg ge skifte t.
sten sa.mt den 'l'llsq md, at vi ill:ke har
Til Hejm essen i Helli gaand skirken,
vor Ret foran kret i Grund lov og LovV or Lini e har veere t
hvor Pasto r Noac k prredikede, var
glvni ng. Til B!lled ets mork e Bagg rund
K1rken !yldt til sldste Plads .
nde
gaae
borer ogsaa den vreldige tyslte folkeopad
Overm agt, de volds omme midt·
lige
en
ove1·
I
n.
Lyssy
Mel lem 6 og 7000 Men nesk er Der er Grun d tilvor
i det nye Tysk Linle - i hvert punkt samle nde Krref ter
Aar bar
fra Vugg e til
en
ltlokk en H samle des en stor Del IIi llalv Snes
·agels
sopd1
Frelle
laod,
t
vrere
i nogle vrese ntlige Ting
om.
Ungd
e
Delta gerne i Aarsm odet som sredvan- Fald
erend
marcb
opadg aaend e. Trods den verde ns- Grav, den
omta lte, at
n
tianse
Chris
lig l Dubo rg-Sk olens Gaard for at over- stet
kter
Reda
og
and
Omvr eltnin g i Tyskl
vrei'C Spejd erpar aden og vrere med i bistor iske
selve Ungd omss agen:
bed, den bar medf ort for det, nan kaldt e
til Friluf tsm0d et. Unde r a1 den Utryg
te unge Dans ke kan
enkel
at
lil,
e
Stett
vort
af
os, bar vi bevat 'et det vigtigste
synes at vrere kernikke
Vej,
1
e
komm
Srereje. Vore Foren lnger s Virks omhe d
paa mang ler der
Nord
e.
Vegn
nogen
met
daar·
(lg Tal fra det sidste Aar er lkke
er Ulstrm kFolk
e
dansk
1, at det
dansk Mede rrekk e, der 1 For- mege t
Overb orgte
nrevn
en
Udma rchen til Festp ladse n forme - llge. En
Taler
med.
keUg
baaaaret fandt Sted i Sydsl esvig , var
bar ad·
VI
bori·
Flens
I
de :;~ig som et overo rdent lig tmpon emeste rskift et
ret af den rette da.n.ske Aa.nd. Vore
rende Tog. Splds en forlod Dubo rg-

-

ee en Sejr 1 Dr. Sievers' pla.nmoosslgt Arbejde f or at hamre qo
mod a.~ed sin Indsmttelse udtalte natlonale Begyndell!esgrunde ind l Danorsvlnden.
enll
om det danS)!;e marks opvok3ende Slregt, den Loore, at
>r. Kracht slg v d 0 nordlske Tanke, vi er deres egne Vagtposter. I selvc
0
.Iindreta.l ~
bent: at Flens- Grrensevagten aka! der lkke voore Tale
nen understre~d= : r e t~sk Grrense- om Almlsse og Barmhjertlghed, men
IOrg ogsaa ~e Overborgrnester 1 S0n- ' om folkcllg Solidarltet. Vi vii krawo
Den tystorste By vU srette bel? vor Ret I Syd og Nord, vi \'il rlygtlg8
ler)ylla.nds
Styrkelse a! Tysk- gore os, og vi vii soge tU vore Styrke;ln Kra.ft lnd pa.a.
1
Sldl'r af Grrensen.
k lder.
neden a! begge
•
ller
Saa sang man en FooUessang en
lkke Alm1a.se e
. Hyldcst til Flensborg:

~ret

;t

Dernrest f oredrog Da.nsk FolkekoMJ
sydjydske Kreds - fem Hundrede Sa.ngere - under Ledelse af Adjunkt Ohr.
Ottosen, Sonderborg, et Udvo.lg af danske Sange, der hllstes med stor Begejstring.

:as:·

BarmhJ.ertighed, men folkehg
Solidaritet!

Vi krmver

Dybt og st.rerkt 1 Slesvlgs Sag
Flensborgs Navn vil klinge.

AI Grund til at v~re
aarvaagen
Som Reproosentant for dct unge Sydslesvig udtalte Blblloteka.r F. Momm~en, at Tyskheden I Nordslesvlg maatte
prise slg lykkelig 0ver at !eve som
tysktrenkende og tyskfolcnde Menne! et demokratlsk Samftmd. VI
I Sydslesvlg er lk.ke bllnde for,
t Forboldene 1 Tyskla.nd er blevet be; men dansk Ungdom 1 Sydslesvtg
endnu meget va.nskellgt stlllet. Der
al Grund til at voore aarva.agen. Vor
,_...,.....,,.....,,., maa bllve saa sberk, at aile
Opdra.gelsesforsog I Arbejdslejre
under Vrernepllgten strander. VI
protestere, hvor Gang m..an t rreder
Rettigheder for nrer.

Aabenraa og Flensbor:g
m?dte,s
Trodle og sldste Taler var Peter Grau,
der hllstes mea stoorlce Haandklap.
Peter Grau omtAJte de smertelige
1 1920, deriblandt danskc
Mode med Kongen ved
efter Genforeni.ng!Jfesten paa
og s)<Udredo sa.a c.lct kullurelle,
lnnll)v"'"""'nrl.. Arbejde, der vnr udfort slda. Dette er alt Kend.c;gerning, som
m.a.a oplade vore Hj~rter I Haab og
Tro. Han retlede en Appel til Ungdommen om at erkendo og fylde siD Pligt,
og sluttede: JtPld.re og Wlge, lad 011 loogge vore Hrender sammen, Brodre tra
Nord og Syd, og love hlnanden l-Ijoolp·
somhed, Samarbejde, Trotuthed, Fostbroderskab. Da. skal vi h011d~ os og
I

Bejr~.

Sluttellg bra.gte Reprll!scntanter tor
det polske og det frisLske Mindreto.l
Hllsener tll det danske Aarsm~e.
Saa sang det store Kor lgen, og man
samlodes om Flagstangen for at so Da-

gens Ba.nnermrerke glide ned.

ST. REGNEGADE 2. KOBENHAYM K.
TELf. CEIITIIAL 11,995'

Bladet:

.J.Q.s.~e Tldende

• 8 JUNI1936

skriver den

•
I

Der J)nskes Samling om det .danske Arbejde Nord og Syd j
for Grrensen
Fra vor sf_Snderjydskel\fedarbejd cr

slesvlgs Rlgsdagsmrend I Berlin; men H.
P. Hanssen var Jo Jkke mlndre soorprreget
end sine !em forskclllge Forgrengere. Jeg
personllg syncs, han skal have sit StatsMindesmoorke helt og u:besklUl:ret. Red-

FLENSBORG, S0NDAG

aktpr Jessen ¢nskede tntet GravmonuDanskheden Syd for Groonsen har
Da.g haft en stor Festdag. ~r var, som 111.ent. Et Stats-Mind.esmrerke over H. P.
Peter Grau udtry<kte oet en saerlig Hoi- Hanssen betyder ejter min Mening ikke

FPrst den store Del- nogen Forbtgaaelse aj, tvrertimod en tnta.gelse 1 Morges, ::la ctet danske Flag hej- direkte Hreder til ha11s Forgrengere.
stes paa Festpladsen Nord for Byen, saa
hed over Dagen.

Redakter E. Christiansens Tale

Gudstjenesten I den gamle K!rke, hvor

Nu dukker Ernst Christtansens lyse
Pastor Noack talte om Tro og Lydighed,
op paa Talerstolen. H2 gJver et
Roved
dernre.st den kaempemaessige Procession
brcdt anlagt Tllbagebllk og Udog
stort
fra Duborg Skolen med 14 Faner I Spldsyn !or til sldst at samle -in Tale 1 et
sen og selve det store Staevne. der I Aar
enkelt Brrendpunkt. Han skll<irer de
rlk et srerllgt festllgt Praeg ford! Folke- svundne Aar, I hvllke Lys og Skygge har
sangen - 500 s~nder- og sydjydske San- skiftet. Danskerne 1 Sydsl~vig har begere under Operasanger Christian Otto- varet det vigtlgste af der.:s Saereje: Skosens Ledelse - ls;ld ud over de 5000- lerne har Iortsat deres Opgangslinle.
Nordpa.a har den bragt stigende For6000 ~ltagere, og endellg Artenfesterne
staaelse, som bl. a. ogsaa. har g!vet sig
I Borgerforenlngen og paa Flensborghus.
Urttryk geru1em Sta.tsmlnist..Jrens Tale 1
Det samlede Indtryk Ira Aarsmt~det Haderslcv. De vide Kredse, .!er gnv H. P.
stod i Samllngerl$ Tegn. Frtluttsml!)det Hanssen deres TUslutnlng, vii ogsaa deltage 1 de sid.~te Aars voksel'l.d.e Erkendelsluttede med Hurraraab for Samling
se a!, at skal Grronsen Ira 1920 holde,
om det danske Arbeide paa begge Sisan maa Danskhooen Syd for Groonsen
der aj Grrensen. Man ~nskede For- ikke ofres, men styrkes.
Efter at Dansk Folkekor havde sunget
tidens Strid henlagt som historiske Begivenheder.
en Rll'kke kendte danske Sange, talte
Ungdommens Repra:.sent.a.nt, Bibllotekar

I

Hans Mon11nsen.

Jens J essen og
H. P. Hanssen

Saa t.alle Peter Grau. Han mlndedes

lndlednlngsvls MIX!et 1 Flensborg, hvor
han t.alte sammen med Jessen og H. P .
Pna Flestpladsen bs1r Redak.tor Tage
Jessen Velkommen til Mpdedeltagerne Hanssen. Det var !ra de Dage, at han
!ra begge S!der a! Graensen. Han min- havde fattet Krerllgbed til Flensborg.
dedes dererter H. P . Hanssen I en Tale,
Om Nut.!den sa.gde Peter Gmu: - Vi
der formede sig som en kort Karakterltog !ejl med He:J.Syn ~l.l Tysk.eriet.s Ops~lk a! Nords!esvlgs to sldste Tingmrend ~ 1 Nordslesvlg og 1 vor Frygt tor
I den tyske Rlglidag. Han anfprte H. P.
Hanssen.<; smu.kke E!termrele over Jessen Dai>Slkhedens Unde'llga>ng 1 Sydslesvlg. for 30 Aar slden. som sammenfattedes 1 JEidre og U.ng.e, slut~ede han, 1811 os lregge
de Ord, der sagdes ved Karl den Tolvtes vore Hrender sMUmen, B~,re fro Nord
~d: .. Han kunde lkke v!ge, blot falde og Syd, og love hinaJ.W.en Virk.somhed,
kunde han". Han tegnede derpaa H. P.
Hanssen som en utrrettelig Arbejdets Sa,m,a.rbejde, Trof•asLhoo og Fostbrode.rMand, en maa.J.beviclst Mand og fortsatte: sk•a-b. Da skia.l Vi hrevde os og sejre.
~tte er nu Historic. Vi Sr<Jnderjyder er
Peter Gra.us Tale hilstes med stre:rkt
hveriten Flensborgfolk eller Aabenraafolk
og R-edaktpr Tage Jessen udbrag.Bifald,
lrengere, vi er Danske, og vi maa holde
!or ham.
Le-ve
et
te
sammen Nord og Syd fa.· Graensen. Skal
H. P , Hanssens mangfold.tge Livsvaerk udSa.a slutted•e 'rage Je~n med et Leve
trykkes I een Saetnl.ng, kan jeg lkke finde for da.nsk Sa.ndhed, og kort erter sa.nk
stoltere Ettermrele end dette: Han kunde ~ langsomt ned, medens bele Forl.kka vige, blot virke kunde han. Tage sa.mlingen sang .,Kongerne.s Konge".
Jes.'>Cn sluttede med: Man har foreslaaet
I Aiten !estes der I Flensborgs dauske
et Dobbelt-Mindesmrerk:! over H. P.
Lokaler - der m\131ceres og spllles DiletHanssen og Jessen. over de to Sind I vor !la.n~k()fm(lle. Saaoan sluttes Aarets eneFolkekarakter. En smu.k Tanke. Man har ste store danske Fest I Flensborg.
M. K.
Ioreslaaet et Monument over alle Nord-

1

ST. REGKEGADE 2. K0BEKHAVK K.
TELF. CENTRAL 11,995

hejst over Tyskland - desvre~
uden at nogen af os paa denne Side
Bladet :
Skelb::ekken var bleven taget med'
paa. Raad - er for denne Soclaldemokrat det nationalpolitlske Problem bleven til det yderste si.mplifiJ
i den korte Forroel: For elZe1
ceret
JUNil936 imod Nazi~1nen.
Men vi ~nker paa
skriver den
taa den ene, saa den -anden 6f de
Mandag den 8. J . ni 1936
Hcrrer og Darner, som forkynder de~
res dybc Mistillid til Ledelsen af en
~od
Forening, hvortil deres Forhold er
AA. en h0jst ubetydelig Forau- prregct af en K0lighed, der paafal1
ledning er der pludselig opstaa- dende ligncr Uvilje.
~
et St.rid om Grrenseforeningcn. Og
GrGC1'-.~cforenir~gen - som ife ftehvilket. Paaskud benyt.tes til denne ste andre Organisalioner med natiol{ampagnc?
nalpolitiskc Pormaal - klager m~
Kort og godt folgende: Paa Grren- Rctt.e over all for ringe Tilslutning \
seforeningens Aarsm0de i Maj d. A. i vort Folk. Har m1 Politikt·n, som
i Aabenraa rejste en Taler, Over- hrevdet i en Artikel i Lrzmlags, den
ret.ssagfarer Manthey Wagner, Kri- Op.fJat.t.else, at Aarsagen til denne
tilt af den Konkurrence, Foreningen Tilbageholdenhed er at s0ge i LeDet unge Gramsevrern efter hans delsens Brist, saa findes der et nrerMening paaf0rte de reldre Forcnin- liggende, radikalt Middel til at faa
ger med s0nderjydsk Formaal der- andre Mrend frem: Indmeldelse i
vcd, at den udstrrekker sin Hverv- Massevis i de i Gram,seforeningen
ning af Medlemmer og Indsam- samroenslutlede Organisationer og
ling af Pengemidler til Landet nye Ledere valgt til Erslatning for
Nord for Kongeaaen. Denne Ud- dem, som hidtil bar baaret et uundt.alelse gav Anledning til no- vrerligt Arbejdes Byrde.
gen Menings-Udveksling, for og
Man kan nu engang ikke staa
imod, alt i de bedste parlamenlari- udcnfor og dog bestemme indenfor.
ske Former. Ingen Resolution blcv Sligt strider mod Spillereglerne, ogvedlaget. Grrenseforeningens For- saa de parlamentar iske.
maud, Rektor H. P. Hansen, samlede Draftelsen i nogle velovervejedc Ord om N0dvendigheden af at
finde Vej til Samarbejde mellem
alle det nationale Grrensearbejdes
OrganisaUoner, og hermed gik Forsamlingen over til nreste Sag paa
Dagsordenen.
Hvorledes en saad.an MeningsudvekBling kan srette Sindene i Bevregelse udenfor Grcenseforeningen)
det vii ikke vrere nemt at forst.aa,
hvis dcr skal anlregges samme Maalestok som i andre tilsvarende Tilfrelde. Aabenbart ma~ her imidlertid
forekomme en Kartoffelager at hyppe for Folk, som ellers ikke rerer
en Finger til St0tte for det Arbejde, de nationale Foreninger siden
1920 har udrettet og stadig udretter paa begge Sider Grrensen.
For at forebygge urigtige Slutninger kan dct maaske vrere hensigtsmressigt at erindre om del
Standpunkt, Dagens Nyheder-Naf.ionaltidende har indtaget til det
Sp0rg;3maal, som var Genstand for
Dr0ftclsen i Aabenraa:
Straks efter det voldsomme tyske
Fremst0d mod Grrensen, der ved
Paasket.id 1933 fulgte Nationalsocialismens Magtovertagelse, opvi Gang paa Gang her i
adet til nalional Samling om de
ver, som meldte sig. Da saa
danske Ungdomsforeninger
tmdtagen dog de socia.ldemok1'a- m0dtes paa Dybbol til et
der gav rige L0fter for Fremgjorde vi Det unge Gnen~e
Sag til vor, idet vi f0lle det
en dyb Lykke, at Ungdommen,
saa lrenge havd~ holdt sig tilnu havde faaet 0je paa
og meldte sig til de Faner,
hvilke de reldre Slregtled
su:•t. W.nilnu inden Det

O~Ll~ N_r.~eder
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$ pillereglerne
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Organisalioner, og hermed gik Forsarolingcn over til nreste Sag paa
Dagsordenen.
Hvorledes en saadan Meningsudveksling kan srette Sindene i Bevregelse udenfor (}rrenseforeningen,
del vil ikke vrere nemt at forstaa,
hvis dcr skal anlregges samme Maalestok som. i andre tilsvarende Tilfrelde. Aabenbart m~ her i.midlertid
forekomme en Kartoffelager at byppe for Folk, som ellers ikke r0rer
en Finger til St0tte for det Arbejde, de nationale Foreninger siden
1920 bar udrettet og stadig udretter paa begge Sider Grrensen.
For at forebygge urigtige Slut.ninger kan det maaske vrere bensigtsmressigt at erindre om det
Standpunkt, Dagens Nyheder-NcJ.tionaltidcnde bar indtaget til
det
Sp0rg~maal, som var Genstand for
Dr0ftelsen i Aabenraa:
Straks efter det voldsomme tyske
Fremst0d mod Grrensen, der ved
Paasketid 1933 fulgte Nationalsocialismens Magtovertagelse,
vi Gang paa Gang her i
til national Samling om de
, som meldte sig. Da saa
tlige danske Ungdom.sforeninger
tt?tdlagen dog de socialdemok1·a·
- m0dtes paa Dybb0l til et
der gav rige L0fter for Frem.·
gjorde vi Det unge GramseSag til vor, idet vi f0lte del
en dyb Lykke, at Ungdommen,
saa lrenge havde holdt sig tilnu havde faaet 0je paa Farcn og meldt.e sig til de Faner,
hvilke de reldre Slregtled
slod Vagt. Endnu inden Det
G1·rensevmrn havde sine
riske Rammer i fuld Orden,
de vort Blad en IndsamJing af
ler til St0tte for dets Start og
Hjrelp i den ferste vanskelige
Som altid viste vor Lresekreds rede-

sende Det unge Grtrtzsev<STn en Sum
paa godt 30.000 Kr. Samtidig stil·
lede vi vore Kontorer her i Byen
til Raadighed for saavel kollektive
som individuelle Indmeldelser i den
nye Forening. I udf0rlige Artikler
skildrede vi Planeme for dens fremtidige Virksomhed, og vi fremkaldte
en Rrekke Udtalelser fra ansete
Mrend og Kvindcr i hele Landet med
Anbefaling af Tilslutning til Ungdommens IniUativ og Arbejde ved
Grrensen.
Da vi hermed blot fulgtc cgen Til·
sltyndelse og vort Blads gamle nationale Overlevering, er den eneste
Grund til at minde om disse offenlig foreliggende Kendsgerninger, at
de forklarer, bvorfor det noget har
maatlet overraske os hos Folk af
de forskelligste Kalibre, der for tre
Aar siden ikke lod h0re fra sig, nu
pludselig at iagtt1ge en saadan Om·
bu for Det unge Gramsev<Srns Interesser og en saadan F0lsombed for
dets Position, at de ikke uden voldsom Protest kan lade passere en
Hdet vregtlg og af ingen Handling
fulgt Kritik af dets Forhold til en
anden national Organisation.
Vi lregger da aldeles ikke Skjul
paa, at det for os s~r ud, som om
her en Lejlighed til at falde over
Grmnseforeningen er irukket frem
ved Haarene. Hermed har vi dog
ingenlunde Hr. J. P. Nielsen i Tan·
kerne; thi sidf3n Ha~ekorset hlev

skriver den

••

- 7

JUN119J6

1

Det er i Grcenseomraadet og paa
dansl< Grund, det foregaar .
Folketingsmand }. P. Nielsen om Gran•e-Problemet, som det virkelig loreligger.

De Konservative mangler endnu i for
Sl"nder borg: Ll6rdag.
f'ra. vor Korrespon dent.

I

ANLEDNING af en Artikel, Borg·
mesiet Knper har skrevet 1 . Betl.

Tid.•

om

den standende St.dd om

Grrenseforenlngen, sktivcr Folke1ings1 . ~ndet·

marui I. P. Nielsen i Dag

-·

borg Sociat-Demokrat. :
.Jeg noterer, at Borgmest.er Kaper
slgcr, at Flensborgfolkene tog Fejl l
1920, og jeg skal lilfpje, at jeg, hvor

h~i Grad virkelig national F ~Ieise.

mende lndtll 90 pOt . Sk at vl roUgt
uantasiet lad e Tysk erne foretare
deUe Arbejde h eroppe, og bruce atle
de l\lldler, vort Land k an afse ill
natlonalpolltlske }'ormu.l Syd for
Grrensen 1 Sydslesvt r o. 1. v ., eller
akal vi S~Jge at u dbyne danske k ul·
turelle For et.arender b er 1 Gr enae·
la.ndet f or derved at bn;del &• og
standM Tyakhedenl Fr em tra!nr en?
Dd er SP'rpmaalet.

bllve Samllng, maa de Konservalive
fjilrst l rere, hvad det 1 Virkellgheden '
vU sige at holde a1 &it Land, selv om
man erkender dets Lidenhed, men gpre
det udelukkende, fordl det er vorl.
Det er ikke nok at raabe H urra, lave
store Fagter og gi\'e de nest mullp
Penge ud til Kanoner. Det nytter heller lkke med Ordner og Stj erner, det

Yderligere akriver I. P . Nielsen:
danske Inter esser, saa Befolkningcn I
de taget dlsse Opgaver op ~d Hjselp Grcenselandet f ra d~n mindste til de n
at en frlvilllg Beskatnln g af vore Med· st.jilrste fpler Trofast hed og Kcerllghed
Iemmer og ved at flla sammentiggede til Danmark. De Konservatlve mangBidrag fra det gamle Land.
Det er ler endnu i for h!Si Grag vlrkelig na<lisse Bldrag, Grcenseforenin'i«ls le- tional F ;lelse, slutter I. P. Nlel~~en, d .
dende Mrend har ondt af, at vi fae.r. v. s. F¢lelse og F orstaaelse for hele
Vore
beta1er store Bid r ag ill d~n
'·ul F olk K
d f
G
vort Folks Ve og Vel. De har kun In" turelle
amp, 5 y
or
rronsen t.eresse for en enkelt Klasse.,
Jureves bare i,nd, men v i vU have
~
Hjrel'p,

\

thl det har v i K r av P.J.L .~, ·

selv[!Hgcllg

gaar vor Mln~!te'r

med,

nam vore Ora;anlsaUoner g:aar med.

Det er ikke nok at raabe
Hurra.
Borgmest.er Kaper vU Sa.mli.ng, og
det samme vU Christmas Mpller, men

I. P . Nielsen.

uenlg jcg har vreret med dem om deres Folk, det tramper rundt hernedette SpjSrgsmaal, for Spn.derjydernes de og tpUer Haanden til tyslt Hilsen.
VN!kollU'TleT1de godt kan erkende, at eller de ungoe Folk, 1om nu skal slaa
ckt var K:erllgheden ill deres gamle Lejr
By Flensborg,

der

ved

Kronprins

dikterede deres Kronprinses.c;e Ing'rids

Frederiks

og

smukke Som-

Standpunkt, men Standpunktet er jo merbollg ved Ftensborg F jord, for at
ikkc opgivct endnu. Borgmesleren be· planlregge Kampen mod den mMX·
hpvE'r i saa Hen seende blot at lrese htiske Pest, vil da vel ikke samles
,Flcnsborg Avis. og ,Jydske Tidcndc. med 05 .• VI vll 1 h vert F ald lkke sam·
i Anlednlng at H . P. Han:>Sens Djild, for les med dem. J eg tror , at f(M' tier k an
~~~

faa dctte bekrre!tet.
n1dll'i( misundt vort Min.dre-

Jce har

ta,l Syd !or Grrenren

Hiaalpen.,

det

raa.r, dette ved Borgmesteren udmrerk et. Jeg har tvrerlimod drevet paa for
at skaf!e Hjrelp til de forskellige Op-

der

1 Alliance med Gnensefor-

eningen ved enhvet given Lejlighed
ud fra deres umrettelige Hunger n1is·
under os de Par Skilling, vi !aar til
vorl Arbejde Nord for Grsensen. Og
ved deon
ative Pre5SC,

der kan skrive

Gr~ensekampen, men trot paa, at liit\(!'1' har lovet aldrig at r¢re ved vor
Grrensc, saa

er det

alllgevel he r

I

Grren<reomraadet og paa da<rJ,sk Grund,
dei :(oregaar.

Fr~ tysk Side arbejdl'$ der h er l
La ndsdclen paa aile Omra.ader efter
en i alle Enkeltheder I Tysklan d udarbejdd o, af alle t yske 1\<Jindre l.al
vedta.,et P lan, d er finan.sler es m cd
Statsmidler, for J o.rdens Vedkom -

==----

'I

I

I

Hemme lighed har !let aldrig vreret, og
alligevel har visl ingen Sjrel 1"\idtil
dr!<lml om, at man ved at yde sin
Skrerv Iii Dybb~Jmrorket viste st~rre
Interesse forSyds le svigs end for Nordslesvigs Dansk hed, endsige to~ Parti i
den begravn e Tvbt om Gramse dragningen. Del var jo her, den. private
Hjrelpsomhed, og Jaw den, med stprsl
Virknin g kunde s:clle ind, for det f~r
ste, fordi mnn he•· kuude naa lrengst
med beskedn c Midler, for del andet
fordi Opgave rne nord for Gt·ronsen
maatte varetages -. og blev varetag ne
- med en S t ~tte af Bevillin gsmynd ighederne , der langt maatte overgaa ,
lwad pri vale kun de yde.
1

*

Alt hvad he•· er udviklel, kundc man
ll·o var Selvf!<llgel igheder - indtil i
ST. REONEGADE 2. K98ENHAVN It
Mandags. Da har ncmlig J. P. Nielsen
TE.l f. CEMTIW. 11,995
i den samme Talc, i hvilken ban saa
smukt og rigligt pegede paa vor Nationalit etskam ps hedste Akliv, udbedt
Bladet:
sig Oplysn ing <!) ar :.Justils minisle ·
re11 og de Partie•-. ller siger god for
D;;gh t~rl
denne lndsam ling<, hvurled es Udbyt- 1
let fordele s nord og syd for Gnense n ;
han bar beklage t, :.hvis Midlern e bruskriver den
~
ges til Opvarm nlng af Flensbo rgchaudn ismenc og i '\aa Fald forlang l
l>CD virkel ig s~n derjysk Dagc, bl. a.
med det Formaal al >faa den sSSnderjyske Arbcjde rungdo m paa Eft.er- og
den Verfen\ vi i Dag lever i, H¢jskole i den gamle Del
af vorl
' ' hvtr \ttl J dli(ere Vmrdie r: Fol- Land.c
JAforbW,i\1, Garant ier og SympaUer er
Vi tilfs;jer, at J. P. l'\ielsens Tale og.,uldre t bort, bar vi knn een Ting at saa paa andre Punkte r
bar Prreg af, at
bygge paa, og det er den spnderj yske Lidensk ab havde taget
Magten fra
Befolkn lngs Trofast bed mod Dan- hans DSSmmekrafl. llvad
han sagde om
mark.c
Nationa lsociali sme og Gncnse va:rn, er
Ordene er udlalt af de s¢nderj yske ikke vrerd at gentage , forvirre
t og anSociald ernokra ters Rigsdagst·eprresen- svarslp s Snak i bec.lste
Tilfrelde. Men
tant, J. P. Nielsen , og selv om en og de Udtalelser, vi har gengive
t, maa af
an den af os lkke ser slet san mislr¢- mange Grunde ikke gaa
upaatal t hen;
sUgt paa Midlern e til at vrerne vorl her kan del skadc, h vis
den sunde
Faedrelaod, Hoveds agen i denne Ud- Fornuf ls Ret ikke stilfrerd
igt og betalelse, Aanden i den kan vi alle sam- stemt bliver hrevdel. Del
er uWbs;rlige
les om. Fs!ilelse n for dansk Nationa li- Udta1el ser, ukloge Udtnlel
ser, og vi
tet, Fortrol ighed med dens Vresen og haaber endnu til J. P.
Nielsen s .£r~
dens Lod gennem Tidern e, VHjcn Iii at kunne sige .uoverlngte
Udtalelser.
at blive i den !rods Overma gtens rnaEr det sidste Titrreldet, kan vi ~I
terielle og aandeli ge Tryk, det er, med Tiden kommc til
at tale redrua•
hvad vi kan takke for, at Folket end- ligt og fredelig t om
Tingene. Dersom
nu lever, og derpaa IS)r vi bygge Haa- J. P. Nielsen kan opnaa
BevWing bos
bet om Liv ud i Fremtid en.
n or (:>: Parliels ) Ministe r,c som han
I Aarhun dreders ulige Kamp er vorl udl.rykker del, til si n
s~nderjyske
nationu lbevids te Folkele gcme blcveu Dag, vii" ingcn misund e
ham de Midmindsk el, og dengan g Slatsgn.c nseo Jer, den kan indbrin gc.
Del vil i hverl
var lvunget op mod Kongea a, var der Fald kun g~re ringc t\fhni!k
i Dybb~I
R~ster i vor ~gen Midte, der kaldte al d11gens
Udbylle . ll \'ilken af de to DaVirken for at holde paa D<.~n skon s~n- ge der saa bliver den
rigli11e. det ,·il
den Aa baabl~s og krrevede. at \'Or klare ltig ganske ar sig
sel\',
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alene skulde sraettes ind paa at
del, der var bleven vor Stat
enhver, som forstod Kaarene
for en Nations Liv, forslod ogsaa, at
frivillig Opgivelse af selv den mindste Del af Folket, bet~d nationalt Selvrnord i det lange L~b. Br~des den
yderste Dremning, stod den nreste for
'fur og den nresle, til alt var slugt af
Bramdingen.
Statsgrrensen rykkedes atter sydpaa, saa langt sam de nalionalbevidste
Danske var i OvertaJ; vi kom i indbyrdcs Tvist om, hvorvidt den burde
rykkcs ned over· Egne, hvor Flertallets
danske Nationaluevidslhed ,·ar lil~rel
cller S\•unden. Men da den politiske
Afgf'rclse var falden, var vi alle enige
i, uL M!)n i ng.~forskellen om, !wad der
burde vre re gjor·t, lkkc skulde svrekke
vor Overbevisning om, hvad vi nu
burde gt1rc: S L~Ile de Uanske, der syd
ror· Grrenscn ha vde IJev:u·et de res Nalionalbevidsthcd i shcrkere eller svagerc Form, saa at inlet, der kuni:le bevares, gik tubt.
])cite var en ..£ressag ovcdor dem,
som havdc det stprste moralske Krav
paa vor Sl!)lle, men del var tillige el
nt1dvendigt Vrern mod nye Fremsts;d,
en national Realitetspolitik, der fik
nogle ar sine varmeste Talsmrend
blandt nordslesvigske og rigsdanske
Fredrelandsvenner·, som allerbestemlcsl havdc modsat · sig en sydligere
Statsgncn!>e, end Afstemningstallene
unde begrunde. En fredrelandsW1det
nsker - h:w mene saa del ene eller
del andet 0111 1919- 20 var i sig
sclv en Danskcr, der ~nskede TrivseJ
tq Sydslcsvig11 Oanskbed.
Det maalle da synes gansk.e nal!lf·
ligt, at'Udbyttct ar Indsamlingen paa
.. oen spnderjyske Dagc for en meget
stor Dels \'edkommende liHaldt delle
Form aal. Om sligt behfo)ver man jo ikke at raaiJc paa Alfanej, rnen nogen
l-lemrnelighed har del aldrig vreret, og
allige,·el har \'ist ingen Sjrel hidtil
dr!)ml om, at man ved al yde sin
Skrer·v JiJ Oybb~lmrerkel viste st¢rre
I nlcressc for Sydslesvigs end for Nordslcsvlgs Danskhcd, endsige log P~rli i
den begravne Tvi~t om Grrensedragniltgen. Det vat· jo her, den private
HjECipsomhed, og lctlll den, med st¢rst
Virkning kunde srette ind, for det C¢r·
st.c, fordi mnn her kunde naa lrengst
met! heskcdne Midler, for det andet
fordi Opgavernc nord for Grrensen
mantle varelages ........ og blev varetagne
- med en St~tt e af BeviUingsmyndighcdcrne, de•· langt maatte oversaa, I
hvad pri va te kunde yde.
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den Verljeq.. vi i Dag lever i,

''

hvfr J.Uo tf'dl\sere Vrerd.ier: FolGarantier og Sympatier er
-.mJdret bart, bar vi l.'Ull een Tlng at
bygge paa, og del er den s~nderjyske
Befolknlngs Trofasthed mod Danmark.c
Ordene er udtalt ar de s~nderjyske
Socialdemokraters Rigsdagsrepr~sentaut, J. P. Nielsen, og selv om en og
anden af os ikke ser slet saa mistr~stigt paa 1\lidJerne til at vrerne vort

14f9rbQU~,

I

All hvad her cr udviklet, kunde man
lro v:tr Sclvf¢1gcligheder - indtil i
.\Iandags. Da har nemJjg J. P. Nielsen
i den samme T alc, i bvilken ban saa
smukt og rigtigt pegede paa vor Na- 1
lionnlitelskamps hedste Akliv, udbedt
~ig Oplysning ( !) ar :.Justitsminisleren og de Partie•·. der siger god for
dcnne lndsamling¢, h\'orledes Udbytlet for·deles nord og syd for Gne nsen; 1
han har beklagcl, :) hvis Midlerne bru- ~
ges til Opvarmning af Flensborg·
chaul'inismcnc og i saa Fald forlangl 1
»en virkelig s¢nderjysk Dagc, bl. a.
rned det Formaal at :.faa den s¢nderjyske Arbejderungdom paa Efter- og
Hs;Jskole i den gamle Del ar vorl
Land.«
Vi tilf~jer, at J. P. Nielsens Tale ogsaa paa andre Punktcr bar Prreg ar, at
Lidenskab havde taget Magten fra
bans D~mmekrart. Hvad ban sagde om
Nationalsocialisme og Grrensevre1·n, er
ikke vrerd at gentage, forvirret og ansvarsl~s Snak i bcdsle Tilfrelde. Men
de Udlalclser, vi har gengivet, rnaa af
mange Gru nde ikkc gaa upautalt hen ;
her kan det skadc, h vis den sunde
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Der organiseres en Landsindsamling
Midlerne skal anvendes, hvor Danskheden
jylland bar vanskelige Kaar
Dagen• N y hetler priuat
Aabenraa, T ora dar.
EN af Dr. MolteJJen og flertl ved

D

H. P . Hanuena D,:id fremaatle
T anke om at akabe ham et Mindefond, vii nu blive t il Virkelighed. En
Kreda af aj)ndedydske Mtend har i Dag
JP U .,Folkehjem" hesluttet at fpre
Tanken ud i Livet og vii i den neermeate Fremtid foreleegge Sagen for del
da nake Folk.

S,tnder-

for Fondets Vlkrsomhed. Der var 0nsker fremme om at sege Fondets Administration henlagt til S0nderjylland,
om muligt til Aabenraa, og orn at give
Fond ct. Karakter af et Dispositionsfond, der i H . P. Hanssens Aand burtigt og kraftlgt kunde srettes ind paa
Omraader, hvor en St0tte er paakrrevet, medens en Del at Fondet skulde
have Karakter af et Reservefond til
St0tte for del. danske Arbejde i de tru-

T J.>l0det, hvortil en snrever Kreds cde Grrensesogne.
Ind.samlingen v il bUv e en Latld8btd·
ha.vde indbudt, deltog ca. 50 c:l.a.nske
satnling, og en paa ltfedet t Dag valgt
Mamd fra aile Egne af Nordslesvig og
senderjy(Z.Sk Komft6 vtl i de irom.mende
~prmsenterende alle politiske og natioDage soge For1um.dling med in.tet·esseEnigstrerk
var
Der
nale Retninger.
redc K rcd8e i Koben1un:·n og det evrige

bed om hurtigst mul!gt at 80ge Tanken fert ud i Livet, og man driJftede Land om Dannclset~ at tm La11d8komiU
tllllge Orga.nlsationen af Indsamlings- til at gri bc Bagel~ an og foresta.a Ittd-

arbejdet og de nrermere Bestemmelser

samliltgsarbcjdet .

Henvendelsen til Offentligheden
Der nedsattes paa M0det i Eftermiddag, efter at man havde droft et Sagen, et Udvalg, som kom til at bestaa
at Landstlngsmand H. Jejsen- Christenstm, H0gsbro, Gaardejer Peter Grau,
Pel, Direkt0r ltf. Hammerkh, Amts- 1
lmgc, Dr. Lausten Thomsen, '1'0nder,
Kredltforcnlngsdlrekter P. A. Callee,
Haderslcv, og Redakt0r Frede Nielsen, I
S0nderborg, som fik tu Opgave at ud. arbejde en Henvendelse til Offentligheden. Denne fik felgendc Ordlyd og
blev enstemmlgt vedtaget paa M.0det:
, H. P. Hanssen har gcnnem mere
cod eh Menneskealder ydet en saa.
omfattende og resultatrig Virksomhed til Gavn for hele det danske Folk:
at Ta.knemmeligheden O\'Cr denne
hlstorlske !Jldsats maa give sig
pra.ktiske Udslag. Paa ,Folkehjem"
i Aabenraa Dl0dtes 1 Dag Mamd fra
aile Egne af Nordslesvig og alle
Kredse at Befolknidgen. M.a.n gav

I

her cnstemmlg ruslutnlng til en
frcmsat T8Jlkc om Oprettelse af et
H. P. Ha.nssens Mindefond, hvis Midler skal anvendes, hvor Danskheden
I S0nderjylland har va.nskelige Ka.ar,
til L0anlng af paatra>ngende
l:<'orenlngcrs 0konomlske Evner.""
Til at fore Sagen
et Udvalg paa 15 Medlemmer, der
stra.ks skal trrede I Forblndelse med
Kredse 1 Kobenhavn og det 0Vrlge

H. P. Hanssen ogsaa har vreret
fremsat, og med dlsse soge at danne
en La.ndsforenlng til Organisering af
Indsa.mlingen. Man vU antagellg optordre Statsmlnlsteren til at overtage
Formandsposten 1 denne Forenlng.
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mokratisering, ha.n anmoder ,vor l
Minister" om at skaffe Penge til
Bladet:
ved Hjrelp af en ny almlndelig Indsa.mlingsda.g.
Saa opsigtvrekkende forll:sb altsaa
denne seneste J. P. Nielsenske Skuddag. Det ses, som sagt, a.t Social·
s~iver d en
- 4 JUNJ 1936 Dem.okraten for sit Vedkornmende er
• noget betaget af sin impulsive Pa rtlfrelles Anfald og ikke anser bans
T orsdag d en 4. Jun t 1936

H ·. J. P. ie.lsen har
Skuddag

F

OLKETINGSMAND J.' P.
sen, Socialdemo~tiets' L<::l:Lipt:...-1
l'amcntsfulde Forvalter af
PartHnteresser i de
Landsdele, havde sig forleden igen
en af sine bevregede nationalpolitiske Skuddage, hvor Tungeba.andet
l,0snes, og clet ikke kommer an paa
eu I nsinuation mer eller mindre. Talen, der blev holdt paa et seJnder jydsk D.s.U.-Strevne, gaar nu JEres·
den socialdemokratiske
runde
Presse, og srerlig har Social-Dernokraten gjort Stads af den baade i
H~nseende til Placering og Udstyr.
Det er Grrenseforeningen, der
denne Gang har paadraget sig Hr.
J. P. Nielsens Misfornojelse. Paa
Grmnseforeningens Aarsm0de sidst
i Maj lod der enkelte kritiske Resler i Anledning a!, at Det unge
Grren.sevmrn ogsas. er begyndt at
urbejde i det gamle Land, hvilket
mentes at vave til F0lge, at Midler,
dcr ellers tilfl0d Gramseforeningen,
nu unddrages denne. Det er denne
Iu:itil,, der har bragt Hr. J . P. Niel~en i Harnisk. Hvor var Grmnsefor eningen henne i 1933, ,da det gjaldt
a l sretto Ryg imod Blresten" Syd
fra? sporger han. Og tnaa ha.n bede
om at faa at vide, hvad Gramseforeningen egentlig bruger ,.den
s0nderjydske Dag"s Midler til?
Hvormange af Pengene ,.gaar til
Leaning af Opgaverne i Senderjylland, og hvormange gaar Syd paa"?
Og saa ensker han ligeledes Besked
om, hvorvidt Gramseforeningens
lndsamlingsdag 1 Virkeligheden er
en ,.senderjydsk Dag, eller det er
en Dag, llvis Midler bruges i Sydslesvig til Opvarmning af Flensborgehuuvinismen". ,Meget tydcr paa det
sidsle," fojet· han til. Han slutter
rocxi at rejse det Spergsmaal, om ,.vi
~kke skuldo kt·revc en virkelig senderjydsk Da.g" til Leaning af de Opgaver, der srerlig maa ligge den senderjydake Arbejderungdom paa Sin·
de. ,Deter dog vor Minister( !), der
giver Tilladelscn ·til disse Dage," siger ban.

Hr. J. P. Nielsen maa jo forudsrettes ikke at vrere komplet Ignorant paa Grrensearbejdets Omt·aade, og de Spergsmaal, han retter
til Gr mnseforeningen, kan derfor kun
vrere beregnet paa Dosmerfangst.
Del er mgen Hemmeligbed og har
aldrig skullet vrere det, at Sterstepartcn af Grrenseforeningens Mid·
Icr gaar Ul dansk Kulturarbejde Syd
for Grmnsen. Formaalet er godJ,endt, ikkc blot af .,vor Minister",
men a[ helc Regeringen og Ri~s-

Planer for at vrere belt forstyrrede. l
Men mon dog ikke ,vor Minister"
nrermest vii vrere af den Mening?

I

1 Maj 100. der enkelte kritiske R0·
sler i Anledning at, at Det unge
Grrenscvrern ogsaa er begyndt at
arbejde i det gamle Land, hvilkct
mentes at ~ave til F0lge, at hlidler,
der ellcrs tilfl0d Gramseforeningen,
nu unddrages denne. Det er denne
Kritik, der har bragt Hr. J. P. Niel·
sen i Harnisk. Hvor var Grrensefor·
erungcn benne i 1933, ,da det gjaldt
at srett.c Ryg imod B1resten" Syd
fra? sporger han. Og maa han bede
om at faa at vide, hvad Grrenseforeningen egentlig bruger ,den
s0nderjydllke Dag"s Midler til?
Hvormange af Pengene ,gaar til
L0suing af Opgaverne i S0nderjyl·
land, og hvormange gaar Syd paa"?
Og saa. 0nsker han ligelede.s Bcsked
Grrenseforcningens
om, hvorvidL
lndsamlingsdag i Virkeligheden et·
en .,s0nderjydsk Dag, eller det. er
en Dag, hvis M.idler bruges i Syd·
!llesvig til Opvarmning af Flensborg·
chauvinismen". ,Meget tyder paa det
sidste," fojer han tiL Han sluttcr
med at rejse det Sp0rgsmaal, om .,vi
ikke skulde krreve en virkelig s0nderjydsk Dag'' til L0Sning af de Op·
gaver , der srerlig maa ligge den s0n·
derjydske Arbejderungdom paa Sin·
de. ,Deter dog vor Minister(!}, der
g\ver Tilladelsen · til disse Dage," siger han.
Hr. J. P. Nielsen maa jo forud·
s1l!lles ikke at vrere komplet Ig·
norant paa Grrensearbejdets Om·
r aade, og de Sp0rgsmaal, han retter
til Grrenseforeningen, kan dcrfor kun
v~re beregnet paa Dosmerfangst.
Det er ingen Hemmelighed og har
aldrig skuLlet vmre det, at St0rste·
)larten nf Grrenseforeningens Mid·
ler gaar til dansk Kulturarbejde Syd
for Grronsen. Formaalet er god·
kendt, ikke blot af ,vor Minister",
men af belc Regeringcn og Rigsdagens Parlier, og Pengene uddeles
i Samraad med Skoleforeningen og
Sprogforeningen. Der er her intet,
der skal skjules, og Grrenseforenin·
gens Vjrksomhed foreligger saa udforligt dokumenteret i dens trykte
Beretningcr, at Hr. Nielsen selv maa
have vidst god Besked. f0r bon
spurgte.

..

Hans Hensigt t!r irnidlertid tydelig nok.
Han vii paadui.le Gramseforenin·
gen politiske Motiver, han vii sky·
de den i Skoene, at den tilstrreber
en ,Opvarmning af Flensborgchau·
vinismen", for at han paa Baggrund
bex:af kan rejse Kravet om en ny
,.s0ndcrjydsk Dag'' med lndsamling
af Midler til det sw1·lig·e socialdemo·
krati.Yke Partiarbejde i de sonderjydske Land.sdele. Anderledes kan
man ikl<e forstaa hans Tale. Den
sydslesvigske Danskhed hl<al overlades til dens egen Skrebne, og P en·
gene skal bruges i Nordslesvig alene
- bl. a. til at sende .,den S0nderjydske Arbejderungdom paa Efterog Hojskoler i den gamle Del af
vort Land".
Den tyske Nazisme er aabenbart
i den Grad blevet Hr. Nielsen hans
Dages Skrrek og bans Nretters onde
Dr0mme, at ban selv - er b1even
smittet af den! Nation og Parti er
lige ved at blive et og det samme
for ham. Enhver Danskhed, der ikke
svrerger til Hr. Stauning eller ikke
Ugefrem anser den tyske Nazisme
for det store Dyr i Aabenbaringen,
er for ham ingen rigtig Danskhed,
og en upolitisk, udelukkende kultu·
ret og filantropisk Hjrelp til Folkefrellerae Syd for Grrensen mistrenke·
liggar han som en ,Opvarmning af
Flensborgchauvinismen". Det er de
sonder,twke Landsdeles Socialde-
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1· dep~e Uge lreggeS

Grunden· til H. P.
Hansseri-Fondet J

Fond bu.rde skabes. og at A1·bejdet herfor bu.rd,e paabegyndes med det sarnm.e. Da v.ar det, at Dr. Moltesoo. be·
sluttede slg til allere,de sa.mme Dag a.t
henvende slg til Of.fentllgheden med
Forslaget. Og nu ivrerksrettes del
pt·a.ktiske Arbejde a.llerede l dcnne

Uge.

Generalkonsul Carlsen skal
organisere Arbejdet
l1leen laa i Luften og ud·
taltes paa Vej til Graven,
siger Dr. Moltesen

ll

P. HANSSEN- FONDET, hvortiL
Tanken er udkastet paa H. P.
Hanssen! Begra.velseSdag, skal bmre
H. P. lia.Jl800D-Nerrem0lle og hans H uslru, Helene Ha.nssens Navne, og det
et· :Menlngen at Fondets Indtregrer skal
a.nvendee tU a.lle kulturelle Fon:na.al,
hvortU der t 0jebllkket savnes M.idler.

fie

MfiSder i S~nderjylland
og Kf'Sbenhavn
Mpde om Fondel holdea h er, idel han
opbolder aig i Jylland, hvor han akal
tale i Dag i Hj,Srring og paa Fre•
dag ved et politiak Mdde paa Morap.

Tilcejeln'inge'lsell a.j Fondets H01iedkapital tage3 M7' jat pa.a. med det 80om·
me. I deml6 Uae skal der i Smtderjyllmtd ajhOldes et Mede a/ Reprreselltallter tor de tre a(ffl(lerjydske Amter,
OIJ d~se R~prresenta.nter viZ jormentli.g

Det laa i Luften og fik \
Udtryk paa Vej til Graven

J&ruden Amtmamdene bli-"Ve de lokale
Tanken om 1{. P. Hanssen · Fondet
Perscmer,~ der ha.r ta.get strerkest D el i opstod spontant; men det b&vde, udtaGratnsekampe~~. Samtidig 'ViZ der Mr i lcr Dr. M:oltesen, l!gesom ligget 1 Luf·
Kebcnha1in blit:e afholdt et z.igne1ule ten, siden H. P. Hanssen lukkede sine
Mode. og paa begge Mooer tilrettekeg- 0jne. Og paa Vej til H. P. Hanssens
[1e$ det fetste store Fremsted for at Grav udtalte Forstander J. C. Oversamle Midlet'tte ;,14 tU Fo,ulets Kapital. gaard fra La.delund Landbrugsskole ved

Alle.rede kort efter at Dr. L . Moltesen offentligt havde udtalt Opfordringen til Dannelse a.f et saadant H. P.
H'anssen Mindefond, talte forskellige a.f
:le ved H. P. Ha.nssens Begravelse tilnoedevrere.nde sonderjydsk interesserede
Mrend sammen om Formen for dette
Fonds Tilvejebringelse, og man blev
~.nige om, at den Mand, der bedst kWlde
organisere hele Arbejdet, maatte vmre
~neralkonsul EN18t Carl3C1l, der selv
er Senderjyde, bar lagt en levende Interesse for a.lt S0nderjydsk Arbejde for
Dagen, og som ved sin enestaaende
Ledelse a.f Kra!ftkomiteens Arbejde og
Bit Arbejde l den S0n<rerjydske Fond,
bar vlst, at han bed.re end nogen anden
vil vmre egnet til at staa 1 Spidsen for
Tilvejebringelsen af et H. P. Hanssenltond.
I S"ndaga akrev Dr. L. Moltesen

Br0rup som den ferste, at et saada.nt

d erfor til Generalkonaul Carlsen om
at paatage aig denne atore Opgave,
og det kan belragtea eom gi..-et, at
Generalkonaulen ikke vii aige n~j.
Selv k•n Dr. Molteaen ikke veare til
Stede i K;benha;n, naar det fprate

I
I
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()hri s -&mas Moll e:
S amlin g· om •Ge
Mod Syd er der Ensretning - Denzokratie t
rnaa ikke staa tilbage for Dikta turet
Under hele Nationens Deltagelse er H. P. Hanssen-N~rrem~lle
stedet til Hvile. Aile er klar over. at med hans D~d indledes et
nyt Afsnit af Nordslesvigs Historie. Regeringen har erklreret, at
den vil rejse H. P. Hanssen et Minde- i , Berl. Tid." har Redakt0r Anders Vigen talt om et Minde ogsaa for Hustruen - , ved
S0rgeh~jtideligheden i Aaberiraa blev det sagt, at der er en Ungdom, der staar rede til at tage Qpgaverne op, og der blev stillet
Forslag om Dannelsen af et Fond, der skal brere H. P. Hanssens
Navn. og hvorigennem Midler skal flyde til at fortsrette hans
Gerning.
Men det forekommer os, at der var eet Ord, der ligesom maatte ligge i Luften i Aabenraa i L0rdags, men som dog ikke blev udtalt, Ordet Santling. Det nye Afsnit af Nordslesvigs Historie, der
nu indledes, maa staa i Samling€'us 'l'<'gn. Med den Autoritet,
Statsminister Stauning nu engang har, burde det vel have vreret
ham. der havde sagt det. Men det k~~ Jo komme endnu.

Eft.er sin Hjemk.omst. fra Begravelsen<eJ•- - - '' - - - -- - -- -- -- har Christmas Mr;ller udtalt sl€ til 05 om glk ~ 1 Op!y1d'else. Det skat erkendes. a.t
Sagen. VI spurgte ham, om ha.n ikke nn- h.a.n S8A!.ve1 som nogen drog Kon.sek'Vender, a.t Tlden nu !or Al'Vor er inde tU sen, d.a han saa, at Hu.bet, der cleltes a.f
S a.mllng om Grrenseopge.verne. Samllng m·ange, brast.
Forsl~ er
En IDpok.e er alf.slul:itet.
var jo a.llerede indlecU:t under H. P. Hans&en, Medvirlren. ~r Sk.rddtet. lkke nu ta- rremsat om, at Sba.ten sk.ai hsedre r.ens
ges ruldt.ud, ogsaa !ordi H . P . Hanssen sidste bl-stortske Repr~~. Og Forfremtld\g V'il s.avnes 1 Arbejdet? S&mlmg slag er frems!llt om a.t hred.re ogsa.a Formaa vrere et s.t Mldleme bhl at erstalte goo~ren. I dclte er M e.nlg. Om Redak.t.or V~n ha.r trelllklt PM. et FreJ.Jesdenn.e O rga nisa.tor.
mpnument, vecl Jeg itkiJm. Bedst, tror jeg,
oo~ va.r a.t rejse Jen, Jessen og H . P .
Hanssen hver sit, mod Vest og 0 st. Stlrl.dt
Hr. Chrl.stma.s Ml)ller svarede:
- H. P . Hanssen var det &ldste store og bl.idt, furet og fpjellgt $OOl vort Folker.
Na.vn fN. en bestemt Periode i S~er
Forslag er endvi::!ere !rem~ om a>t
jylla~ Histone, som H lstoriens Dom skllibe et F1ond, der <r!taI <
brer.e Reileoe 03
med Rette vii g9lre bU en Tidsepok.e for H . P . Hai!WSOOS N·aiVne.
slg. Peter Grau bar d.kke selv villet Vre«'e
m eUeom dem, som stu.r I allerf9lr ste Raakke - u\>1;1nh~Srligt sagde ha.n Nej til La.ndAlit d>e·tte er mgt!•~t C'l &lOd·~. Men jeg
dag og Rl.gsdoag. For rua.nge a.r os staar
er erug i. at d;e-1.-~ M.ore hu•t.o.~le!ke Ojeh.an ma.a.ske nlere som Legemliggorel.sen
bllk sku.'de benyttes til at skabe den Sama.r den slesvigske Bon.des K.a.mp Cor Sprog
og Kultur end nogen anden. men han ling I alt s,;ln.d.erjgdsk A.rbejde, som er s-aa
Tiden. den
hn.r nu enga.ng selv pla.ceret Sig an.derle- pa,s.trrengen.:ie n¢:ivendLg.
ha.a.T'de Tj::l kncvetr S1;1mllng af alle Krre/des.
H . P. Hanssen var den sldste a.r Sjljnder- ter, Ensretning, sel·v om flot. er en D9mokrat !moo. Im t>d Syd er denne Ensretj ylla.nds store.
rung tL1 S tede. Vi ma•a. ogsa.a skaobe den
.vde
a
.
h
Han var fPdt !~Sr 1864 - ha.n
levet hele Udlreru:lighedstiden med. Ha.n hos o;.
Jeg vii ik.l...--e have. at S!a.ten ~ikal gore
havd.e vreret med til at dele Ve.ndene, som
de v.ar dielt med EdsaCl~re og Ed:s - det altsa.mmen. Men jeg vii~ at Sta.ten
floogt.ere, som de d.eltes mellem .,Aa.ben- SikaJ g~re m.eget, me-.g7et mere. elld den g>&r.
Vi m-a-a have Sa.mhln-s; om Opgave11ne.
ra.a" og .,Flensoorg".
H. P. Ha.nssens D0d taler Da.nmarks- Den ~ne H a-and ma11 vl:de, hva.d d<.en M\hlstorl.e tll 05 alle. La.d os da forstaa. den- dC'n g0r. Grremef.atreuul'IJg, S progoforenlllll;,
Sko!eforening, mellem d.;s.~c Forenitn:ger er
D e Tidens Ta.le.
(
dle-r s-kab~ Samvirk-en. Men ai!lt 100.a lnd

Det sidste store Navn

Ensretning er n-dvendig.

Grrensestriden er ikke endt

I eet FreUes...<'!kab!

O g St,a,ten m8.Ja m<!d med stiOrre O fre.
Lad os forsta.a., a t den Tro, &ODl H. P .
Demokra·tiet mata. lik'ke s!Jaa. tilbage for
Hanssen vet ogsaa lltrel"e<ie, at fm 1920 skul{3 /.) ' { . 1 1i
de Grrensestlid.en oph~re, at de~_Tto DLkta.tu..re-t.
Latd dette hi-st:J>lli-ske 0Jillbai:k hllve lm.~,ge
ttl at hred.re Norctslesvi{ls st~rsk...O.tfla.ttt
sator ved a.t skabe derxle Samling.

En Opfordring til SlatsministereD
r ette er den O pg.a.ve, der llgge.r fo.r,
sd utter ChT!ilstmas M~ller. 018' g.a.ns!ke ua nSoe·~ poH·tl.sk og a.ndelll Bed~mmelJSe b0or
det siges, rut det er en na.turllg O pgave
for Landets StaW!nini..>oter a.t saro:Je aUe
K!ra>C-ter. SL&te<ns og doe !rlvlhlige - h vi1ke
.s.idste BJbsotut s.lta.l forbsrett.e - til dd
So8.Jmilend() og sa.nrled<e Fremst«l. som jeg
lktkc st rerkt nok ka n undet'Strege, at Tidcen
c. T.
sa.a a!gjort krrever.

er dod.
Mannen som viet sitt
liv til senderjydenes

sak.
Senderjyde.nes dyktige og utrettelige forkjempe.r og ferer, H. P.
Hanssen, N0rremelle, er forlede.n
avgAtt ved d0de~ 74 lu- gammeL Et
lani:'l og ~ere!ullt liv i ka.mp for
danskhetens sak er dermed avsluttet og H. P. Hanssen vil bli savnct
ikke bare av sine landsmenn, men
ogsA. her i Norge hvor han var !lere
ganger og hvor han hadde mange
venner.
H. P. Hanssens liv danner et
merkelig eksempel pA. hvordan en
mann a.Uerede i sin Udligste ungdom
blir grepet av en stor og alt d~m.i 
nerende ide som han setter hele sin
viljekraft og aile sine evner inn pA.
A gjennemfere. I dette tilfelle var
det Senderjyllands gjenforening
med Danmark. Allerede da han var
tyve A.r gammel og hadde avtjent

•

den tyske verneplikt stod mA.let
klart for ham og han begynte systematisk A. forberede sig til det arbeid som skulde bli bans livsgjerning.
Bare 26 Ar ga.mmel blev han. valgt
til sekreter i den nordslesvi·g ske
velgerforening og fikk d'el'llled den
opgave A. organisere dan.sk!heten i
Nordslesvig. Under denne opgave
viste han en fremTagende dyktighet.
Han var ikke de store frasers mann,
!ngen kraftpatriot som buldret, men
med sin l!eige mA.~bevissthet og sin
brennende tro pA. sin. sak bygget han
langsomt og sikkert o_p e.n veritabel
stat i staten, et dansk Senderjylla.nd

av folketinget. I Staunings tredje
regjering var ban ferst forsvarsminister · og derefter fina.nsmlnister
inntil han trakk sig tilbake 1 desember ifjor.
Som vi allerede bar nevnt stod
Hanseen-Nerrem0lle Norge meget
n~er. Han var en personllg venn av
Bj0l'llson., som selv talte senderjY,denes saik og h'V'is sanger var like kjrere og kjente 1 Senderjylland som her
i landet. H. P. Hanssen satte stor
prls pA. norsk litteratur, S~erlig
under preisisk styr e. Som agitator, blev han trakassert og forfulgt ~ norsk lyrlkk og han" var en varm
organisator og ferer la han glimren- mange mAter a.v myndigbetene og venn a.v det nordiske samarbeid.
de egenskaper for dagen og i sin hans llv hadde mange bitre og meravis , Hejmdal" - som han rediger- ke stunder Us. det sa ut som om hele
te fra 1893 - kjempet ha.n utrette- hans livsverk var nyttel0st. Det er
llg mot tyskernes brutalitet og over- beundringsverdig at ban holdt ut sA
grep mot danskheten. I 1896 blev trofast. Og ikke mindre beundringshan danskenes representant i den verdig at han viste slikt klokt mAtepr121isiske landdag og i 1908 blev han hold da kampen endelig var f0rt
tysk riksdagsrnann. ~t var i.k.ke frem til seier.
lett A kjempe for minoritetens krav
De.n 23. oktober 1918 reiste H.
i det gamle keiserlige Tyskland, men P. Hanssen s0nderjyde-nes frihets·
H. P. Hanssen utviklet sig efterhin· krav l den tyske rlksdag. Vi husker
den til en fremragende polltisk tak- hvordan det gikk med S01lderjyltiker. De mest ytterligg!ende be- lands gjenforening med Danmark.
breidet ham at han nedlot sig til A Mange mente at Danmark skulde
inn g>A. komprom.isser. I v!rkeligbe- nytte anledn!ngen til A fa igjen mest
ten var dette den eneste m!te A. fA mullg og H. P. Hanssen blev skjelt
utrettet noe pA. Og nAr det gjaldt, ut for en landsforr~eder fordi han
vek han aldri tilbaJte for A ta kon- holdt pA at gjenforeningen bare
sekvensene av sine handlinger.
skulde omfatte de deler av landet
I 1906 blev han demt til tre m.A- som !pent uttalte sig for den. Han
neders fengsel for en avisartikkel. I hadde selv kjempet mot t yskerne i
1914 blev han arrestert, men riktig· en menneskealder og han kjente
nok bare for en eneste dag. Ellers dem., han visste at svakaleten i 1918
bare var av fol'lbigA.ende art. Og nu
idag, da vi ser mere lidenskapslest
pA sp01'Sm!let, m! vi alle medgi at
det var en lykke bA.de for danskene
og for senderjy~ene at det var H.
P. Hanssens synspun.kt som dengang
blev fulgt.
Efter gjenforeningen var han
medlem av Zahles regjering som minister uten portef0lje med det s0n.·
derjydske sp0rsmal som spesiell op·
gave. Efter et Ars forl0p gikk han
ut. av regjeringen og blev medlem

I
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Mannen som viet sitt
liv til senderjydenes
sak.
SErnderjydenes dyktige og utrettelige forkjem,per og ferer, H. P.
Hanssen, Nenem01le, er forleden
avgAtt ved d0den 74 Ar gammel Et
I
langt og rerefullt liv i k:a.mp for
danskhetens sak er dermed avsluttet og H. P . Hanssen 'ril bli savnet
lkke bare av sine landsmenn, men
ogsa her i Norge hvor han var flere
ganger og hvor han hadde mange
venner.
H. P. lhnssens llv danner et

merkelig eksempel pA hvorda.n en
mann a.llerede i sin tidligste ungdom
blir grepet av en stor og alt dominerende ide som han setter !hele Sin
viljeJtraft og alle sine evner inn p!

A gjennemf0re. I dette tilfelle var
det S0nderjyllands gjenforening
med Da.nma.rk. Allerede da han va.r
tyve Ar ga.mmel og hadde avtjent
den tyske verneplikt &tod mAlet
klart for ham og han begy.nte .systema.tisk A forberede sig til det nrbeid som skulde bll hans livsgjer·
rung.
Bare 26 ar ga.mmel blev han valgt
til sekreter i den nordslesvigske
velgerforening og fikk dermed den
opgave a organisere dansklheten i
Nordslesvig. Under den.ne opgave
viste han en fremragende dyktighet.
Han var ikke de store frasers mann,
ingen kraftpatriot som buldret, men
med sin seige mAlbev.lssthet og sin
brennende tro pA sin sak bygget han
langsomt og sikkert op en veritabel
stat i staten, et dansk Senderjylland

av folketinget. I Staunings tredje
regjering var han f0rst forsvarsnrinister og derefter finanami.nister
inntil han trakk sig tilbake i desem·
her ifjor.
/
Som vi allerede bar nevnt stod
HanS9ell-N0rremelle Norge meget
ner. Han var en personUg venn av
Bj0rnson, som selv talte 80nderjyde·
nes sak og h'V!is sa.nger var like kje·
re og kjente i S0nderjylland som her
~ landet. H. P. Hanssen satte stor
H. P. Hanssen-.n0rrenw11e.
~ /~CI~ j '17
pris pA. n'Orsk litteratur, serlig
under proisisk st.yre. Som agitator, \blev ban tra.kassert og forfulgt pt\ norsk lyrikk og han var en varm
organisator og f0rer la han glimren- mange mAter a.v myndighetene og venn av det nordiske samarbeid.
de egenskaper for dagen og i sin hans liv ha.dde mange bitre og m0ravis .,Hejmdal" - som han rediger- ke stunder \ia det sa ut som om hele •
te fra. 1893 - kjempet han utrette- hans livsverk va.r nyttel0st. Det er
lig mot tyskernes brutalitet og over- beundringsverdig at han holdtt ut d
grep mot danskheten. I 1896 blev trofast. Og ikke ,mindre beunddngshan danskenes representant i den verdig at han viste slikt klokt mAte·
prfirislske landdag og i 1908 blev han hold da kampen enuelig var fm
tysk riksdagsmann. Det. var ikke frem til seier.
lett A. kjempe for minoritetens krav
Den 23. okt.ober 1918 reiste H.
i det gamle keiser1ige Tyskland, men P. Hanssen S0llderjydenes frihetsH. P. Hanssen utviklet sig efterM.n- krav i den tyske riksdag. Vi husker
den til en fremragende polWsk tak· bvordan det gi.kk med Senderjyl·
tiker. De m·est ytterliggAende be- lands gjenforening med Danmark.
breidet ham at han nedlot sig til A Mange mente at Danmark &kulde
inngA kompromisser. I virkelighe- nytte anledningen til a fa igjen mest
ten var dette den enest.e mAte A fa mulig og H. P. Hanssen blev skjelt
utrettet noe pA. Og dr det gjaldt, ut for en landsforrreder fordi han
vek han aldri tilba.ke for A ta kon· .h oldt pA at gjenforen.ingen bare
sekvensene av sine handlinger.
skulde omfatte de del-er av landet
I 1906 blev han d0tllt til tre mA- som !pent uttalte sig for den. Han
neders fengsel for en avisartikkel. I hadde selv kjempet mot tyskerne I
1914 blev ban arrestert, men riktig· en menneskealder og han kjente
nok bare for en eneste dag. Ellers dem, han visste at svaklheten i 1918
bare var a v fovbigaende art. Og nu
idag, da vi ser mere lidenskapsl0St
pA ap0rsmAle.t, mA vi all~ medgl at
det var en lykke bAde for danskene
og for aonderjydene at det var H.
P. Hanssens synspunkt som dengang
blev fulgt.
Efter gjenforeningen var ban
medlem av Zahles regjerlng som mi·
nister uten portef0lje med det S0D·
derjydske sp0rsmal som ~slell opgave. Efter et Ars forl0p g!kk han
ut a v regjeringen og blev medlom
·M
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slkker, han var he!, han var en • hele det danske ~nderjylland biJ
S¢nderjyllands truet, nl.r Tyskland tom til tretpersonllghet
ter lgjen. Silk rtkk det ogsA.. Avgrand old man.
Allerede 1 1884, 22 lr gammel, stemningsresultatene blev respetg!kk han Inn I kampen for S¢nder- tert.
jyllands be!rlelse fra. prf!iserstyret. Det var lkke 1e t t for ham 1 ta
Inren hadde
Som organlsator var han tremra- det standpunktet.
gende; de &~kalte «s9lnderjydske vel varmere enn han jilnsket at tor
velgerforenlngeu var hans verk. eksempel Flensburg blev dansk. Men han var bll.de agitator, orga- Men avstemnlngen vlste tysk flertall, og det ma.tte man bl1)ie sig tor.
ulsator og fll)rer.
Utvlkllngen har g1tt ham rett.
I 1893 blev han redaktl1)r for
¢Helmdah i Aabenraa. Herfra for- Det som gjjllr den danske sydgrense
stod han, ofte under meget vanske· sA. sterk er at den vlfkellg er en
llge forhold, seigt og mll.lbevisst, A. s1nnelagsgrense, trukket op etter de
vekke sS!Inderjydenes kampmot og prinsippene som burde vaere mjiln·
A forberede frlgJ9lrelsen polittslt. stergyldlge ved grensea.vrJ9lrelser.
Han blev prjillsisk landdagsmann 1 Men dengang avgjjilrelsen blev tatt,
1896, fra 1908 av tysk riksdags- flkk han hellende over slg de vermann, valgt av det danske mindre- ste skjellsord. cTyskvenn, og
tall. Skulde det noen gang vaere pA. clandstorraeden satt l!llst i munnen
sin plass A. bruke uttrykket csua- pll. de konservatlve. Den radikale
vlter In modo, fortiter in re,, sa er venstreregjerlngen Zahle, som stf!tdet om H. P. Hanssens kamp 1 dis· tet ham belt ut, led et knusende
se arene. Han utviklet sig til en nederlag pA. sitt rtkttge standpunkt,
meget dyktlg taktlker, men det gikk efterat kong Christian hadde laget
aldrl takt!kk 1 H. P. Hanssen, han et slags statskup og avsatt regjehadde nlltld mt\let foran slg.____Qg__ ringen. Og H. P. Hanssen blev 1
u.ru:Ier den bery~LK¢\J~r-IJerlode, mange ll.r en ensom mann.
Dct var en stMsatt urokkellghet
da. undertrykkelsene og forvlsninha.n.s karakler, n&r han badde lnruott ~cne antok veldlge dfmensjoner,
SA seiret Hitler. Da var H. P.
hv~ som "-ar det rlktige, GJen!orenln- rorstod han meget e!fek!lVC A _
gj!llre Hanssen '11 A.r, og hadde trukket
ren krevet og.sA en sme1·~1Jg reslgnasjon propaganda for sin sak I de nor~ sig tllbake fra aktiv polltlkk. Den
av ham. Han valgt.e A kjempe for den d!ske land.
Han blev en person- voldsomme agitasJonen eom straks
Dengang var dcr llg venn av BjjiJmson, som det lkke satte fnn i grenselandet fra nazistrettferdl~e greNe.
folk 110m aru;A ham for en Iorrroder. var vanskellg t\ gjj~Jre tll den store isk hold kalte ham atter ut 1 ka.mp.
N\1 er det ik.ke en eneste aMvarsbevl.sst propagandist mot undertrykkerne. Hans gamle rygg ranket alg lgjen,
danskc som lkke erkjenner at han hadPrjiJiserne forsjiJkte A knekke H. hans stemme flkk den gamle kraft
de rett., han hadde fprt spnderjydene P. Hanssen med forfflllgelser og og satt. Atter var han den selvr!ktlg.
!engselsdonuner, men det bare st!l· skrevne Ieder. Og nu brukte oral.
•
Prioattel egram
satte ham og gjorde hans ffiJrer- de konservatlve hans argumenter
fra 1920 - for l forsvare slg mot
I sin nekrolog over H. P. Hans- stllllng enda sterkere. • f '>?
~;
til Da g bl ad et. sen sk.river redaktpr Blredel i Bernazlstene.
Men fr~ a v ugress var ffiJket over
skulSpnderjylland
korn.
Freden
llngske Tidende:
Det opstod en dansk
de bll fritt. H. P. Hanssen reiste hegnet.
Han sU>d Bjcjrnstjerne BJIU'n.<on nrer,
K ~ be n h a v n, idag.
23. oktober 1918 sf!nderjy- nazlbevegelse, som glkk frem under
den
alt
Fra Aabenraa tele~raferes til og I deres Jyu, optimisme, I derea po- denes frihetskrav I den tyske rilts· den cnasjonale, parolen, at caldrl
Httske llvssyn og l dere.5 nordlske tro
dag. Han relste til Danmark, og me\ hakekors gA. mot hakekors:.. H.
Politiken:
pA Jysets seter var de beslektet. Bjorni junl 1919 tra.dte han inn i regje- P. Hanssen blev kalt en ctolkeforForhenvrerendc minister H. P. son kunde ha. brukt de ord rom H. P. ringcn Z a h 1e som cgjenforenings- rreden, ford! han forradte nazisteHanssen er inalt kl. 0.30 av- Hanssen den 23, oktober 1918 hellve.ndtc mlnj$ten. Men nettop nu, da alt nes gross Vaterland til fordel for
den tyske- rlkada.g, (Ia. han rel5t« ln'a•
det han hadde kjempet for stod sine s¢nderjydske landsmennl Sltk
g:Ht ved d~den efter bare halv- til
vet om Nord·Sle-svlgs gjenfbtenlng ~d
foran vlrkellggjjilrelsen, blev han er alle nazlbevegelsers cnasjonale•
lr
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sykeleie,
d9Sgns
tredje
Danmark: <Ti rettferdigllet oph~ler et
med hatefulle overtall av den And. Hensynet tU Hitler gb foran
m9ltt
gammel. H. P. Hanssen padrog folk.:t
alt, det nye hanseM:ervelde er Ideamest motbydellge art.
sig en fork.iS?Jielse ved kongemot*
H. P. Hanssen var lngen dr~m let for N. S.-vennene . 1 Danmark
tagelsen i Aabenraa l~rdag. NatogsA.. H. P. Hanssen tok angrepene
H. P. Han ssen, eller H. P. mer, han kjente Tyskland og vlsste
ten til sS?~ndag st~tte en lungebe- Hanssen-NI1)rrem¢lle, som kanskje at nederlaget Vll.r forbigi\.ende. Der- overlegent - men de grov slg ned
tendelse til, senere astmaanfall, er hans mest kjente navn, var ikke for vllde han at Danmark lkke skul- 1 sinnet.
de utnytte situasjonen til A. fl mer
og inatt inntrlldte en hjertelam· av denslags csterke menn:t, som av Nordslesvlg enn de omrA.dene
Jeg husker ham best tra det sto·
melse. Lregen blev straks til- nu er I skuddet. Han toraktet den som bekjente slg til danskheten. re Dyb~l-stevnet 1 junl 1933. Sambuldrende kraftpatriotlsmen, for
kalt. men df<Sden var inntr!dt, li- han vlsste at den hverken behf,Sver Den nye gren-se mAtte vrere en men med sin hustru, den stllle men
ke f~r lregen kom til.stede.
A. voore nasjonalt verdifull eller saer- s 1 n n e 1a. g s g r e n s e, ellers vllde sterke medbjelperen i to menneskealders kampllv, glkk han ned tra
llg karakterfast. Han br~ket aldrl
•
~
Dybb~l-bakkene til Bfllnderborg for
~
en
var
det
men
snakket,
han
n!r
P
I sin ledende artlkkel om H.
A reise hjem. Anspennelsen var
. lndre kraft og bunnsikker veder- r
det klare, stcrke uttrykket 1
over,
Hanssen skrlver Polltlken:
var
Han
sa.
han
alt
i
1heftlghet
~!lnene var vekk, han var blltt gamme! og trett lgjen. Han spurte mig,
- og det var uro 1 jij1nene hans, om jeg nu trodde, at man 1 de andre nordiske land forstod hvor alvorllg denne kampen var, om man
f~lte den samfjijlelsen med s~~Snder
jydenes skjebne, som det otte blev
skrevet vakkert oni ....
Tja, hvad skal man svare ttl et
sllkt sp¢rsmll.l, ni\.r man uttrykkelig bllr bedt om A. g1 et uforbeholdent svar? Svaret forbauset vlsst
lkke H. P. Hanssen, men han blev
llkesom enda trettere og eldre av
det.
- Det er vel sA., sa han, det er
vel tkke sA lett A. torstl hvad som
stA.r p! spill her. Men husk det, ta
med Dem hjem de ordene: V1 her
nede pa utposten, vl optatter vlr
strid som en grensekamp for Nordens kulturl Dette er ikke noe vi
bare sler. GA. rundt l de s!llnderJyd-~
ske hjem - overalt vll De flnne
BjfiJrnsons verker, lngen bar vant
oss til sa stor l!.ndellg hjelp som
ham. 0~ 1 de s!llnderjydske forenlnger, d e r synges hans sanger, der
lever de ....
Vi kom tll et veikryss, hver skulde sin vel. Jeg blev stlende A. se

,,Forrrederen ·•
ru. P. Hanssen·
N fJrremftJlle som
$ikret Danmark
en rettferdig
grense.

Fra praisisk land·
dagsmann til dansk

ulilnforeniniS•
minister...
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<Helmdab i Aabenraa. Herfra for- Det som gjJ6r den danske sydgrense
stod han, ofte under meget vanske- sA. sterk er at den vh'kelig er en
llge forbold , seigt og malbevisst, A slnnelagsgrense, trukket op efter de
r;
vekke sjlinderjydenes kampmot og prlnsippene som burde vrer.e ml:inA. !orberede !rlgjj6relse n polltlsk. stergyldige ved grensea.vgjJ6relser.
Han blev prJ61slsk landdagsm ann I Men dengang avgJ~relsen blev tatt,
1896, fra 1908 av tysk rlksdags· fikk han hellende over stg de vcrmann, valgt av det danske mlndre- ste skjellsord. cTyskvenn• og
tall. Skulde det noen gang vrere pA clands!orr reden satt l~st 1 munnen
sin
plass A bruke uttrykket csua- pA de konservatlve. Den radlkale
~ret
viter In modo, fortiter In re,, sA er venstreregjerlngen Zahle, som stl;it·
det om H. P. Hanssens kamp 1 dis- tet ha.m helt ut, led et knusende
se Arene. Han utvlklet sig til en nederlag pA sltt riktige standpunk t,
meget dyktlg taktiker, men det glkk efterat kong Christian hadde laget
aldri taktlkk 1 H. P. Hanssen, han et slags statskup og avsatt regjehadde alltid mAlet foran "•1!1·-~u ringen. Og H. P. Hanssen blev 1
Jll!der ~ery~e K~l)~r-~erlode, mange A.r en ensom mann.
Dct var en sb\lsatt urokkellghet
da undertrykkelsene og !orvlsnln1
hans karakter, nAr han hadde lnMett
gene antok veiCfige dimensjoner,
SA seiret Hitler. Da var H. P.
hvad som var det rlkLige. Qjen!orcnln ·
forstod han mellet e!fekyvt A gj~re Hanssen 71 A.r, og hadde trukket
1en krevet ogsA en smert.ellg reslgna~~jon
propagand a for sin sak 1 de nor- slg tllbake fra aktlv polltlkk. Den
av ham. Han valgte 1 kJempe for den
dlske land. Han blev en person- voldsomme agltasjone n som straks
,retltercU~e grerue.
Dengang var der lig venn
av Bjl;irnson, som det lkke satte Inn 1 grenseland et fra nazlst·
folk 80tn an.sA. ham for en forrreder.
var vanskellg {1. gj~re til den store lsk hold kalte ham attcr ut t kamp.
Nu er det 1kkc en eneste &ll.'SVa.rsbevlsst propagand
ist mot undertrykk erne. Hans gamle rygg ranket sig lgjen,
dan.ske som lkke erkjenuer at han had·
Prt:Siserne fors)OSkte A. knekke H. hans stemme tlkk den gamle kraft
de relt.. han hadde fprt ~nderjydene
P. Hanssen med forfJ6lgelser og og saft. Atter var han den selv·
riktlg.
Iengselsdommer, men det bare stll- sk.revne Ieder. Og nu brukte ogsA.
Prit)a tl el egram
•
satte ham og gjorde hans f!<1rer- de konservatlve hans argumente r
I sin nekrolog over H. P. Hans- stllllng
enda sterkere. 1 ·~
fra 1920 - for A torsvare slg mot
1
til Dag bl ad et.
1
sen skrlver rcdak~r Blredel 1 Bernazlstene,
lingske Tidende:
Frcden kom. SS!Inderjylland skul·
Men fr~ a v ugress var fS!Iket over
H. P. Hanssen relste hegnet.
K sl b e n h a. v n, i<lag.
Han stod BJornstjerne BJprll.'Son n~er, de bll frltt.
Det opstod en dansk
abenraa telegrafer es til og I deres lyse. optlmJsme, I deres po- alt den 23. oklober 1918 sS!Inderjy- nazibevegelse, som glkk frem under
lltlske livssyn og 1 deres nordlske tro denes frihetskrav i den tyske rlks- den cnasjonale• parolen, at caldrl
p! lyseU; selcr var de beslektet. BJorn- dag. Han relste til Danmark, og rnA. hakekors gA. mot hakekors•. H.
1\'mrende minister H. P. son kunde ha brukt de ord som H. P. i junl 1919 trAdte han Inn i regje- P. Hanssen blev kalt en dolkeforen er inatt kl. 0.30 av· Han.ssen den 23. oktQQcr 19\8 henvendt.e ringcn Z a h 1 e som cgjenforenings- rredeu. ford! han forrA.dte nazlsted9$den efter bare halv- tll don ty8ke dksd14r, da, han re.late in'~· tnlnl8ter». M&n nettop nu, da alt nes gross Vaterland tll fordel for
d\tt han hadde kjempet for stod
19$gns sykeleie, 74 Ar vet om Nord•Siesvi p gjenforenlng med foran virkellggjj;Srelsen, blev han sine s~nderjydske landsmenn I SUk
er aile na.zlbevegelsers c.nasjonale •
Danmark: cT1 rettlenllghe t ophcJier et
H. P. Hanssen pAdrog tolk~
m~lt med hate!ulle overfall av den And. Hensynet til Hitler gA.r
foran
mest motbydellge art.
·rk.i~lelse yed kongemot alt. det nye hanse~ervelde er Idea*
H. P. Hanssen var lngen dr~m let for N. S.-vennene l Danmark
i Aabenraa l~r{}ag. Natmer,
han kjente Tyskland og visste ogsl. H. P. Hanssen tok angrepene
H.
P.
Hanssen
,
eller
H.
P.
indag st~tte en lungebeHanssen-Nprrem~lle, som kanskjc at nederlaget vnr forbig{l.ende. Der- overlegent men de grov slg ned
til, senere astmaanfa ll, er hans mest kjente n~vn, var ikke for vllde han at Danmark lkke skul- i sinnet.
inntradte en hjertelam- av denslags csterke menn•. som de utnytte sltuasjone n til A. fA mer
:.~gen blev straks til- nu er I skuddet. Han foraktet den av Nordslesvlg enn de omrA.dene
Jeg husker ham best fra det stodpden var inntradt, li- buldrende kraftpatrlo tlsmen, for som bekjente slg tll danskhete n. re Dyb~l-stevnet 1 Junl 1933. Sam·
han vlsste at den hverken behpver Den nye gren'Se mMte vrere en men med sln hustru, den stU!e men
gen kom tHstede.
A. vrere nasjonalt verdlfull eller srer- s 1n n e 1a g s g r e n s e, ellers vllde sterke medhjelpe ren I to
menneske•
l!g karakterfa st. Han brAket aldrl
alders kampllv, glkk han ned !ra
dende artlkkel om H. P nl!.r han snakket, men det var en
DybbS!II-bakkene til S~~Snc.terborg tor
· lndre kraft og bunnsl)<ker veder6. relse hjem.
Anspennelsen var
ltr!ver Polltlken:
1heftlghet i alt han sa. Han var
over, det klare, sterke uttrykket 1
fiSlnene var vekk, han var bUtt gam·
mel og trett lgjen. Han spurte mig,
- og det var uro 1 9linene hans, om jeg nu trodde, at man 1 de andre nordiske land !orstod hvor al·
vorlig denne kampen var, om man
fl:ilte den samfjillelsen mec.t sjilnder·
jydenes skjebne, som det ofte blev
skrevet vakkert oni ....
Tja, hvad skat man svare til et
sllkt spjiSrsmAl. nA.r man uttrykke·
lig bllr bedt om A. gi et uforbeholdent svar? Svaret forbauset vlsst
lkke H. P. Hanssen, men han blev
Ukesom enda trettere og eldre av
det.
- Det er vel sA, sa han, det er
vel lkke sa lett A forstl hvad som
stA.r pA. sp111 her. Men husk det, ta
med Dem hjem de ordene: Vi her
nede pa utposten, vl opfatter vlr
strid som en grensekam p for Nordens kulturl Dette er lkke noe vi
bare sler. GA. rundt 1 de sjiSnderjyd-,
ske hjem - overalt vll De flnne
BJ9lrnsons verker, lngen har vrert
oss til sa stor A.ndelig hjelp som
ham. GA. 1 de s~nderJydske forenln·
ger, d e r synges hans sanger, der
lever de ....
Vi kom til et velkryss, hver skulde sin vei. Jeg blev stlende A. se sine slste kretter, !orbrukte det slefter ham der han glkk, lltt Iuten· ste fond a v seig styrke for si_nz
de nu. stS!Ittet til sin hustru. Da s~~Snderjyder. Og nu var det al~
forstod jeg at denne nye kampen lkke mer igjen.
vllde bll hans slste. Han anspente
Ragna P V

orrrederen ·•
·. P. HanssenfJrremrJlle som
Danmark
rettfe rdig
ens e.

praisisk land·
gsmann til dansk
ien forenings.
nister...
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fj" lingen trods foreget tysK Aktivitet
lnteressant Tale af Red. Tage Jeasen, Flensborg,
om F orholdene i Syd•le•vig
,Bedste Garant for Grrensen er en samlet Danskhed paa
begge Sider af denne"
nldeles ucgnct til al drage Slulninger
af vcdrercndc den sydslesvlgske Danskheds Styrke.
Vi tager A/stand fra Kommunismen
1JCla Grtmd at dC?I.7 antt1lationale Ten-

at

denser, men 1'i bci,C1Uier samtid.ig,

1:i ikke kan vcerc Nationa!socialister·, da

Nationalsocialisme,~ cJter Httlers Ord

cr et tysk Patent.

Tysk Anerkendelse, der kun
var en Gestus
Redakter Jessen imedeglk under
slor Tllslutnlng Deichgrlibers og Dr.
Lorenz Christensens ekonomiske Smmdeangreb paa Danma.rk, som ikke havde noget med Mlndretalsforhold at
gore. Han pa.a.viste det ejendomm.elige
i, at den offlclelle tyske Anerkendelsc
at Danmarks Stilling overfor dct tyske
JI.IIndret&l, der fremkom I Berlin som
Redakt;r Tage J e81en, Flenab org
Svar paa Statsmlnister Stauolngs Tale
i Hadcrslcv paa Afstemnlogsdagen,
D agen. Nyh eder p riv at
Aabcnraa, L0rdag.
il.~lcc naacde ud til den tyskc Prcsse og
RlENSEFOREN!NGENS
Sende- saaledes kun var en Gestus. Han paamandsmede sluttede 1 A ftcn mecl pegede det uloglske 1 den tyske na.z1stlat vclbesegt Mode, bvor Redakter Tagc site Agitation heroppCl. Mao tryltker
Jesse,~, .,Flcnsborg Avis", ta.lte om cu tlr.lllgere Dansker, Delchgraber, til
1:1anskhedcns Stilllng i Syclslesvlg.
sin Barm, hvorlmod en slkkert mgte
Tage Jessen t.ndledte mcd at skildrc Nazist som Jep Nissen udelukkes. Den
den tyske Skuffelse over Resultatet af tyske Na.zisrne bekrernper Kapitalen og
.Valgct I Oktober. Paa Baggrund a.f Frlmureriet, men l Nordslesvig slger
:Memcl og Saarafstemnlngeme bavde I'IUUI Intel til Kaplt&listcn og Frimurema.n !ra tyHk Side ved delle Va.lg sat reo Vogelgosangs Vlrksomhed.
aile Scjl til og faktisk gjort dette Valg Nedrakning af F orholdene
til et Plcbiscit Nr. 2.

G

Sa.a me1ret alprre var Sku H elaen
oYer k u n a t opnaa 151/ t pCt. a.f Stemmerne, og d e t er betegn ende, at den
tyako P reue i ai n Omtale af Va lget
ikko h~eftede aig ved d et lave P rocentta l.
T age J enen viate vide re,
h vorledea d et d anake Stemmetal i
T iedj e·Omraad e t , aom T yakerne ka\d e r tysk F olkeomraad e i Mod net ning til Be tegne\sen t yak ' Kulturomraad e, var ate get flere St e d e r m eget
b etyd eligt aiden 1920 , akjiSnt Tyak ern e netop h e r kon centrered e d e r ea
lndaab .

Den Kendsgerning, at der l enkelte
Sogne, bl. a. paa Ala, var paafaldcnde
a tor Fremgang i den tyske Stemmeproc ent, afgiver, i sammenllgning rued de
Stemmetal, Da.nskheden Syd for Croonsen kuode opvise 1924-25, et Vidnesb yrd om, at Problemet med de blakkcde lk.ke blot var et nordslesvigsk, men
ogsaa et sydslesvigsk Frenomen.
Danskheden Syd for Grrensen har,
fortsatte han, ikke siden 1933 kuonet
faa Lcjlighed til at manifcstere sin
Styrke, men naar ma.n fra tysk Side
mener at kunne se en Fremgang for
Hitler 1 de 98 pCt. ved sidste Valg, vll
vi t>IUIBtaa, at denne Afstemnlng var

i Danmark

Eflcr en Rcdeg0relse !or det danske Arbejdc I Sydslesvig, hvorunder
han bl. a. sklldrcde Flensborgs
Ovcrborgmestcr som en slkkert klog og
)>esindlg :Maod, udt&lte Tage Jessen:
- VI Danske Syd for Grrensen modsootter os cnhver Form for Grcue1propaganda og Udspredelse a! falske Rygter
om Forboldene 1 Tysklaod.
p1·oteste1·er mod saa mcgen ~Bto ste'rre
Vwyt mod 1;issc gt·cet18epc{1it\.1ke B estrwbel.scr paa at rak1cc ~~a paa F orholdcne i Da11·mark ou ski'ldrc de tyske
Forl101d 110m et Paradis paa Dc.mmark,s
B ckostning.

.;(

4 I~

2.,

Den eneste Garant for
Grrensen
Syd for Grmosen er taknemlige for den
moralske Stette, vl i Tldens Leb ha r
modtaget Vldnesbyrd om fra de nord.iske Lande. Men vi er klar over, at vl
f0rst og fremmest maa slole paa. os
selv. Den bcdste, ellcr dc1~ cncste Garant f or Gram-sen cr den senderjydske
Dan.rtkhcd pa.a begge Sider
san~Tet til et orga1tisk Hole.

at

denne,

&I
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Et lykkeligt Aar for FCYr~ningen, der nu har 55,000 Medl. ~
l<.ritik af Det unge Gra!!D.Jevsems Agitations-Metoder
OrunU.~ykke i Had~rslev, hvor der bll·
vt'r Lndrettet en Mindelund til M1nde om
dl?t stdst.e store nordslesvlgsko Aars·
mode
under Fremmedherredemmet.
Med den nydannede Organisation, Det
,, 11gn Onrll#t:wrn, bar vi fert ForhBDd·
lmger sigtende til i videst mulig Grad
at !jeme Vanskeligbeder. Genncm ct
nNlsat UdvaJg vil disse blive fortsat.
Ikke sj~eldent bliver jeg fra forskel·
lig Side spurgt om, hvorfor vi bar d1s9e
m8Jige Organlsa.tloner. Jeg er lldt biUl·
gc !or, at dette Forhold h~engcr sam·
men med en Svaghed hos os. Hvad sag.
de lkko Olshau.sen om os: .,et usammenhrengende Folk!" Men det er nu en
Gang Raa.da.n.

I

Formantlen, R ektor H . P. Han•en,

G

1

RJENSEFORENINGEN hotdt
Gaar sit Sendema.ndsmodo 1 All.·
1enraa. bvor Formanden, Rektor II. P.
'lmtSCil aflagde en fyldig Beretnlng om
;rren.seforenlngens Arbejde 1 1985. At
~e....,.,kabet fremg1k det, at den son d er.,....
ydske Dag 1 Fjor havde g1vet 158,740
\r. og at man iovrigt bavde over
00,000 Kr. t Indtregter. Skoleme Syd
or Grrensen havde faaet 105,000 Kr.,.
K
og der var 1 Ka.ssen godt 17,000 r.

De 1000 Aars Kamp

I Beretnlngen udtalte Rektor H. P.
iansen lovrigt bl. a. folgende:
Grrenseforeningen bar 1 Aar, som llge
iden 1927, staaet i ct godt og nrert
lamarbejde med Sprogforcnfugm og
nrd Skoleforettingen. Sammen med dill~ to F orenlnger bar vi erbvcrvet ct

Fru Danielsen er kommet!

Formanden n~evnte nogle modtaguc
Go.ver, dcr skal lregges til Formuen, og
EJOtn sealedes ved deres Renter foroger
mdtregten. Fra en Dame, der snart fyl.
11
der rundt TaJ, kom med Posten 200 Kr.
- Hun skrev, at; ligesom der af og t
dukkcr en Hr. Danielsen op, saaledes
S}'lles hun, at der ogsaa burde kom.me
en Fru Danielsen. Nu kom hun i denne
Egenskab. Et meget smukt Udslag a1
Kvlndens Krav paa Ligeret med Man·
d~n! - Og saa som en Rosln: en anonym Legatgave paa 25,500 Kr.!

Over 55,000 Medlemmer
Der llgger store Opgaver, hvor enci:lu
lntet er gjort her oppe fra. Den daDke
svdslesvigske Ungdom har trage
Kaar. Trods aJle smukke Henslgternar
\'art Mlndretal Syd for Gra>nsen ' Ll·

. dagllge Forhold trangere Kaar e:nd
rtyske Mlndretal hos os. Nu vokser
) I'll
. op 1 vore danske Skoler, men det
paa mBDge Omraader grumme van...kel1gt t or dausk Ungdom at kommc i
Vej. Her but•de vi kunne vrere med 1 at
yde Hjr.elp til Selvhjrelp. Det er livsvtg.
tlgt at naa frem bertU.
'
Del gror herhjemme: I Fjor rundede
vi de 50,000 Medlemmer. I Aar naar vl
over G5,000. Trods aJ Tynge og Tryk
kan vl alter i Grrenseforenlngen 8'1ge
Tak for et lykkeligt Aar!

eninger, l &erdeleshed
med Det unge Grensevern, om hvls
l''remg8Jigsmaade med Hensyn tU Medlemsagitation der var delte Meninger.
Gaardejer Peter Grau, Pel, der hll·
stes med varmt Bi!ald, udtalte sin
Glalde over den Da.nskhect, der er ved
at vokse frem Syd for Grrensen. Det
Bkttlde efter hans Mening ikke vrere

nale Foreninger kunde undgaas. Del
unge Grmnsevoorn er en Kendsgerning
og vl har l.klj:e Raad tll at undvmre
Samar bejdet med det.

,En uheldig Diaku~aion"

Fru Grethe Me'Umch Frederiksen,

Stovrtn.g, felte sig ilde berert ved denne

nodvendigt 11}ed Fa,dilerskaber indenfor Dreftelse at Det unge Gramsevrern. Det
Latldets Gramse. Her var det Statens unge Grensevrern er med til at skafte

Opgav~ at hjrelpe. _:Fadderaka.berne Medlemmer til de gamle F orenlnger, og
burde - som man fra tysk Side prak- det kan blive dyrt for os 1 det lange
UQ9Sdvendigt med Fadder- tlserede det - kom:m~ Landsmrendcne Lob, hvfs vi hvert Aar skal have denne
paa den BDden Side at Grrensen tll gode. Droftelse. Det er uverdJgt tor en naskaber i Nordslesvig
Derefter taJte Redakter Tage Jcr. Uona.l Foren1ng at underkende en anECter Fonnandens Beretning tort~ en Dreftelse, der i det V~eSentJlge sen, Flensborg, og Dr. Vilhelm la Cour, den national Foren1ng og at tale om
samlede slg om to SpergsmaaJ: de na· Birkerod, som meddelte, at Frederlks- Konkurrence.
Dr. med. Hartslef, R'Bbenhavn, udllonale Fadderskaber og Samarbejdet borg Amt havde bealuttet at tegne slg
mcllem de !orskelllge sonderjydske For· sc,m Faddcr tor 2. slesvigske Dlstrlkt. taJte sln Glalde over de 1 GrleDSeomBankprokurlst Mimer Kristian6en, raactet oprettede Fadderskaber;
S0nderborg, udtaJte sin Beklagelse at foJede han tll, naar v1 nu saa.Iedes
en UdtaJelse, fremsat 1 Senderjydsk Nordslesvig bar faaet oprettet et
Forenlng 1 Kebenhavn, I hvilken der mrerket og SOlidt Vern. saa er Tfden
advares mod Tilslutnlng tll Det unge konunet 1lor Grrenseforenlngen til at
Gramsevern.
tA fp
,,
tage llgnende Seropgaver op Syd tor
01
Groonsen, som Tyskeme bar gjort det
Kritik af Det unge Grsenae· t Nordslesvlg. Dr. Harslof DfBvnede 1
denne Forblndelse, hVilke FadderskabsVa!nt
Sooropgaver,
de enkelte senderjydeke
Overretssagferer Manthey- Wagner
Foren.lnger bar pa.ataget stg Syd tor
UdtaJte dere.tter:
- Den, der her er blevet skudt paa, Grensen, og anbefalede varmt at uder antageJJg mig. Men jeg beklager bygge og udvide denne Arbejdsgren.
Forhenvmrende Mmister H. P. HaMDet unge Grensevrerns Stllling overtor
de andre nationaie Orga.nlsaUoner. VI acn fremsatte en Rekke Tal og Arer glade tor Det unge Grren.sevmrn, men gumenter til Stette for Oprettelsen at
yl beklager, at det er gaaet udcntor Fadderska.bs·Kredse for Danskbedcn 1
8Ule Rammer. Vi, ituMmfor de gamle, Nordsleavigs nationalt mest udsatte
sonderjydske Forenitlger torla,ger, at Sogne, ldet han som Baggrund sk.ildreblive holdt tnuf.crrettede om Det UII!JB dc den tyske Indsats her.
Gramscvan-n, saa man ikke ttdi8ciplincr et gaar os i BedfJ'IUJ. Det unge Groonse-

Telegram fra Kongen
Det vedta~ Budget for 1936-37
balancerer med en Indtregt paa 254,000
Kr., der anvendes til Skolesagen Syd
for Gramsen, til Flen.sborghus og til
andre kulturelle Formaal Syd og Nord
for Groonsen.

voom skulde have holdt slg til Nordslesvlg, saa skulde det have faaet al
den Stette, det da havde Krav paa.
Men det forekornmer mig, at de gamJe
senderjyds'ke Foreninger nu maa se
mcd nogen Mlstlllld paa Konkurrencen
Sendetnandsmooets forste Dag aluttra Det unge Gr~ensevr.ern.
tedo
med en Middag paa .,Folkebjem".
Pa:stor Lorent~m~, Renhave, toro.slog
a.t udvide dEll; na.Uona.Ie 6 Manda Ud- Dcr lndl~&b under Mmdet en telegratlak
,alg med 2 Medlemmer tra Det unge Genhilsen tra Kongen, atsendt f ra
Kongeakibet ,.Dannebrog" 1 Haderalov
Grrensevretn, 1det ha.n da ment.. a t H.avn.
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ER GAAET ST.tERKT FREM
H VORFOR ER DER SAA. MANGE Sf;NDER}YDSKE
ORGA.NI SATIONER?
Grrense!oreningen aabnede 1 Formiddags sit SendeiiUl.lldsmP<ie 1 Aal:>enraa,
hvor der var m!<1dt Reprrese11tanter fm
hele La.ndet. Paa Mpdet :torela.a der
Regnskab og Specia.lberetnl.nger fra Forenl.ngens om!a.Ltende Arbejdsma.rk Syd
tor Grrensen og fra. det danske Kontor
1 Tpnder. Hovedregnsk.abet balancercde
med 336,809 Kroner. Den s~nderjydske
DaG' har givet 158,740 Kroner, og ttl
Skolesagen i Flensborg og Sydslesv1g er
op!prt 105,278 Kroner. Oplysnlng, Organlsatlon og Agitation ha.r kOISte-t godt 20,000
Kroner.
Foreningens Formand, Rektor H. P.
Hansen fremsatte en lrengere Redegc1relse
for Arbejd.et 1 Aarets ~b. og han nrevncde herunder, at Forenlngen staar I
godt Samarbejde med Sprogforcnlngen og
Skoleforeningen. De t re Forenlnger har
erhvervet et Grundstykke I Ha.derslev,
hvor der v1l bllve iru:lrettet en Mfndelund
til Mtnde om det stdste store nord3lesvigske Aarsmpde Nr Verdenskrlgen.

Der er f~rt nogle Forhandllnger med Det
w1ge Gramsevll!rn for at fjerne nogle
Vanskeligheder, og disse Forllandlinger
vil blive fortsat. Ofte er jeg, sagde For·manden videre, blevet spurgt om, hvor!ot·
vi har aile dlsse Organlsatloner, men det
er lldt svrert at give et tll!redsstlllende
&\'.ar. Jeg er nemUg lldt bange for, a.t
Forholdet snarere hrenger sammen med
en Sva.ghed end med en S~f~e h915 OS;
Gramsetoreningens Opgaver llgger som
bek~n~en.fllg _Syd for Gramscn, og
vi hllser vore Skoler og Borneha.ver, vore
BogsaJe og ForsarnlingShuse og vore
Ledere dernede. Alle har de aroojdet med
sodt Mod, og ma.nae melder Fremgang.
VI har hidtU kun haft een Vandrelrerer
I de sydligste F€ne, men i den nrermeste
Tid vlJ der bllve a.nsat to til. Ss>nderjydsk Forening for Kpbenhavn har lovet
0s 4000 Kroner om .Aaret hertll. Det er
en Sreropgave af mpnstergyldlg Art, men
det er Jo ogsaa Dr. Harslp/, der er delme
Forenings Forma.nd. Formanden omtalte
Faddersk.aberne, sam man hldtll havde
haft overvreldende Tilb~jellghed t!l at
lregge Nord !or Grrensen. Men Grrenseroreningen har lykkel.igvis indentor sine
Rrekker vrerdUulde F'adderskaber Syd !or
Grrensen, og Vi haaber snart at faa gennemf~rt Fadderskaber tor Flensborgs jor-

Distrikter.

Vore permanente Aar.sudglfter er 1 Aar
~get med godt 40,000 Kroner. N~aSte AM
atlger Vi yderUgere med 29,000 Kroner.
Men Vi skal have 1st.andse.t Flensborghus'

Sal og Mellembygning, og der er rejst
lera.v om en B¢rnehave til i FlensbOrg,
Qg det trrekker op til en i. Slesvig. Og
l'!ertU mae. Pengene ska:t!es ckstra.ordinan't. Vi kan dog sUer slge Ta.k: for et
}Ykkellgt AM. Der ligger store Opgaver
og venter. Den dansk.e sydslesvigske Ungdom har trange lU.ar, og vi ~r kunne
Vll!re med tU at yde den HJrelp til Selyhjlelp. Men det gror dernede, og det gror
og.saa. herhjemme. I Fjor rundede vi ae
50,000 Medlemmer, men i Aar naa.r Vi op
H.
paa. over 55,000.

ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAYN If.
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nu faaet en nrermere Forklaring, der
stiller de toneangivende Nazister i Byen i et endnu ufordelagtigere Lys.

Bladet:

Dct oplyses 11cmlig i DafJ, at det er

-·

Tyskcmes Hensigt 1:ed Hjrelp aj Ka-

skriver den

1 9 MAJ

~3t

, pital sydfra at starte en Uld1;aretabrik

•k }•H0J•erI
ll
a
5
y
k Fdh £ d
T• St
e et or en
l

i Hojer, 1war man liar jaaet Hr. Kjrer-

byes dmrske Virksomhed jord1·e~;et. En

Dan~e fra Tysklami., der

e1·

interesse-

ret i dtsse PW.ner, oplwlder sig for Ti(len i Byen f/0 skal 1:c.ere i Stand til

fordr

iAVDe
~

danske '•

Notionalsocialisternes Optra·
den i et endnu ulordelagtigere Lys
Dagena Nyheder privat
T011der, Mandag.
YSKERNES Optrreden over for
den danske Fabrikan.t Kjrerbye I
Hejer, der syne.s at vrere nedsaget til
at flytte sin Virksomhe<l fra Byen, bar

T

•

at finetmriare Foretage11det.

Offlclelt forklarer Tysketne deres
Vregring vcd at srelge Hr. Kjrerby det
0nskedo Grundstykke me<l, at en Fabrlksbygning her vllde tage Solen fra
den nrerliggende Skoles Legeplads.
Denne Forklaring forekommer dog
usandsynlig, alene af den Omstrendighed, at Skolen ligger mod - Nord\·
Tender Amts Skolediroktion har tillige
paa Foresporgsel erklreret, at Grun.dstykket abse>lut lkke har nogen Betydning for Skolen.

I J:Lr • ._. ..... , ._,.... • • r•••

Bladet :

l!\a
noon~ N~~-Yht\OPr
. ~q:l) ~ - . .
...
.
skriver den

•
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~s erne i H8jer. . .

.I vii fordrive dansk
Fabrik fra Byen
For at bevare By ens tyske Flertal nregter
Byraadet at srelge Jord til S11nderjydsk
Treppefabrik

Lykkes det, vil Byens Danskhed
strerkt svrekkes
ringe1t utviulsomt soges t de•~ Omsto:mdighed, at aet tyske K rau om Grrett.seTender, Lerda.g.
revision taber .tin V regt i tilsvarcnde
N ejendommellg _JUfrere, som na.tio- Grad, som Tyskheden i Hejer svindcr
nalpolitisk set vil kUnne ta.a al- ind i FOl'llold til Dan.~kneden. Derfor
Da6cna Nylted er prillat

lE
vorlige Ko!lBekvenser for Da.nskbeden

har man sat a Ue Sejl til og ser ganske
bort fra de betydelige erhverv.wkonot Grrenselandet, er for Tiden 1 Udvlk- mlske Interesser, der for Byen er knytltng 1 H0jer, hvor de tysksindede Na.- tct til den store VlrksoJnheds Forbllven
ttona.laoc1allster S0ger at fortrrenge paa Stedet. Paa et tyslt Borgerml?lde
1 Hejer i Afte.c;, bvor Nazlsterne ga.v
Byena sterste Fa.brlksVIrksomhed, S0n'l'oncn an, blev det krrevet af den tyske
derjydsk Treppeta.brlk, oo den rttmmer Borgmester og Byraadet, at der ikke
den Fare for Tys'kerne, at de om kort solgtes .lord til Hr. Kjrerby.
1
Fabrikant Kjrerby bar soro Feige a.f
T-id 1>iZ mt8te der68 Fl.ertal i Byr<Wdet.
de Htndrlnger, der Iregges bam 1 Vejen
H0~r fik som bekendt ved A!atem- \ H0jer, ma.attet se slg om efter en
nlngen 1 1920 overvreldende tysk Fler- a.nden By, bvor den store Virltsomhed
ta.l, og dette Flerta.l er det lykkedes vll vrere mere vclset end i det tyske
Hejer. Han bar allerede knyttet ForHejer som den eneste nord.slesvigske
blndelser med Aa.benra.a., Tinglev, TenBy at beva.re til i Dag. Nu er Fler- der og Bredebro, og ha.r herfra mod-\
ta.llet l.midlertid alvorl\gt truet po.a
Grund a.f Udviklingen i dansk Retnlng,
og ved nreste Va.lg venter roan, a.t Bladet skal vende sig.
Medvirkende til
denne Udvlkl!ng bar Byens eneste sterre Virksombed, Sende~ Treppefabrlk, l h0j Grad vreret.
Ty1keY~e b ar im idle rtid benao veere t

opme'l'ksom m o paa d en Faro for d ero• Fler tal, aom d e n atadia vok1ende I
dan ske F a b rik betydor,

og d a
Hr .
Kjerby nu ved de n foreataaend o ateerkt
paa kra&Tode Ud..,ideh o af Fab riken ikko
at e rhve rvo e t Grun d atykke af Byen ,
ba Y Byraacleta tyske Fl erta l und er P aavirkning

fra

naziatisk t oneancivendo

S ide aet Cbancon f or a t f ortrenge
danake ViYksomh~ fra Byen, ide t
man simpelt hen negtor a t u elge
K j aeYby ckt n e'nlte Grundstykke.

En P rivatejendom, som Hr. Kjrerby
derefter har segt at erbverve, boldcs
gennem tysk Indflydelse i en Prls, der
er den flerdobbelte a.f Vrerdlen, og tll
Salget er endvldere knyttet saadanne
Betlngelser, · at Fabr\ka.nten uroultgt
kan kebe den.

Fabriken og dens 100 Ar~ej
dere skal fordrives
Man udtaler aabenlyst fra. Iedeti.de
twztstisk Bide i Heje•,., at hvad det gce1aer om, m· at faa Fabriken mea dett.s
over 100 Arbejdere jordrevet f1'a Byen
tor aerigenna.m at sikre TyskhecLelt sit
FZertaZ. Tre tyske Medlemmer af By-

ra.adet, der reprresenterede erbvervsdrivende Kred.se, bavde indtaget en fra
Byra.adets tyske Fierta.l afvlgende
Holdning, og ved et Mode l Handelsog Industriforeningen gilt de lnd for.
at Byen viste Fabr\kant Kjrerby Im0dekommenhed; men kort efter, at deres Standpunkt va.r blevet a.Imlndeligt
bekendt, frexnkom der Meddelelse om,
at de havde nedlagt dercs M:andater!
Naar der fra. tysk Side srettes sera

meget ind paa aemte Sag, maa Forkla•

ST. RE6NEGADE 2. KllBENHAVN K.
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Bladet:

\)~118. Nyhtder.
skriver den

14 MAJ i93t

lkke een bansker
laar JofB ~ Syd for
Grrensen
"""f
M en Nord fo1· den faar Tyskere
ligeso1n Dartske

lord

- -----

OR nylig har Hofebank i K!el of- \Tyskere faaet Statshusmandsbrug, li·
fentliggjort en Statistlk over Ud- gesom de bar haft sa.mme Adgang som
"styknlngen i Slcsvig-Holsten i 1984 og Danske til Lan~brugets Hjrelpeinstltu1935. Efter denne Statistlk er der I tiOncr af offenthg Art, og de bar ognaa benyttcl slg af dcnnc Adgang. Ved
.
.
•
1934 1 Provmsen SlesVIg-Holslen ud- en bestemt Udstylkning i Vesteregnen
slykket 350 Gaarde med ialt 5700 ha fik Tyskerne 4 af 7 Jordbrug. I det
og i 1935 300 Gaa.rde med 5000 ha sydlige Slesvlg er Indsnrevringen a!
dansk-slndcde Mullgheder for Jordbrug
Jord.
ved Udstykninger lkke alene greldende
Hertil kommer 225 Tilfrelde med ialt for offentllge Udstykninger, men over860 ha Jord, der er udstykket af Bon- hovedet vcd Erhvervelsen a.f al JorJdebrug til Smaabrug, og l Aar er yder- ejendom. Der fercs nemlig den skarpeligere 150 mindre B0ndergaarde ud- ste Kontrol med al Jordhandel l Tysk·
stykket til Smaabrug. Der syncs alt- land, og selv Tyskerne maa. have TUsaa at have vreret Jord nok. Alllge- Ir.delsc for at kunne kobe og srelge
vcl er ikke een eneste Ans0gning f ra prlvat J ord.
Da.nske Syd for Grrensen om Adgang
Dette slgcr et og andet om Mindretil Udstykningsjord blevet imedekom- talsvllkaarene paa begge Sider af vor
met, og Afslagene er blevet motive- Sydgrrense.
ret med, at der ikke skulde vrere Jord
nok, men tvrertimod en J ordmangel saa
felelig at selv Tyskere ikke skal have
kunnet faa Jord.

F

Nord for Grrensen er det
a.nderledes
Mens det Syd for Gramsen vlser sig
ganske umullgt for det da.nske Mindretals Medlemmer at komme l Betragtnillg ved Udstykningen af de Jordarealer, der dog vitterligt er udstykket,
og som slet ikke er saa belt smaa, saa.
er Forholdet Nord for Grrensen ga.nske
anderledes. Her bar endog ik.ke-danske
Statsbol"gere Frihed til at melde slg
som Kobere til dansk Jord og er-

hverve den. Ved Statens Udstykninger
bar danske og tyske AnS0gere lige Ret.,
og i Aarenes L0b har mange unge I
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BTactct:

~Ble

Tldende Altl&

sk1·i ver den

•
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~trling~e lftatatJit r

JO RD EN
K AR K LU DE N --J
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•

tysk e Blad 1 Nol'tLSle$flg,
,,Nordschleswigsche Ze!t ung' ' ,
bena tgter som 1 Gaa r med delt •
en dans k Paa.s:.and om, at den dans ke
Befo lknin g Syd for Gr~ sk.ulde
vrere udel ukke t !ra at fa.a Del 1 Udstyk ning en af Jord . De,t er .en gansk;e
.
urigt !g Paastand, • r det ty.ske BLII,d
1
mer
Baad e Danslrere og Tysk ere kom
er
:se.~nln&', na.t.ionale Grun de &reld
er
,,d.et
ne,
ske:r
1k:lre over for Dan
tvrertlmo<1 en Ford.rel, nur Medlemmer a! det dans ke Mindroetal, der ~
ger om Jol'd, er dy.gtlge og udprregede.
Type r paa den nord.Lske Race ".
ogsa.a
Saal~oo bjjr det fornuttl~
~tg
Samh
voo-re under et Styr e, den- 1
hede n melle.m Blod et - R.:~.cen - og
Jord en ser Grun dla.g et !or folkelig
Sund hed, og hvis Idea ltype neto p er
den nord iske Type .
Men hvad men er nu ~tmester
Preh ns 1 ,'~t)nning om den T1ng ? I
hans Hus havd e en Kone, der er Med lem a1 den ~ge dans ke Fore ning ,
i l~ngel'e Tid gjor.t Husg ernin g. Saa
f!k hun 1f9Jlge ~,Den unge Gram.gevagt " !orle den 1!flgende Brev !ra
Post mes teren :
,,Jeg har er!d.ret:, at De er Med lem
at den dllllll9ke P.,anening. Dot er derfo: umu llgt lor mig forts at at give
Dem Arbe jde 1 mit HJem . HeU H1.tler!

Preh ns, Post mest er 1 T~nn1ng".
Det k.an efter Br~ete Ordl yd vrere
Tvtvl unde rka.s tet, hvor tor Hr. Prehn.s
ikke beho lder Kon en, om Gl'!Unden er
at ~e 1 en pers onlig IndstHII.ng, eller om Umu ltghe den ba.r en me-re
ydre Oprl<IJideLsoe. r>e,t a1kre er im!d lertld, at ha..'l til sin Han dlin g knyt ter
dette ,Hel l Hitle r", der llgeeom tran Op51g.eLsoen mora lsk ~ na.tioDet er i sin OMe n, delt et ~let
T·et Hitle r, alii denn e Kone umult.gt
ubeJdA! 1· en tysk Embed.sm.and.s

rent ud, det ma.a man la.de ham ,
det s~l han ha v·e Tak f·or. At det
krempe$ med aabe n Pand.e, er en
nord lsk Grun .dsre tnlng .
Men naar en K.one umu ligt kan
arbe jde 1 en ttysk Post mest ers Hus,
k
blot ford! hu.n ~~r Moolem af en daM
ern.s
Preh
ter
Fore nlng (og Fbst mes
k~nder

'·

ol)rlgtlgt, at

and~t

er d.er

~e

sit
i Veje n; hun htw & jo OJ'saa ha.tt

ten2lere

Ti~!).

hvllk>en Til-

B&tN\gtntng, na.til.onale Gtunde greldeif

•

lklre overtor Dansloorne, ,,de:t e·r
t.vrertlmod en FUrdel, naJat MOOlemmer a! det danslre Mindretal, der ~
ger om Jord, er dy.g~ og udproogede
Typer paa den nordlsk.e Raee".
Saalede.s ~r det fornuftigvt., ogsa.a.
vrere under et Styre, der 1 Samh~rlg
heden mellem Blodet - Racen - og
Jorden se.r Grundlaget for folkellg
Sundhed, og hvis ldealtype netop er
den nordiske Type.
Men hvad mener nu PIOistmeste.r
Prehn.s 1 .'!fiSnning om den nng? I
hans Hus havde en Kone, der er Me-dlem a.r den Sotledllge da.nske Forening,
1 lrengere Tld gjort Husgerning. Baa
!lk hun lfl!Sl~ 1,Den unge Gr~
va.gt" forleden :t~lgendie Brei' f.ra
Postm.esteoon:
,Je.g ha·r erM.reli, at De er Medloem
ar den da.1119ke Pprening. Dot er der!cr. umuUgt for mig fortsat at give
Dem Arbejde 1 mit Hjem. HeU HIJ.,tlerl
Prehns, Postme.s.ter 1 TfiSnnlng" .
Det kan efter Brevet-6 OrdlyU. vrere
Tvivl underkastet, hvortor Hr. Prehns
ikke beholder Konen, om Grunden er
at si/Sge 1 en personlig Ind.s.Wling, eller om Umuligheden ba.r en mere
ydre Oprlodel.se. Det slkre er im!dlertld, at ha.-"1 tlll sin Handling knytter
Opslglel&en mora.lsk

m

o~

natio-

Det er 1 sin Ot'den, d.et ex .sle.t
Hitler, alii denne Kone umulf.gt

Mbe.Jde 1· en tysk Ernbed.sma.nd:s
Posttnester 'Prehrts aLger det retilgt

rent u6, det

maa.

man lade ham,

krempes med aaben Plande, er en
nordlsk Grundsretning.
Men naar en Kone umuligt kan
a.rbejde 1 en (tysk Postmasters Hus,
blot fordi hun er Medlem af en dan&k
Fonming (og Postmester Prehns erkendet oprlgUgt, at an.det er der 1kke
1 Vejen; hun hav&! jo og&aa b.a.!t sit
Arbejde i lamgue ,Tid! ), hvlliren TUom, at Jorden sta.wr Danskere a.aben
dernede Syd for GrreD.$e!ll? Arbej de,
de€ er dog kun Arbejde, men Jord er
Jord, Jorden eqo k.ostelig som s.elvo

dem iEren oveo: al JEre- Hell Hitler!
Hvad vejer teoretiske For.slkrlinger om,
at en Da;Mker, det opfyldier de ,arvebtologl.s:lre Fordr1nger" & l.iie saa nansom en Uge sa.a aa:-rebiologisk solid
Tysker tU at f.aa Jord - hvad v.e jer
de, hvls selve 1'lldellngen a! Jord forv~ltes ud !ra. en Synstna.ade BOlt\ den
T~nning Postmestt>rs?
FUr ha.rn er der jo 1klte Tale om en
arveblol~k Pr~velse a! Husgernings-Konen. Hun k~ vrere saa lyshaaret og saa bla.a!:'let aom en Val~
kytle, hun er a.mgevel ikke vrerdig tll
at rj.Sre Fru PostQlesrerens Ka.rklud,
th1 - hun er Medlem af eh da.nsk
Foren1ngl

'

Det er den danske J"ord-~ger &kkert ogsalll.. Naa.r man ta.ger Karkludel'l fra hende, giver man saa Jorden
til ham? O~r man virkeUg?
Vi tror, at dette Sp~rgsmaal, denne
TvJvl, vU holde sig, indtll t~rre Tal
afg~r Sa~n forhaa.bentllg til
Gunst for ,Nordschl. Ztg."s Trovrercighed.
Men det vilde vrere et 'godt Va.rsel
a'; det !l~n blev Postmeeter Prehns
n~uligt at beskreftige den da.nske Ko·

ne 1 sit Hus.
Bun siger slkkert 1klte Nej Ta.kl
Arbejdet.

ST. RE&NE6ADE 2. KOBENHAVN K.
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ning80de Venskabsord 1 Munden og

Bladet:

UPf;latalt lod MyndJgh6flet og Presse

i s~mderjylland begaa d.it en,e Overgreo efter det andet mod den danske Befolkning. Betlj~.skifte
S~y1·esret, men de.n preus~ske_Pro
skriver oen
vins Schleswig-Holstein sk:ifter aldriG Metoder. Scm Kejser !"~elm
Sondag d e n 26. AfrU 1936
ll.s, Eberts og Scheidemanns standser ogsaa Adolf Hitlers Magt ved
Ejderen fonnodentlig uden at
hanMlv aner qet.
Imens alt dette foregaar Syd f ox
TYSKLA.ND begynder det nye Skelbrek.ken, fortsretter vi pe.a vor
Skoleaar for Folkeskolens Ved- Side sorglest vor at den evrige
Verkommende med Paa.skeh0Jtidens Af.
den ikke tilstrrekkellg beundrede '
slutning. De to sydtigste danske PriVirksomhed som Fyrmester 1 det
vatskoler paa tysk Statsomraade, i nordslesvigske Drivhus
for UdvikSJesvtg By og 1 T0nning, er begge
llng at sproglig, kulturel og politisk
begyndt dette nye Aar med en vreTyskhed. Tyske ,Privatskoler i et
senWg Stigning i Elevantallet. Antal a.f ca. 60 bese tter Gramsen og
Skent det kun drejer sig om ganske skyder sig h0jere og h0jere
op i den
smaa Tal i Forhold til det sarnlede generhvervede La.ndsdel. .IDt tysk
Antal skolesegende B0rn. 1 de to
Gymnasium i Aa.benraa sender tyskByer, ha.r denne Stign,ing - 1 Slessprogede og tysksindede Studentet<
\':ig saaledes f!'a 75 til 91 Elever - til Universiteterne i K0benhavn og
dog 1 den stedlige tyske Pres:se fremAarhus. Vi ikke blot finder os ydkaldt skarpe Angreb paa dJsse danmygt 1 al~, hvad der sker mod
ske M'mdreta.Is-Skoler, og der er oml.Amdsmamd Syd for Grrensen, men
kring dem tilvejebragt en fje11dtlig
vor fromme Ret:ssans krrever, at vi
Atmosfrere, som bar givet sig Ud- Nord f or Gramsen villigt
hyder h0j·
slag 1 Forf0lgelser.
re Kind lre.m til Slag.
Forleden blev ved Nattetid Ruderne i den dan.s.ke Privatskole i
Slesvig k.nust. Nreppe var ctette sket,
f0r et at de stedlige Blade, ,Schleswiger Nachrichten", mere eller min·
dre tydeligt lod forstaa, at her i Virkeligbeden forelaa en dansk Speku·
lation i Ophidselse - a1tsa.a,-~t B0l·
lestregen var iscenesa.t og udf0rt af
dot danske Mindretal selv. Politiets
Unders0gelse har imidlertid tilintetgjort denne I nsdnuation: Det viser
sig, at Rudeknusningen er udfert af
tyske B0rn, under Paavirkning ai en
nf dercs Lrerere.
Denne Hrendelse maa ses i Sarnmehhreng med den almindellge Mistrenke!iggro-e se
af .Mindretallets
Virksomhed, der finder Sted Syd for
Grrensen, trods de af den nationaldOcialistiske Regerings everste Ledelse Gang paa Gang proklamerede
og paabudte RetningsJinier i Forholdet til de ikke-tyske Nationaliteter
1 Riget. Saaledes er der i Tenning i
den senere Tid forekonunet Tilfrelde,
hvor Forreldrene til Elever i den
danske Privatskole er bleven afskedigede fra deres Arbejdsp!adser med
den udtrykkelige Begrundel~e, at det
ikke SBnunede sig for ,tyske Mrend
og l{vinder·• at lade deres Bern undervise 1 en ,fremmed" Skole.
Samtfdig boycottes de to Skoler
aile Midler, der ~taar til Raaed for et fra everst til nederst
t organiseret Samfund. Trusom Afskedigelse fra offentlige
private Tjenestestillinger hrenger
Hovedet paa enhver, der kunde
sig at bekende sit nationale
Sindelag ved at indmelde sine Bern
1 Mindretallets Skoler. Undersl:0ttelser, der ellers nrermest vilde tilfalde
saada.nne Fredre, Medre eller Vrerger, inddra.ges eller afslaas; Kebmrend og andre Forretningsfolk i
samme Tilfrelde udsrettes for at miste deres Kundekreds. En Ring af
tyst, men virlcsom Terror Olbtitutter
dlsse et liiJe vaabeni0st Mindretals
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Slesvig knust. N~i!ppe var c'lette sket,
t0r et af de stedlige Blade, ,Schles·
wiger Nachrichten", mere eller mineire tydeligt lod forstaa, at her 1 Vlrkeligheden forelaa en dansk Speku·
latlon i Ophidselse - aitsa.a,- at B0l·
lestregen var iscenesat og udfert a1
det da.nske Mindretal selv. Politiets
Undersegclse bar imidlertid tilintet·
gjort denne Insinuation: Det viser
sig, at Rudeknusningen er udfort ai
tyske Born, under Paavirkning af en
a.f deres Lrerere.
Denne Hamdelse maa ses 1 Sam·
menhamg med den al.mindelige Mis·
ta!nkeliggorelse
af MindretaUets
Virksomhed, der finder Sted Syd for
Grmnsen, trods de af den na.tional·
I!Ocialistiske Regerings overste Le·
delse Gang paa Gang proklamerede
og paabudte Retningslinier i Forhol·
det q l de ikke-tyskc Nationaliteter
1 Riget. Sa.a.ledes cr der i T0nning i
den senere Tid forekommet Tilfrelde,
hvor Forreldrene til Elever i den
danske Privatskole er bleven afskedigede fra deres .Arbejdspladser mcd
den udtrykkelige Begrundelse, at del
ikke semmede Sig for .,tyske Mamd
og Kvinder·• at lade deres B0rn un·
dervise i en ,fremmed" Skole.
Samtidig boycottes de to Skoler
aile Midler, der staar til Raafor et fra 0verst til nederst
organlseret Samfund. Trusom Afskedigelse fra offentligc
private Tjenestestillinger hrenger
Hovedet paa enhver, der kunde
sig at bekende sit nationale
Sindelag ved at lndmelde sine Bern
1 Mindretallets Skoler. Underst0ttel·
ser, der e1lers nrermest vilde tilfalde
saadanne Fredre, M0dre eller Vrer·
ger, lnddrages eller afslaas; K0b·
mrend og andre Forretningsfoik i
samme Tilfrelde udsrettes for at miste deres Kundekreds. En Ring af
tyst, men virksom Terror om:dutter
disse et lille vaabenl0st Mindretals
beskedne Smaaskoler. .;{ {'"'
..,
Viser det sig saa, at Ringen trods
alt ikke er tilstrrekkelig skrremmen·
de, hentes nye Gifte frem fra det
bugnende Arsenal. I Slesvig By .har
det nrevnte stedlige Blad saaledes
fundet paa at fremstille Forreldrene
til den danske Privatskoles Elever
som Forbrydere - straffede Personer, hvis .,arvelig belastede" Bern af
Danskerne opdrages i tyskfjendtlig,
antinazistisk Aand. Lederen af den
danske Slesvigskole, cand. theol.
Svend Johannsen, har hertil (i
.,Fle:nsborg Avis" for 25. ds.) svaret, at der· ganske rigtig mellem'"Forreldrene til de 91 Elever, aom er hans
Omsorg betroet, findes 2, skriver to
Personer, der bar vreret i Konflikt
med Loven. Han tilf0jer, at dette
ikke i fjerneste Maade har kunnet
begrunde en Afvisning af de paagreldende Elever, og trreffende rejser
han samtidig det Sp0rgsmaa.l, hvilke
Forholdsregler der i Byens evrige
Kommuneskoler bringes I Anvendel• e overfor B0rn af straffede For~el·
dre?
Naar det nu tages 1 Betragtning,
at denne Kampagne med dens 0konomlske, politiske o~ sociale Terror
og Giftspredning flnde!;"_, Sted i Smaabyer, hvor aUe kender hverandre,
sa.a er det lkke vanskellgt at forestllle sig de Kaar, det nationalsocia·
llstiske Tyskland hyder et natlonalt
Mlndretal, trods aile redle Prlnciper
og h0je !dealer. Uvilkaarllg mlndes
man den Wllhelmln.ske Periode, da
Kejser, Rigskansler og Udenrigsml·
n.lster overfor Danmark f~ hon·
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5 0nderjylland pd
dagsordenen.
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Eden vii sperre-."
Hitler om hans
hensikter.
England vi/ ikke
tale en tysk beset
telse av Danmark.
P ricalle l e g ra m
til D agbladet.
KjZIBENHA VN ldag.
I et telegram fra London til So-

cial-Demokraten heter det:
- F ifr Eden igjen reiser til Gen eve, mener ma n a t h a n vii set te fart i forberedelsene til en n y
«Spjfrretime» overfor Tyskland, og
det forllfd igar kveld a.t h a n ogsa
akter a. sp jfrre om Hitler -Tysklands hensikter overfor S;nder jylla n d som engelskmeunen e fort satt k allcr cdansk Schleswlp .

Et tegn p~ den vokscnde interesse ogsA. tor dette utfallspunkt I
Hitlers utenrikspolitlkk, cr den lange lnnberetnlng som Observer ig~r
bragte fra sin K~benhavn - korres
pondent.
Beretnlngen begynner med de Ulevarslende ord: cEn !¢lelse av uslkkerhet begynti!-1'- langsornt A. ta det
Hltlers
danske folic 1· bes!ddel.se.
besettelse av Rh!nlandet var begynnelseu, og hans fredsforslkrlnger har ikke :Corm1dd A. berollge
det danske folk.:. Korrespondenten
omtaler derefter at den tyske note
ikke nevnte Danmark.
MU!trere kretser slcr at Danmark
kan forsvare sine grenser og hovedstaden 1 tre dager, men dette
betyr bare at Danmark fremdelcs
regner med st¢tte fra England. England betraktes, fortsetter korrcspondenten, som Danmarks sanne
venn, men hvad mer er, danskcne
tror aldri England vild() tale en
tysk besettelse av Danmark da dette vilde bety lukking a v aile !orbindelser med ~stersj¢en.
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~ Sanderjyllanf1

Ran
8.Idrig afskaffes!

Ernst Christiansens gribende Tale
i Alles

pclQ

Fleft8borg-M~et

Peter Grau, Ppl, hyldes paa K. U.s nationale Mfi)de
OSTER GRAUS Tilstedeverelse 1
Aftes var den store Overra.skelse
ve<l K. U.s nationale Made 1 Odd-Fellow Palreet paa 16-Aarsdagen for Aistemnlngen 1 Flensborg. La.ndstingsmand Halfdan Hendr·lk3tm udbragto et
Lev& for Peter Grau.
Foruden Peter Grau var ogsaa Grenseforeningens Formand, Rektor B . P.
llansen til Stede ved M.0det.

C

'

Aftenens Taler, Redakt0r ErMt Ohristian.setJ, .,Flensborg Avis", bragte en
Hilscn fra dem dernede Syd for Grensen. De havde i disse Darre holdt on
Rekke M.0der, der skv\Je vere som et
Fornyelsens Bad for Danskheden.
K.a.n det nytte i disse Stunder at sa.mles om vort eget? Vi ved, at i Tldens Lob har den ene store S0ndenstorm fejet efter den anden over vore
Hjem; men altid er B0gen igen blevet
gren!
Stormen var va.rslet for lenge Biden;
Oprustningerne var Forl.ebere, og vi
bar I Tyskland, i Flensborg for ganske nyllg, oplevet Fol'IIl0rkel.sen under
de store LuftvreTDS0velser. Det var ejendommeligt at famle sig frem mod et
merkeligt gustent Lys mellem dode

Redakt§Sr Ern•t ChrUtiamen .

!aar Va.J.get mellem at leve borte fra
Fader og Moder, eller ta.ge disse Vii·
kaa.r.

F~ader.

Da var det, aom man kunde bore og
fornemme den dybe Stilhed - og saa
harte jeg et Barns Pludren og lyse Latter ud fra J\:10rket. Jeg felte mig sat
tUbage til Vestftonten.

Offervilje maa der til!
net er skent at sidde ved vor Arne.
lld ·- og alllgevel, hv!s Offerviljen ikke er bagved, saa. er det hele dog lkke
belt det vrerd., som det skulde vmre.
Hvor Vi har haft mange klare, k.011ge
Hjerner, som har sagt os, at det kom
ikke tilbage, det Europa bavde oplevet. Men nu synes Forstaaelsen af et
Vmrns Nedvendighed at komme til disse
Hjerner ogsaa.
I disse Dage mindes man saa !evenom 1914. Det ser ofte sa.a. lyst ud
og sa.a. m.0rkt ud tndenl.
M.0rkt saa det ogsaa ud for os den
Kirkeklokkerne ringede den 14.
1920 - sjreldent er Klrkeklokblevet misbrugt som den Gang!
slden lysnede det dog atter for

Tale lidt o.g handle mere!
D er kan tale • om J ordpolitik, for taatha n i et Spring fra Hiatorie n ind i
.aa
utide n ; men be dst er at t ale
t 1om m uligt og handle deato me re.
( H prt l).
Han nmvnede, at den danske Ungdom, trod3 L0fter om det modsatte, nu
gaa ind i natlonalsoclalist!sk Aroe]wsi.Jelle:s,~e og tysk Vrernepligt. Den

Der sker meget dernede, hvorom vl
lntet h0rer - der ftndes store Institu•
tloner, som overhovedet ikke aflregger
oftentllgt Rcgnskab for deres Indsats
1 det natlonale tyske Arbejde.
Men det er tilstrrekkeligt at pege
paa, at over 150,000 B0rn fra Eiben til
Flensborg Fjord giver deres Skrerv tU
Grmnsearbejdet! Me-n noget egentligt
GramsespergsmaaZ ek.si.sterer ikke, siger Hitler. Kan man tro paa, hvad
Hitler slger? Underligt mange drager
1 dlsse Dage bans Ord 1 Tvivl! Man
maa tro Hitler - han er Frontsoldat!
Men selv om man tror Hitlers Ord,
saa Jigger der 1 disse, at Grmnse·
sp0rgsmaalet er ude af Verden. Krlg
vll Tyskland lkke fero om Grmnserne.
Men -nwn nuw. regne med, at Gr~we
revi.siotterne - vil blive J remka.Zd.t jra
tysk Side .som en kttlturel l/'orskydning
af den nuvammd.e .statsretlige Gramse.

Spnderjylland kan aldrig
,afskaffes" !
Min eneste Tale maa blive at hamre
nogle elementrere Leresretninger 1
Grmnsespergsmaalet ind i Hovederne.
Danmark gr~nser nu en Gang til det
store Tyskland, med den voldsommeekspopslve Kraft. Og man maa et Steds m0de denne Ekspansion; vii ma.n ikke i
Senderjylla.nd, saa maa man skabe et
Senderjylland et andet Sted 1 Nerrejylland. Afakaffe Gramsekampen kan vi
iklcc! tJaa Zamge der tindes Da·n ske Syd
for Gram.sen, er Gram.sen ikke t~retf£'131'
<li,<; mod Tyalwrne. Vi Danslts.,sltal ik~.•
ll.lbe i Hrelene paa vorq_no,rdiske Br~dre

- vi skal klare os selv paa en mandig
Maade; og gor vi det, saa vii de andre
nordlske Folk faa Respekt for QS. P-~!i.
VI mener Ulllge, at vi skal f0l'e1vbf.
Kamp saada.n, at Modstanderne respekterer os. Modstanderne 1 den fremmede
Lejr er slet lkke altld de vrerste; der
ka.n vrere Modstand i vor egen Lejr,
som er langt svrerere at overvinde. Vi
maa have skalfet de kloge og kolde
lljemer a/ med d.eres Bkyklapper, og
vi maa erkeude i Enighed., at Van.skelighedemc er kun til for at 011er,;indes.

VI stoler paa Ungdommen og haaber,
at det saa atter vil gaa fremad for vort
gamle Land.

.....
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Det pasta es at plane n skal vrere godkjent av
Hitler og den tyske generalstab,
Forma\l et skolde

v~re

va1uta~sk art v.ed i utmty.bt.e
diem. Det ~ p!Skudd tda o'ltkupa-

,Ier

fre. Kebe.nhaVIIl forW-en i'ortaiJlte om vdese eykiter m-

Et

~g.ram

sjonen skuldle for Derunarks ~
k!ommende utgjeree av Nord-sleev!g ,
for Litaue.ne wdkooii!iiiieii& av Me-

gf.ende tyske pla.ner mot Danmatrk
og &t 'll'tenriksmin mer MU41ch hadde £un·net det n0dvenmg i ber0re
dem i den store tale lb.an tirsda;g
holdt om den utenrikspoliti&~ si-

mel-omr!det .
I>enM Garinge pla.n eom forellgger utarbeidet i &1le d.eta;ijer, er
blli-bt g:od·kjent av den ty.slre g:enen~.l
stalb og e.v Hi•taer."
Den utJt6leille uteuiksmi~
Muneh hmkiom med i anledning av
dil59e eykter tbadrle felgendle ord-

tu.asjon..

Rylttene er f0Mt kommet o!feDJt.Ug frem i. «. telegram tra Beri11n tdd
~rge Handels- og Sj0fartsl.idnmg. Det het.er i dette teleg~ram:
..Den tyake geneoolsta.b ha,r gdemnem lengere tid mngAende beskjef·
tiget s)g med ep01'BmMet om,. b.vor·
ledes Tyskland i tillelle av en ltri'g
km forsy,nes med leVIIletsmid!er. Da
det tyske 1~ i.kke er 3staru:l
till dekke hterena og civilbefolkni ngens behov ved bjelp av sine egtne
resurser, og k.ri>g.em:s 'U<tfalll v.esenrtlig
beror pi leWlet:emld~'elforsynin.g.en,
ha.r general Gari'ng utm-beidet en
pla.n eom g~r ut pl. a.t Danmark og
Liltauen i tilf.elle, a.v en mg &ke.l besettes av rtyske tropper.

A slkre forsyuln geu med levedsm ldler.

i.yd:

.,net svri.rrer

med i-ytkter om den
ene el.ler den a.nnen st&ts ~ep•
planer overfor a.ndre sta;ter. lgi.r
bar aidanne eykt.e.r om a.n.grepep.Ja.ner mot Dalnma.rk ~wmet ve:i til et
Ifelge Gardngs plm eom byg;ger
pi erf&rillgfme fora den siste store etol'lt og &neebt svensk bla.d. Jeg
kri""• s1Gu1de be"'"'e diese Qand a.nven- .skal deromf brure si, at Danmark ha.r
d b
.,,.,
..,,
des som tyske ,,apisekamre " og fiWl- et este orhold til a.Ue sta~.' og
stendig okk.upe.res, for at Tysklla.nd a.t ryk.ter av sA.dsn Apenba.r unmepi deame mMe pi for.bA.nd k.unde lig alit iik:1re vd.l finne noen B<>m lue1st
tdttro i noen •klret.s her I. ;wmdet."
undg!A. aJ:be hWndrl·n ger e.v pohitisk

I

el-l

P'ornaegt dit Hjem, ford-lg d.ln 8lwb,
.
D1n Moders Maal fortJ, Hvis ej, vil hviskes: Saa Du ham?
I kraft af l!!Sftet~ fagre ord,
Der str!i'Sg en Norsk forbil !orglemt 1 far ens stund, Hejs aldrtg mer 1 Maatetop
stryg du pa flugt !ra t!edrestavn, De fagre Farver tre,
Thl sejler DJg en Frlmanc1 op,
jag over havets hvrelv,
Han tror et Pestflags Dracekrop
ga glemselsgang fra havn til havn, I Norges Flag at sel:.
og list dig tU et fr emmed navn,
Ord som cKainsgang:. og «Peatog gem dig ' for dig selv!
flags Dragekrop:. vtser hvor sterk
Hvert stonnsuk, som i Norge gl\r ha rme Ibsen var fylt av. I denne
langs 11 !ra Damnarks hav,
form blev dlktet ogsl satt op tn
dig s~rgende m~d rredsel sll\r:
cDlustr eret Nyhedsbllld,. Ved alden
min bror, hvor blev du af?
av man~kriptet er korrell:turavJeg stred en llvsens-strid for NO.Id; trykket bevart. Her er de to versene
mit hjemland blev en grav; stJ:SSket, og pA. et seerskllt papll: bar
jcg spejded over belt og fjord
Ibsen skrevet to nye ver-s lstedenfor
forgreves dine snekkers -spor.
dem han k~sserte.
Min ·bror, hvor blev du a.f? Det rimellgste er at Botten-Han1#/ v
~ A . 1i:ff{
har rldet Ibsen fra A.. ottentllasen
Det te var jo sterlt 'Jtost, 'm.en or..
dik~t 1 s A. skarp form som det
gjji'Sre
deoe blev en del avdempet ved si&te
var formet 1. OgsA. ellers ~n
f¢rst
ordene~
med
begypnersom
vers
polemlske dtkt tra Ib:sen .er '
at
se
vl
cDet var en clr~m. Vagn strerk oa
e,n aylsredaksJon.
i
stoppet
krek
Tll rorstAelse av den harme Ib•
t:ra folkesl!lvn tn dad! ,
Enda er alts! ikke dommen felt; sen var fylt av 1 1863 og 18M er
enda kan cdad:. redde det norske korrektura vtrykket tll dette dlkte~
et verdlfullt dokument.
folk.
I det oprinneUge manuskript har
Didrlk Arap Selp,
lmldlertld disse to versene (det f-rste skrevet med penn, det siste med
blyant1 fl!llgende form:
Men du, min frelste norske bror,

24-2-1936. som stAr pA fredlyst grund

APTENPOSTENS KRONIKK

Professor. Didrik Arup Seip:

~• ,,En

broder i nod!"

Den oprinnelige form til
Henrik lbsens dikt. .. ~ ..

....

Blandt Henrik lbsens dikt er e ~
av de mest kjente cEn broder 1
nliXl l> s krevet 1 desem)Jer 1863, da
krlgen om S~nderj ylland begynte.
cNu flokker sig om Tyras borg, kan h amde, sldste ,gang, et folk l nsXI. et folk 1 sorg,
med fiaget halvt pA. stang,,
Sl1k begynner diktet, sl1k som vi
alle kjenner det. Ibsen oftentUggjorde det 13. desember 1863 1 Bot.
ten-H ansens blad dllustreret Nyhedsblad:.. Ibsen gjorde ikke store
endrlnger l d1ktet da han tok det
op 1 sin d!ktsamllng 1 187l. I cEf·
terladte Skrlfter> <bd. I s. 491) har

utgiverne gjo.rt rede :tor de sma.
endringene han da. gjorde.
Imidlert 1d forellgger dtktet ogsA.
1 en eldre :forming, som h'ar en enda
ska.rpei'e og oeskei'e' tone· .mot Nor·
ge enn det e>ff~tU~J~n'de dikt har .
I Boecks samlln.g l «Videnska·
bernes Selskab:.s blbUotek I Trond·
helm finnes et manuskr!pt og et
korrekturavtrykk, som forteller en
merkellg historle om, hvo.rdan dlk·
tet blev til. Diktet brerer tprst ti·
telen cTil Norge! :. og som 1 kor.rekturen er bUtt ombyttet med cTU
en Broder i N~!,
I man uskrlptet er <Uktet 1kke
ferdigskrevet med penn; de to slste
versene er skrevet med blyant. De to
versene foran siste vers har en annen form eon den vi hlttU bar
kjent dem i.
Silk som vl kjenner diktet fra
d!k tsa.mlingen, lyder de to versene
silk:

.-:-.,.

«Men Du, min frelste norske Broer,
Som staar paa sikker Grund
I Kraft af Eden, som Du svor
Og sveg I samme St und, Paa Flugt ifra din Fredrestavn,
.
Hvor Du sad sljSv og dorskt
Gaa Kainsgang fra Havn til Havn,
Og lyv Dig til et fremmed Navn,
Og nregt at Du er Norskl

1
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Strerk Hyldest til H. P. Hanssen paa Grrensevremets M0de i Aftes.

Sprede Till;b til nazistiske Demonstrationer.

'
l:l. P. Hanssen pCia TaleraLoleu.

0NDERJYDERNES gamle F¢rer, et 1elvstamdigt Initia.tiv fra. Ungdommetl i det nationa.Le Arbe]de. Dar
fhv. Minister H. P. Hans.~en, to.J.te
maatte et Stpd ude tra til, for at Ung·
i ·Aftes 1 K¢benhavn ved et stort Aglta- dommen sltulde gr.Lbe selvstmndigt ind.
tlonsm¢de, som Det unge Grmnse~rn Stpdet ikom i Form a! Nati:onalsocialise!holdt l Studmterforeningen. H. P. mens Overtagelse a! Magten 1 Tysk~
Hanssen blev byldet paa det hjertelig- land og den dermed forbundne Ak.tiviate a1 Forsamllngen, 110m var ateerkt tet blandt Nationalsoclalisteme i Slesvlg-Holsten. De hmvdede iskoldt og
nation.alt ind.5tlllet. Under ha.na Tale klart, at dcres
~ at arbe}de
var der et Par spllede TWPb til Demon- :tor Nordslesvjgs Sammenslu_tn.ing med
.Uatloner. Nogle unge Natis1.et" paa Tyskland. Ungdommen tog Stridshand·
Balkonen var aabenbart uW1redse med sken op. Anslaget blev vist skarpt tilbage. Det Unge Gr.ensevmrn blev dandm Sldldring, H. P. Harusen gav al
net og gav sig til at Ipse Dagena Opdet tyslte FremstsSd, og de for~gte at gaver. Men Nazisteme arbe}der ihaer·
e!bryde Taleren. Men da et Par Med- dlgt og bar bl. a. oprettet ikke mindre
lemmet' af Gra!!nl!flvmmet tog Plads 1 end 52 tyske Privatsltoler i Spndetjyl·
N;erheden a! Urostlfteme, ophprte TU- land, hvllkct vidner om derea Initiativ
og Organwtionstalent.
raabene, og Mpdet aluttede 1 Ro.
H. P. Hanssen fastslog, at DcmmarJca
Sudgram"e og3a4 var N01'den& Kulturgramse. Han manede derlor aile Danake tll at st9ltte Grmnsevmrnet, aom
ud!older et stort, energisk Arbe}de. OpMen det skal ikke afholde os fra ifprelsen at en Kaserneby.gning, Kronat fremme dansk Kultur og prlnspa.rrets BoHg paa Graasten SlGt
markerer ogsaa en fast Linje 1 Grm~
danske lnteresser .
M¢dets f~rste Toler, Grll'!nsevmrnets sp!llrgamaalet. Vi sjg.er berigennem
Fon:nand, Lmrer P. Marcunen, mlnde- Omverdenen: Her er vi, og her . btiver
d e om, at der baade uden- og indentor vi.
Europas Gramser er Krm!ter a! ukendt
Styrke 1 Bevmgelse, gamle Former 0 g
27 Grrenseindsamlingsdage
Synspunkter kastes konsekvcnt over
i 5 Fjerdingaar.
Borel, nye og drl.sllge Llnier trmkkes H. P. Hanssen blev sUel'kt hyldet efop for Udvl.klingen. Jeg op!ordrer der- ter sin Tale. Til Slut gav La!rer Juhre
for alle, fortsatte Taleren, tU at lllll!lte nogle Oplysninger om det tyske
sJg ind 1 de nye Teorler og Slagord t or searbejde og nmvnede som et Ek:seJnpel
at gpre slg klart, hvad de omsat I pa.a den Energl, hvo~ der art>e1~:te
Praksis kan komme tU at betydo for des, at der i Tyskland i L<Sbet a!
Danmark. Der er sikkert lngen Dansk, Fjerdlngaar var afholdt ikke
der ikke pnsker et godt Forhold til end 27 Grmn.seind.sa.mlingsdage,
Tyskland, men det skal lkke a.tholde havde glvet Mmngder a! P enge.
os fra at fremme dansk Kultur og Jn- tlonalt set taaler Danmark ikke at
t ..,... n~"T .Tn ld.serkere oa: klarere dansk ste mere, s1uttede Taleren.

S

Maal

Et godt Forhold til Tyskland.
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Strerk Hyldest til H. P . Hanssen paa Grrense-vremets M~ e i Aftes.

Spe!de Till-b til nazistiske Demonstrationer.

H. P. Hanssen p aa Talerstote11.

0NDE RJYD ERNE S gamle F¢rer, eC .e!vstc endigt lniti4t iu fro.
Ungdo mfhv. Minist er H. P. Hanne n, talte mell i det natlon~de Arbejd e. Der J
i A!tes 1 K¢ben havn ved et &tort Ag!ta- maatte et SlSS<i ude tra til, :tor at Ungtionsmt:'lde, som Det unge Gr~ense~m domm en skulde gribe &elvstamdi.gt
StSS<let kom l Form at Nationnlsodal.isa!hold t 1 Studen terfore ningen . H. P.
mens Overtagell!e a:t Magte n 1 TyskHanss en blev hyldet paa det hjertel ig- land og den denne d forbun
dne Al<ti<vJlite a1 Foi'li8Jnlingen, 10m var staerkt tet blandt Nation.al.soclalisteme i Slesllatlon alt indst!l let. Under hans Tale vlg-Holsten.
De ihevde de iskold t og
var der et Par spa!de TlllPb tll Demon - klart, at deres Maa1 var at arbejd e
for Nordslesvigs Samm enslut ning med
lltrationer. Nogle unge Nazist er paa
Tyskla nd. Ungdo mmen tog Stridsh andBalkon en var aabenb art utiltre dse med sken op. Anslag
et blev vlst skarpt tilden Sldldr ing, H. P. Hansse n gav af bage. Det Unge Gnens evll!rn blev dandet tyske Fremsts1d, og de :tors¢g te at net og g>av si.g til at Ipse Dagen s Opafbryd e Talere n. Men da et Par Med- gaver. Men Nazist erne arbe}d er ihae.rdigt og har bl a. Oj)rettet lkke mlndre
lemme r a1 Grens evern et tog Plads i
end 52 tyske Priv~tskoler 1 Spnde tjylNaerheden af UrosU fteme, ophs:irte Tll- land,
hvilke t vidnc r om derea In.ltiat(v
raaben e, og Msfdet alutted e 1 Ro.
og Organ isatlon stalent .
H. P. Hansse n fastslog, at Danmark.B
Svdgrc eme ogsaa var Norde M Kultur grceme. Han maned e derlor alle Dan&ke til at stS'ltte Gren:s everne t, som
Men det skal ikke afholde os fra udfold er et !tort, energi sk Arbejd e. Op:t¢relse
at fremme dansk Kult ur og prlnsp n at en Kaserne-bygnlng, Kronarret.s BoHg paa Graast en Slot
dansk e I ntere sser.
marke rer ogsaa en fast Linje 1 Grens eMSS<lets t;rste Taler, Graens eveme t.s sp;rga maalet .
Vi siger herlge nnem
ll'ormand, L~erer P. Marcussen, mlnde - Omver denen:
Her er vi, og her . bliver
de om, at der baade uden- og indent or vl.
Europ u Grens er er Kre.ft er at ukend t
Styrke 1 Beveg else, gamle Forme r og
27 Grrenseindsamli ngsdage
SYMp unkter kastes konsek vent over
i 5 Fjerd ingaa r.
Bord, nye og dr!stlg e Linjer trekke s
H. P. Hansse n blev sterkt hyldet ef·
op for Udvik lingen . J'eg opford rer der- ter sin Tale.
Til Slut gav Lrerer Juhre
:tor alle, fortsat te Talere n, til at llll!tte nogle Oplym
inger om det tyske Graen1Ig ind 1 de nye Teorle r og Slagor d for &earbejde
og naevnede IPOm et ..,..~In})'el
at g¢re slg klart, hvad de omsat 1 paa den Energi ,
hvorm ed der arc>e],aePraksi s kan komm e til at betyde for des, at der 1
Tyakla nd 1 LPbet
Danm ark. Der er slkker t fngen Dansk , Fjerdi ngaar var
e.ilholdt ikke
der ikke tsnsker et godt Forho ld til end 27 Grense
indsam lingsd age,
Tysk:land, men det skal 1kke afholde havde givet Meng
der at Penge.
os tra at fremm e dansk Kultu r og In- tlonalt set taaler
Danm ark ikke at
teresse r. Jo sta!rke re og klarer e dansk ste mere, slutted
e Talere n.
IJv og danske Intere sser hevde • 1 MP<!et endte
med, et
Grens elande t, desto mlndr e AnlednJng
Der er et yndigt Land.
tU Misfor staaels er og Uover ensste mmelser vll der blive, og desto
og fredeli gere vll Forho ldet -··"a...,,
Danm ark og dets Nabol and kunne
vikle sig.
Talere n pegede endeUg paa, at
fsinder jyske Interes ser 1k.ke alene
et lokalt sp;rgs maal, men bersfrte hele
Danm arks Fremt id,.

S

ind.l

Et godt Forhold til Tyskland.

Sve!rdet i den ene, Mur·
skeen i den anden Haand.

Her er vi, og her blive r vi - Ungdommen har taget Nazis mens
Stridshand ske op.

Man aang nu: Du skpnne Land. Saa
talte H. P. Ha.msen djaerv t og kraft.igt:
- I Aaren e fs1r Verde nskrig en &ndtes der en llvskra.ttig Ungdomsbevaecelse 1 S¢nde rjyllan d, en af Ledern e
var A n4rell# Grau. Denne Ungdomsbevaegelse bavde Sverd et 1 den ene og
Mursk een i den anden Baand . Da Krlten kom, maatte den i Felten og kaem·
pe for en Sag, der ikke var derus. Etter
Verde nskrig en traadte Un.gdommens
Ind~ts mere i Baggr unden. Vl 1cvnede

/rtmmc curt coet T,J(111ds Kultur og l nlrrr.un-, nrJ.<rm lll'flr de i Grvnseomraadet
mntlr.1 mrd dr 111~/.r. 'I'll de~ inder,le er
jt·~ 01 <>rlx•1 i l orn, nt 'i h<>n-ed bidrnger

ST. RE6NE6ADE 2. KOBENHAVM K.
TElf. CEIITIW. t1 ,i8S

Bladet:

Det

Unge

•
lJ

<1' 11 !UU1<)1~pu 1 S
J. ""'-- - ·

til nt fiNIIIIIP dl't korr<>ktc og gode Forhol<l ld liN t."kr :\ahofolk, ~om 1'i aile
.,... J;,.r. 1111 d, l f'r hr,.,·eL o1·t:>r cnb1·er
hid: H1ot· 1 <'t Glll!ll~l!omrantll' t.len en~
,,f l',u·lerln! 1 l'tor•l.llld, laphed ciiPr
1.•~··..:.' ldt~hed !lttll'r ~ig tr:en~o t:lb;1ge,
'II tkr ·• <lri,.: l.nnnl' npl>laa rohgc og frerll·li~<· l'orhold. J n ~t..:l:'rkere og klarere
tl\•rfor dan,J.. r,iv <>g danskc Iot~resser
ht~>nlo.•, oll''ltl minolrc Anlf'dnm~ t.il 11isftlr'!;tnl'l t'r, d.·~to roltgero vii Forholrlet
llll'llt••n Jl,uun;trk o,g Tyskland ud"ikle
i~t
0~ rll't l'r il.ko t;onrlerjyllanrl 11lene,
ll••t. ~ta•ltl<'r, tii'L (lr IIn uma rk og dauske
lnt~.·n· ,~r, clt•t dro•)Pr ~i~ om.
Vi bar
L<Jv t.i l Al l<'llt<', nl rlru ungo Gil
, ., - - v ! l "".O U149
!.Jiun h('r nl ).(Off' ~in Pligt - egc•ntlig
~'a.,· u-aa 073
det ikktt ('~ spnrl{,uu•nl om t itle
• ·' e)l l.... tllNJ nut wud l•'oruull og .\11~1·a

I

r.r C

kalaer paa aHe Unge! ~: K..d.....;.•

l!.ltl'r .\l hnn• htll!,lt en '·arm
Hr. 11. P. lfttn•,l'n - o~ l'orsamlittgen
lullNk -•~t IJt•rtll \l'rl l>t.!'rkt Bifald ~Hv Hr. )fllrt'll''<'ll
en kort O,·er...igt
<'r det tiiiJtl! Gr:t'n•<'' IPrns Virk-.omhl'd
, Ved Sy dgrcen sen vil altid s t aa en Slcegt, der ik ke 1o'dcu
knrto 1 id, del luH eksiuer('t. Rnn
s vigt er sin Post I"
nmt:dlc ifltl,:nnc-urlr Furl'niug~>ns OpJy..,..
lllll~··tt IH.'jd.-, ~~ rl'jf!'tlc 8Ptyduingen llf,
ET l:XGE G R.:J:..:q;E\' .EH:O. talt L.) llernc ucl o\er Landet, at ngr-a; ~~ .l,•r nu l'l' ol'fort to dAnske Ungdomsailwlclt 1 .\ftc i btutlt'nterfur HmcdHar!en t'r klar 01er det ung" n;; \' .ntlr,,hjo•n• 1 l::>rHHil'rh llaud og oml'ningeu ... store , al el. offcutlt.~~;t \ l udr. t;t·ronse\tt'rm Betydning og on!t', ll\ad , •Ito llr~ot.on i• tltonrn~ sid~to I nd-;at6,
l'd'ttH'I<('II .ll dl.'t gr;cu,ppoliti~ke 1'idsh1 i-, Fllrmaal \Ill' at .s ian til L~tl for Kampt'n ~relder.
11riiL ,.Fnlkung·' .
Forcurugcns .\rh~jdc og paakalclc Ko·
Til lndledning ~llug mao Heige
- ,)Pg 'l'<l godt, ~lut.tE'I'lo han, at den
lJcuha1 lll'lllrs I nlcrc~.>~e fot• den I nd H1Jdcs Snn~; .,Sow eu rejselpten Flau.· '-·•Jot. '1 h~r tngl't np, ~lnar mange fjernt,
... als 1 Kullurl..a1upcn i Soudt•rjylland. do'' , h1 orcftcr Formanden for Dct osr nt, I'll Dl'l fl~~an aivi~r O('rt i Mod·
rlcr udo\C!S af L ngdon11nens Um•n'!e· unge Gt·m nqcnern, Lrerer P. .ll tllcu& • 1ljt>. :.Jt•n den er 1111 enp;ang en Ken<lsnl•ro. Formaalot I.Jlcv nanet. Stden sen, b<>&teg Ta.lersloleo, -hilst wed !llllriuo, <;om ,,i mM lA~o S t.ming bil, og
-l ille r den end K rn v lil os, sa.a siger ,.i
\'ar stu1cnde fulu, Taler og Sango ~lwrkt Bi fald. Han sagde bl. a. :
nlliJ(en"l ill> t1 l dt>nuo K endsg<>r ning og
naaerlc gcn nem Radiocn ud til mange
- l)cr ru- D!l'ppe nogen dansk ~rand bl do Knw, dt•n m.~atte paala-gge osl
flere, og det stol'mcndo Bifa ld, der ('IJer K 1·indt:>, ~om ikke opr igtigt. on'kt'r 1 l;l.'rkt Hifulrl) .
hilstc A ftcnens lo 'l'alcl·c, Forcuingrns et godt og \' nskabeligt N!lboforhold hl
T_y~kl!lnd, og som ik ke med Glll.'de hilFormanrl. Lwrer P. ,1/arcuum og fhv.
scr en ekonomisk og kulture-1 Udn~k~linR
med detta Land. n drivu ikkc I l'OI't Da Ung domme n a tter alutte<.le
,t rbtidt> of )[r~ririlie endJi!}e Had til cl~t
op i Raekkerne.
I•J!ke Folk tiler til core IJI$/:!ittdnlt
Saa. ~;ang mau Lcmbckes , D u skoo·' I tdboroere i Sendtriulltlllfi. \ 'i hllr
den dy~t.e Rl!!'pekt for det ty~ke Folk, ne Land wed Dal og Bakker fagre",
de~ flid og Dygt1gbl."d ~ for den rigc og H. P. H(lnt•m gik op paa. TalcrK uhur 1 det gennem Tiderne bAr skabt, •tolen. Han rnodtoges med lang' arigL
mrn. dctte 1kol ikke a/holdc os Ira nl B•iald. II. P. Han!'~en udtaltc bl. a.:

Et vellyhhet A gitation smode i A ftes m ed ildnende T ale r a f fh v .
Min iste r H . P . Hansaen og Lauer P. Ma rcussen.

l

D

H. P. Hanssens Tale.

- J .\ ar<'nt' for \'errlcn.-;krigeu ha,·de
OD Jen•lllfO t' 11/ot'l<>lll~OOnef:Pfse j Oil·
ill'r)) ll.•n<l. 1- ororn(', i (tm;te Ra-kke Aodu·:o~ C,rnu, ~o aL samlo Ungdommeo
•l ('ncr~l"k l•'or1·ar for den dnusko ~ a
nnnhtl·t. Dl't. \'Rr en Ungdmn, cler stod
moo ~,·,ordl't i ()en Me Haand og :'lfu rskcen i tl!'n 1111<ll'n; moo clenuo Ungdom
rn.~ntt.n drage 1 K ri~ for on Sag, sOilu ikke
rj

Lartr P.

Jfa.rca~Hn

og H. P.

H a11&~en..

''r den'6. f!OOO af di,,o Unf(e gav d&res
l.ir pM Hngrnarkerne. Eftcr K r igen
tr..-der L' ll!!;domn111n i S onderjyll and mere
i ll;ig~ruudNl. Den qnmlee i ldra!>lsfor••ning;t>r ug Oply• uing,.foreninger, men vi
'"' nl'rlo ('IL 6Pin!.l:rncli~t lnitinth· i NoIJCinl\lit(\l•'knmpen frn. de luga; 'ide.
I(I orfor hol(lt. rnwhmunen sig t.ilhage?
H1~toricn la-rer, nt naar en :->la-gt ef-ter
hnard" Kilmpo h;1r nnnet. .51t )hal. kom!Tl('r flenktwncn i tll.'t nll'ISle Sla-gtled.
llrr rnaatto f't S/o.l til, og dette Sted
kom mrd dP ,Jl'.. ,-ig-hoi~Len,ke opbidsen·
rio lnler. "trld-hnntf... kl'n, der donned
hit,. M ttlka tet, hie~,. taget. op og!i;La
~r de l n~te. ;\lro 't. '-In~ stoJ den sendf'tl"jy•kl' Un11:dom dt>r, m1dt pa11. Kamppl"d8en. Pan c:torl\ lngt.lomc:;c.t41!'1 ner llfJ.acde unae begejat.rede l:lenderjyder \ ' id-

tESbyrd om, a t do vo r pa r a to til at lage
[a.mpen op efter 08 .'Eldro. - Oet nu&e
Gmnsenl!>rn ble\' da n no. og g1k u<l i et

Ellergi!>k Arbejde.
IDer or blAvet SB~, at U u~lom•
~-;e-gel~n btu-do ''IN!' h<>ldt indPn for
dl gamle Organ.ioalioners R ammer. J- a
~! cr ikl:, tl!lillt Opfaltcl•e. J og findH ,
at det er af gall8ko o,·erordl'n- hg ~tor
~tydning,

a.t' dcr nu st.aar

I'll

len·ndo.

selr!>la-odig l'ngdomt;bov~else mid t i
.\ rbejdet. Yi hu atter ou Cngdom, ~
ud fra egno Synspunlrler aelntalnd ig grio
l.er ind i X at.ionn.l it~Ui-Kampen .
St.rerke

na t ionalsocia hatiake

Bolg~

tar ind o,·er vor Sydgr~nse, fort~~te
r . H. P. Raosse.u. Der er i de Slds'\e
O!Jrett et ikke ferre e nd 53 t.yske
ivotskoler i Sender jylland Oi ('f ved
se Skoler ansat 90 unge d$gttge t)'.3ke
Ved Stdeo beraf e r der oprettet
rere.
f
•
De
Xet a[ t-yake Uogdollll ore otnger.
·t~·skc Vandrebjem blev i I<'jor b_e:;ogt
ikvo frerre end 8000 Vandrere. VI ka~
o Jukke 0ju&ne for' a t d e r i at.o r tJl
a ogert>s R eiser syd f ra , men ~&e. en
lao ~hade, at Deltllf:e~ne t diSliG
ser k u n kom mer i l{?orbtndel~e _mt>d.
t~ eke .M indret.al, og de rejHr hJem I
idatheden om, at S~tndeorjylland er
" ... Jeg tillte~ger det stor Betyd·
t det unge GreMeva>rn har for.ng, a
.
I
oo do
t at kny tte lfo' orbJJlde sen m
e
t
a RB
' Nge Oi
a ndre uordiake L&nde 1
or
S verige ef(eS IF ot·stnaelsen nf, at nan·

,r

fll ltl

l•:t Syc/gr(l;n~ e er 'tl·o,.dcn3 A11llur·

f1 rCCII4t · • ·

Det d an•ke Modat_.d.

lF retnsloc:let sydf-ra er som aaa of~e [el
b \o,et medt med et k roft iut Jlod&t lll
nCJrdJra . 1 det truede Omra&de er der 01)
retle t d anske S amfund • der sAmler all•
.
u•- Samfund er &tter s am
P art 1er,
og dt'-""""'

I t . en r' sellesorgan isatlon rued S~e
e •l
.... adderskabsbe,·sege lsen '' &nbt
tt
'l om cr. ,. ...
. 18 l}' adde rska ber" cr opre el
om fsllg,
r "unde r Forb<'rcdel!le. DeT t
og ere e
. .
he
ak nbt en k ulturel Fonl:ardtn1t over
Der rcjsea fle re og flero d al
0 m ra a d e t ·
· It •
akc F orsamhngshuse. Vi bar nu I a •
d nnske IForaamli ngshuse 1 Omraadet. 1
hnr ri$t dtt t y!he i\tllulrrtal , at htr
'liver t:i ! (Sta!rke Herraa~
t: l (}!} h t r u
•
] l;(l rn t:td , ln·nd Frcmtidl'n bfl'rer. ' ;
11
1
_, -~ ... ,~ ••nr Svdon

i..:EN SE V:ER1\ ta lt LyLternc ud o ve1· Landet, at ogsaa,
i Stur!rulerfor- HcJ\edstadcn er kla r over det ungo
1ffen tl i gt. .\l nde, U rrellfH'\ :\"'J'ns Betydni u g og over , h"ad
laa ti l Lyt! for K ampen f(reldcr.

g paakaldc Ko-

' for den

[nd

Sondrrjyilaud.

nmens G r::cnse-

naa,et. Salen
aler og Sangc
n ud til mange
de B ifald, der
re, Foreui ngl'ns
trcussen og fhv.
1. maa. have for-

ning•a.rbejde, s-t rejrNie Betydninp;e n 1;1 f,
a t Cle r n u er opfer t t o chn l~ke 0 ngdomsog Vnnrl relJje lll i San derh llnnd og omt11Jt.e Or~~:~ ni,al•o nens s icl ~te l ud<.a t~,
Udgivcl£en af clet gm' n sepolil i~ke 1icls~kri ft

,.F olk uog'' .
- J eg nhl godt, sluttNie h a n , at den
Sag, d h11r taget op, staar mange fJerot,
og -at eo Del ~~aa. afviser den i :,\(odd lje. ) Jen den er nu enga ng e n K tn<l&!}eming, rom ,,j ma.a tagt> Stilling bU, og
5t iller den end K rav til os, sa.a &iger ,.j
allige'"el ilL til denne Keud~gl'rning og
- IJer ('f o~ppe nop;en dan s k ,\Iand tJI de Krav, den maatte paallf'ggo os!
~ller K 1·inde, som ikke op r igtJgt onf<ker (l:it.a!rkt B ifald) .
et godt og v nskabeligt Na boforhold til
Tyskl11nd, og ! om ikke med Gllede lli lser en okonomask og k ult urel Udve kst.ing
moo dette Land. ri dri v ~s ikke i Vlfrt Da Ungdomm en atter slutte·d e

saug ma n H eJge
Rudes Sang ,Som en rejsel.}sten F laacle'', h\orcftcr Formandco for Del
unsc Gncn~C\Iei'O, Lrerer P. Jlai-;U$sen, be&teg Talerst oleo , hilst me<;!
sb:ctkl. Bi fald. H an sa g d e bl. a . :
Ti l Jnd lcdnJng

H. P. Hanssens Tale.

.1 rb~idr a/ J(odt•ilje endsige Had til det
o p i Rrek kerne.
111•ke Folk el/er til vore t y6k sin.dede
Saa sang ma n Lcmbckes , Du skon111 edboro ere i St~nde·rjyllan d. Vi hM
d"n dyboste H.es peh for det ty&ke FoLk, ne Land med Da l og Ba kker fagr o",

F'lid og Dygtighoo og for <leo r ige og H . P. H anssw gik op pn,a 'l't~~l cr·
K ultur1 det gonn<nn T idf'rn e har skabt, stolen. Han mod toges med la ngHHigt
mm dct f e sk(ll ikke a/holde os /m at .Bifald. H. P. Hanssen udta lte bl. a.:

df'~

!:.arer P. Ma.rcu..ssen og H . P. Hannen.,

-

I Aarene for Verden ~kt·igrn bovde

vi en Je,·ende Ll ngdiJ'ln;,.oov~~?~Plse i Sanderjylltw d. Fen•rne, i f!' rsto Ra-kke Andreas Gra u, <>egie at samlo Uugdommen
til ene~isk Fo rs' ar for den dansko Na.t ional itet. Det \' R r en U ngclo111, der stod
mOO. ~·~rdet i den eoe H aand og Mu rskeen i den 11nden; men dcnne Unp;dom
:m~tatte drage i Krig for en Sag, &Oin ikke
~ar der€1'l. 6000 af d i~se U oge gav d&es
Li'" pa~ Slagn1a1kerne. Efter Krigen
t ra>cler U 11gdommen i Senderjylland mere
i 13agg rundeo . D en samleG ~ ldr~tsror
en~ nger og Oplysningsfc>reninger, men vi
sa.vnede eL s!'h·s twndigt I nitintiv i Nabona.litetskampen fra de Unges Side.
JI"vorlor ho ld t C n~t)rulllen sig tilhn.ge?
Historien Jrerer, Pt nan,r e n S lreg L ef~r
haa rd e Kampe hm- nnn et &i t M an !, ~ O'm
mer Re;~.ktionco i cl et 1100\Ste S l«'gtloo.
De r m aatte et Slod wl, og det t.o SLed
kom tn!l<l d e slesv ig-boi&Le nl'-ke oph iclsc> nde T aler . Stricl ,Jumrl<.~ken , <let· tlel'Jned
blev 05 tilkastet, blev taget op og&aa.
a.f de U nge. ::\led e t S lag; ~tod den ll0nderjyske Ungdom dE"!', 1n1idt pa11. Ka.mppladl!en. P aa. 11tore Ungdoo1~toll!'~ ner a f.
lat;de un&e begejstrede S endt-rjyder Vtd-

ocsby rd om, a t de var para.te til at tage
Kampen op efte r 05 JEidre. - Det unge
G r~nsennrn We•· danne-. og gik ud j et!
ooer-gisk A •·bejde.
il)e r er hle vet sa.gt, at Un~loms
be,·«'gelw n bur•de nere boldt in<len for
de gamle Organ.isa.tioncrs Ramme r. J eg
deter ikl;e <i enne Opj(lttelse. Jeg find<•r,
at det er af gans ke o•·erorden~ ig Rto r
Betydning, a.t der nu s taar en le,·e11de
selv!>kendig U.ngdoms bev:egelse mndt
.\ rbejdet. •VIi bar attar eo Ungdom, ~
ud fra eg ne Synspunkte r selvs~ruilg gri..
loer ind i Natio oaJitet<>-Kampen .
Sta>rke nationaJsocialistiake Beige!)

l

ind over vor Sydg nense, fo rtsa'tte
r. H. P . H anssen. Der er i de sidffi:e
lf oprettet ikke b erre end 53 tyske

1ar

iv n t~kol e r i 8ende rjyll a od og er ved
•se S kole r ansat 90 unge dyg~ige t yske
•rer e. Ved Siden ueraf er der oprettet
N et af tyake Ungdomafol'e ninger. De
Ly8ke Va.ndrehje m blev i F jor besegt
ikke frorre e nd 8000 V a.n drere. Vi ka.u
e luk ke 9 jnene for , a t der i stQr Stil
ange re9 Rejser e~•dfra, men pa.a eo
rlan Mu.do, at Deltagerne i d isse
ser ku n korumer i 11ror bi ndelse med
t)ake Mindreial, og de rejser h jem i
idatbeden om , a t S s nderjyUand er
t< ••• Jeg tiii~Cgger det l'it or Betyd.ng, 3t det u nge G ra!n~e1·a>rn bar foretaaet at knytte ll!'orbindelsen med de
a ndre uordiake Lande - i Norge og
S Yer ige flt~:e, •F orstaaelsen af, at Dan'frl tuk$ Sudo runsr- er z..·ordfM K11Uurgrcc1ut ...

Det danske Modat_,d.
1l<' rem~tedet sydfr a er sum aaa

orte £er
blcvet modt med r-t kroftiot M od.,tt~d
twnff,o. I de~ truede Omraade e r der o pr ettet danske Sarnfund , der samler alle
Part ier , og disse Samfund e r :ttt('r Sl\mlet i en lh :ellesox·ga nisation mod Srode i
'!' onder. ,~?nd d crskabsbevrogelsen " griber
om sig, 18 ,llfaddo t·ska be r " er o ptettet ,
og Fle re e r u ndor J?o rber edelse. Der er
11knbt en lw.lture~ J<' o1·svarsli1""je 01'er hele
O u1 ra ad ct. Dcr rcjsu flere og flere da.nll ke For~am l nJgRh use. Vi bar nu i alt 32
d nnske IForaamlingshuse i Om raadet. Vi
hnr l'i.ft dct ty.,/;e J,Jindretal, at her er
1:1, oy htr /Jliru ri! (Strerke Herraab).
1 llq t n •·t'd, It rod F're111t idfn b(Prtr i ~it
t-ih•d. "''" ~·rd rnr Surlanen&( t•it der
t rl rnJ. r cr T1d 6f(la rn Sla gt, da ikkt
• l'iatr.r s111 l 'li!lf!

Da ll. P.

H ans~en

F nr~amlingen s t g og h)

sl uttede, rejste
lclede ham med

m inutlaogt Ui fald.

lnden Medet slutted e, g a v L an·er
J ultre en R lrkke Oplye n inge r om det
t ysl, e Arhcjd<' i G r;en~com raade rne og
d e ko l o~Ssu.le P en gem ill ler, de r e:ti lies
t il Raadighed fo r dct tc, og H r. Juluc
konk luderedo i en indtrronge nde Op· er ung af Al der
f o t·dri ng ti l B>lle, , oc1
o~ Sind ' ', t.il n.L s l uLte op bag D et.
u uge Gt·tc nsevroru og ind m elde sig i
O rganisatione n.
l.;nder H. P. H anssen s Tale var der
et 0jeblik Tillob til Uro. Det va r en
l illc Klynge Nazi slet· paa Balkonen,
d e •· fo rqegte a.t s kabe Sensation med
Afhrydelser. De fald L dog hu•·tig til

Ro igen og lyttede med I nteresse•- ti~
I
H r. Jl. P. H Anssens Ord.

G'ur/
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Danmark ha r atter en seh ·. ~~--------------~~~~~--strendig Ungdom, dcr griher ind i Na ti o n nlit e t sKampen
Por atuvende 11uldt H\13 'holdt ,.Det unge
Onensever.n" t Mte3 MPcle .t Stuctente.r!ore.ninge,n.s store Sa.l -

et MPcle, der

tranmn.ltJteredes, eaa .saantllge Danmarko
.Lyttere ha.r kuooet deltage 1 det og h~re
de kra.!t!ge, ma.nencte Ord, de to Talere,
Lrerer Marcussen og fhv. Mlnister H. P.
Han.ssen havde at sige til aile Dnnske.

Llerer MarOUSsen, der talte !!1rst, gav on

1

Ovustgt over Forl1olctone l Grrenseomraadet: Vt mat. vrere klare ov~. a.t der !ra
tyll'lt 81~ atber og a.tter hawer s1g RsSster
om, at ,Panma,ztc rent naburlJit maa

F bv. ~linist-er H. P. Ha nssen taler om
den nye Ungdom, der med Alvor h a,r
taget Kampen for Da nmark op.
at: Her er vi
alutte tl!r ttl den tr.ske Kulturkrects·•, o;; pan a1Ie Mander at
at ,,den jyds~ Ralvp er en Ud!Pber n! og her oliver vt.
den llordtyae S!et~·.
En Ga.ng under H. P . Han&e.ns TaJe han var dnde paa Spjjrgs.ma.aJet om
da
VJ ensker aJJe et godt Samarbejde
den naz.lstiske Pro.paganda, for~gte en
med Tyskland
halv Snes danske Naztster at a.f.b ryde og
Og aelv <m1 V1 alle smsker et godt Sam- forstyrre med Hyssen og TJ.lraab, men de
arbef<k meet TV8kland - uden del bltvu blev meget hurt.igt brag.t til Tavshed, ?g
der aldrig R.o I Gramseomraadet - SH Forsamllngen hyldede Taleren staaende
maa. v1 forstaa, at det er danskc Interes- og mect bragende Bifald.
Man slutt.ede rued a.t synge ,,De.r er et
aer, · der staar paa SpU. Det grelder hole
Da.nmark.s Sag, og at hjrelpe t1J mOd Ord- Yndig~ Lami", bvore!ter Medlem at
ning -at Grren.sesp!1rgsmaalet er ert Op- Grremevrernets BestyreJse E. Juhre ga.v
Dave tor hele Natton.en, den kan lkke en Rrekke pra.kti.ske Oplysninger.
henvtse.s tU ~nderJYdeme alene. V1 maa
1-r.
bmPe !or at holde Premrnect-Ind!lyt
~n ude og for at sts>Lte det danske rbeJde, det, ,.Det unge Groonsevrern" stotte.r pa.a saa mange Maader, bl. a. \"ed OplY.mingsarbejde 1 Form a.! Mlider, Artlkler, .Pre.ssetjene,t,e, Organ1sat1onsarbeJd<'.
Oprettel!e a.! UngdOlllS- og Vandrehje:n

Ovenlp o•er Gr~~ensenernet.t ArbeJde.
og aDerme.st med UdgiveJse a! det maa.nedllge Tidsskrirt ,,Polkung~, som
ka.n abonnere paa ~ som er redlgcret I
Bamarbejde med de nor<Uske Lande.

Ungdommen bar t aget Strids·
h andsken op

klarg~e

transmibterede&, e&a samtUge Danmarks

l.yttlere har kun.n.et deltage i det og Mre
de kra.fti~. mamende Ord, de to Talerc.
iL~rer Marcussen ~ fhv. Minister H. P.
Hanssen havde at sige tU alle Danske.

Lserer Maroussen, der tal•te ffo'rst, gav en
over Foi'holdene 1 Gr~nseomraa

Overslgt

••

det: Vl ma.a vmre k:lare OVf!lr, a.t der fra
tyek Bide attu or a.ttet- h.eever &1g R,sjster
om, at ,,[)&nmadt rent n'&burl1gt rna a

Fhv. 1\linister H. P. Hanssen taler om
den nye Unrdom, der med Alvor bar
taget Kampen for Danmark op.

alutte q Ul den tyske Kulturkreds", og paa a.lle Maader at klarg~e at: Her er ui
at ,,den jyc1ske Ha.lv~ er en Udll)bcr af og Iter bliver vf.
En Gang under H. P. Ha.nssens Ta.le ~ oardtyske Slette•.
da han var IInde paa Sp¢rgsma.alet om
Vi ensker aile et godt Samarbejde den na7J.sti.Ske Propaganda., for~gte en
halv Snes da.nske Na.zister a.t a!.b ryde OS
med Tyskland
!orstyrre med Hyssen og TJUraaob, men de
Og u lv om v1 aile j!lrullrer et godt Sam- blev meget hurt.igt bragt til Tavshed, '>i
arbt1dt med Tysklana - uden ctet bltVP.~ Forsa.rnlingen hyldede Taleren staa.ende
der aldrig Ro f Grremeomraadet - su og moo brage:nde BJ.fald.
ma.a. vi forstaa, at det er dansk.e InteresMa.n sluttede med a.t synge ,,De.r er et
ser; der staar paa. SpU. Det grelder hele yl'lldl.g.t Lana", hvoref.ter M.edlem at
Da.nmarks Sag, og a.t hjrelipe til med Ord- Grrensmrernets Bestyrelse E. Juhre ga.v
~ oaf Grrensesp¢r.gsmaalet er en Op- en Rrek,ke praktl.ske Oplysninger.
gave tor kele Nationen, den kan l.kke
1-r.
he!DIVLses til ~nderjydeme aleM. Vi maa
kremPe for at holde Fremmed -Inrllly~
een ude og !o.r Bit stsstte det danske ~r
bejde, det, ,.Det unge Grrensevrern" sttitw paa saa mange Maader, bl. a.. ved Oplysningsarbe.lde 1 Form af MOder, Artlkler, Pressetjeneste, Orgarusatlonsarbejdr.

Laerer Marcussen lndledte med en
O venfl't over Grsensev~ernets Arbejde.
og allermest med Udg!velse a.r det maanedlige TidsSkrtft ,,Folkung". sam aile
kan abannere paa og sam er redlgeret I
Samallbejde med de nord!ske Lande.

Ungdommen bar taget Stridshandsken op
~v. Ml.nister H. P. Ha.n.ssen tatte om
UngdO!Illlllells Opgaver 1 Grrens~kampen:
- Fjiir...Krlg.stiden.s Ungdom 1 S~der
jy.lla.nd farstod tilWlde, hva;ci de ha.vde at
krempe for, hov!J.ke Maa1, de vllde naa.
Men ved Ge:ruforooingen var det ligesom
de unge ma.lllglede Inltia.tlv til selvstreiliC!Ji
Handll.ng. Dagens Gerning var gjort, ·synte.s de, og der ma.a.tte e.t Stjild til ude.fra.
lfs;Sr Ungdammen !Lge~ sl.uttede slg sammen og stod fast. Dette Stj)d kom, d:\
Na.tlona:lsociali.smen sejrede 1 Tyskla.nd
og ma ~rie flere og !!ere tyske Stemmer krleve Nordslesvig indlemmet l De•
.tredie Rige. Sa.a tog de u.nge Stridsba.ndsken op, Kampluren gjaldede igen, man
vedgik .Arv og Gt.eld etter Ft.edrene, og
,,Det unge Grrensevsern" blev organlseret
tor stra.k5 at give sig til at 1~ DP.i'CM
Opgaver. Vi har nu atter en selvstamdig
Ungd.om, der grliber ind 1 NatlonaUt.etska~pen.

Vel vll Kampen ved Norde.ns K\llJturGrrense stnek:ke sig ~angt, la.ngt ind I
Fremtiden, men jeg tror, hver Slreg.t vll
vide at ~ sin Tids Opgaver.

Forgreves Forsog paa at afbryde
Taleren
tV oved, a.t Na.tionalsocla.l!smen s0ger a.t
v!rlde U.ngdommen, der drives Propaganda. - ikke m.lndst fra de tyske Skolers
Side, der oprettes tyske Fcxre.n.tnger '>i
Va.ndrehjem. Der dr!IVes et systematlsk
Arbe}de - a.nlagt pa.a langt S1gt. Men
vi a.rbejder imod, opretter Instltutione.r I
Lighed med Tyskernes, bygger ForsamUngshuse, Skoler, indrett~r Studlekredsr.
g$1r et stort Oplysningsa.rbejde og lorsS~g~r
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Den gtunle spnderjydske Fprer hylder d et unge Gram.Be>vrern, som tjener hele Danmarks Sag
.,Det er bert!"). Alle, der VU slutte
slg til de nye Stremninger, ma.a gere
sig klart, hvilken I{onsekvens de kan I
faa. Jo sterkere og klarere dansk Llv I
og d.a.nslte Interesser hevdes i Grense- I
Ia.ndet, desto fmrre Afisforstaaelser vll j
der bllve, og desto fredeligere bllver
Forholdet mellem Nabostaterne. Det
£:r lkke Sonderjyllands Interesser alene, det er Danmark og da.nske Interesser, det drejer slg om. (Bifald) . Talereo rettede en dybfolt Tak til H. P.
Hanssen for den Forstaaelse, han tra
forste Frord havde vist Det unge
Grensevern.

I

Ungdommen kendte sit
Ansvar
Etter Sa.ngen .,Du sk0nne Land med
og Bakker fagre" talte H. P. Hana·
Dal
Fhv. Mtniat er H. P. Htmaaen,
sen, dcr hllstes med stonnende Bifald.
ED DET M0DE, som Det U1l!JC Han mindodes den S0nderjydske UngGnen.set:ce-rn i Aftes afholdt, og dom, som fer Krigen udferte en grensepolltisk Dnad, og nevnede som Resom blev tran.smitteret fra Studenterprmsentaqt for denne Ungdom en at
foreningen gennem Radioen, talte Det
dens dygtlgste, nu afdede Andreas
I un~ Grmnseverns sympatiske For- Grau. 6000 at denne Ungdom faldt f
mand, Lrerer P. Marcussen, Tender, og Verdcnskrigen i Kampen for en Sag,
Senderjydernes gam!e Ferer, fbv. Mini. der lkke var deres. Ved Gentorenlngen
ster H. P. Hanssen. NavnJlg under H. savnedcs den sonderjydske Ungdoms
selvstendlge Initlativ. Men da saa det
P. H.anssen.s Tale tillod nogle purunge
nye Tysklands nationalsoclalistlske
kobenhavnske Na.zi-Drenge, 10 Styk- slesvlgske Bevegelse kastede Stridsker ialt, sfg at atbryde med dumme ha.ndsken, tog den sonderjydske UngRaab. Bortset herfra forleb M0det I dom den op og beredte sig til en Gramhannonisk og begejstret Stemning, og sekamp med Murerskeen I den ene
Studenterforeningen.s store Sal, der Haand og Sverdet 1 den anden. Med
eet Slag stod dennc Ungdom som Uffe
kan rumme 800 Mennesker, var nesten hUn Spage paa sin Post.
tyldt. "Faa forreste Rekke sa.as blandt
andre Digteren Vald. Rerdam, Mu- ,Her er vi! og her bliver vi"
H. P. Hans.sen gennemgik som man8eumsdirekt0r Macke-prang, Magister
ge Gange f0r det tyske Arbejde, nevH. V. Olau.sen og Brandchet Folke.
nede de 153 tyske ..Prlvatekoler med deLrerer Marcussen udtalte bl. a.:
res mellem 90 og 100 Lerere, der. ved
Slden af Skolearbejdet er opdraget til
Geopolitiske Vildfarelser
.,Det vigtigste til Bestemmelse at et at 0ve natlonalsocialfstlsk Propaganda.
\Her bred Nazlsterne ind med Ra.ab
Lands Skrobne er Villigheden tu at opROm: .. Dct kan vi selv besorge!
byde Krlllfter ttl Imooegaa.eise at Paaer L0gn. Hvor er Bevfserne ? ")
virknJng udefra. Saavel udenfor som
indentor Europas Gtlllnser forega.ar I dom ud!" blev der svaret fra Salen,
og- tre, flre haandtaste Mend gik
0jebiHUtet Str0mninger at hldtU Ukendt
PM. Balkonen for at bringe
Styrke. De bar til ll!aa.l at omstyrte
gene til at tie.) H. P. Hanssen
de ga.mle NatlonalitetsgTa!nser og erstatte dem at Race-, Blod- og Jord- de med at opregne det danske GrensegTa!nser! Baaret oppe at disse Ny- R:bejde og hyldede Det unge '·u'"'"""'"
ortenteringer i geopolitisk Retning go- v:ern. Det ber stettes at enlnrer Dansk.
res der ikke saa. lidt for at fremkalde Han Udtalte, at Kasernen i >::~0no•er
den Opfatte!se, at Danmark naturllgt borg, Millterlejren ved Segaarct
skulde slutte sig til den tyske Kultur- Kronprtnseparrets Sommerbolig
kl'eds. og at Danmark vU faa et ud- Graasten har foruden de snevrere
strakt SkebnesfeUesskab med TySk- llt~erpolltlske og personlJge Inl:erEl&X~
1&00. (Her lod de nazistiske Drenge- den vtdttavnende Betydntng, at de
tager det gode gamle Ord: ,Her er
rest.er at,g terste GaD&' here med et og
her bllver vi!"
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· Bfatsministeren

,Tyskland har givet Tilsagn om fredeligt
og venskabeligt Naboforhold og har Krav
paa ansvarsbevidst Holdning Ira vor Side"
lladerslev, Mandag. R.B.
Aarsdagen for Folkeafstcmnlngen angaaende Gramsen holdt
Statsminlster Btam~ing en Tale, hvorl
han bl. a. udtalte:

vore polltiske Anskuelser, end lkke det
tyske Mlndrctal, dcr lever lndenfor
Landets Grrenser. Men just derfor vii
vi ogsa.a hoovde, at andre savner Ret
tu at grlbe lnd hos os. Enbver Borget
her I Landet bar deo demokratlske
- Atgerelsen paa Grundlag af Fol- Stats Ret til at tro og tmnke, som
es Selvbestemmelsesret b0rer til bans Overbevls ning byder det, men vi
vore skenneste, bistorlske Minder, selv krcevcr ttl Getlgcela, at de, der lever
om den ogsaa fremkaldte Skuffelser og Iter ( La11det, loyalt underkllSter 8!!1
Taarer. For de Danske, der blev efter- Lmldet.s ll'or/atning og &vrigc L ovgiv·
ladt Syd for den nye Grmnse. var det nlng.
Skutfelse, og Vi forstaar ogsaa, at de
Det grelder her i Groonseegnene son·
Samfundsmedfemmer af anden Natio· I det evrige Land, at det danske Folk i
nalltct, der kom til at !eve Nord for Forbold til IUldre Nationcr maa lndta·
den nye Grmnse, bavde onsket et andet ge en loyal og neutral Holdning, saa·
Udfald at Afstemningen.
ledes som Staten gor det. Og srerlig
lngen H~vn for F ortiden bor det nrevnes, at vor Nabo, m.cd hvem
Det Mlndretal, overfor bvilket det vi samarbejder paa det eko11omt.-,1~
danske Samfund fik AIIsvaret, er ikke Omraade, og fra, hvi8 an.avarllge Mynblevet undertrykt. Frlbeden tU at sam- dighedcr der er givet TH.sagn om frelea om tysk Sprog og tyak Kultur er
11ar
slkret, saaledes at det danske Folk ik· deZigt og ven.skabellgt Nabo/orhold,
fra
ng
i
Hold11·
an.svar.sbevidst
paa
Krav
slg
mod
Bebrejdelser
tiJ
ke ha:r Aarsag
seJ.v I denne Henseende. Vi vidste, at vor Side.
dcr var bltre Erindringer lblandt de
Danske I Nordslesvtg, men der var Ingen. som onskede at tage Hrevn for
Fortldcn ved at stratfe Nutids-Slregter.
Det danslte Folks lndstllllng overfor tyder paa Uro og Ufl"ed. Vi staar aile
J eg baaber, at det aldrig med Ret
skal kunne slges, at det danske Folk Verden er neutral. Hvls Fremttden sa.mmen om at hrevde Retten til det
bar evet Void mod et Mindretal, som maatte fore Verden lnd i Forvlkllnger, Land, der er dansk. VI vll ikke underer os betroet.
maa vor Holdnlng vrere neutral. VI trykke elle.r forulempe nogen anden
Dct var tmldlertid ikke blot natlonasavner VUjcn til Ufred, og vi savner Nation og beller l.kke det Mlndreta.l,
lc VanskelJgbeder der skulde ove:rviD·
Evne og Styrke til Hmvdelse med Vaa- der lever her I Landet, og vi stoler paa.
dC6. men ogsaa okonomiske, Slllrllg som
Folge at, at Landsdelen l.kke bavde
benmagt. Men dette udelukker natur- den Loyalitet ude fra, der maa vrere
undgaaet Vlrk:ntngerne at den • Aar llgvls Utke, at Vi tU enbver Tid vil ud· det naturlige Svar til os.
lange Krig.
eve saadan Bevogtning, som er tomeEfter et Slllrllgt soclaldemokra.tisk
MC<l stor Enlgbed er der gennemtort
Afsnlt I Talen, en Hyldellt tU
prreget
Sikrlng.
og
Trygbed
opnaa
at
for
den
f'D Rrekke Love og Bevllllnger, hvorved
og vi kan kun beklage, at Lu!ten gi· Arbejderorganlsatlonerne og enkelte
det okonomtske Llv er understottet.
Udfald mod de Godsejere, bos hvem
Dcr er beldlgvts tndtraadt en Bedrlng
ver Gelllyd af Trusler og Varsler, som
den polltiske Magt engang var foran·
of·
ved
udovet
er
ooget
1 l•'orholdene.
renllfge I<'oranstaltnlnger, og anctet fol
gt>r at en langsom Bedr!ng.

P

A,A

•

Bevogtning for at opnaa
, Tryghed og Sikring"

Ansvarsbevidst Holdning
overfor Tyskland
Det danslte Folk har Evne tu at
styre sine egne Sager og 0nsker at bevare denne Ret. Vf blander os ikke I
andre Na.tloners Forhold. Vi anerken·
der bvert Folks Ret til at lndrette slg,
aom dat Y1l. Yl p&&tvizlger tkke andre

kret, sluttede Hr. Stauning:
Det v11 vmre en Lykke, om
Sa.mvirke stadig mere og mere kM
atloae Striden, og da er det en Fordel, at Kvinder og Malnd fra de Tustn·
der at smaa Hjem stadJg kan fele sig
lmyttet ttl den Nation, hvls Sprog vi
taler, og hvls Minder, trod!! alt, er fel·
les Eje.
Paa Aarsdagen for den betydningafulde, historiske A.fgerelse ved Folket
selv onsker Vi alt godt for Land og
Folk. Held, Fremgang og Sammenhold
og hele Folket med 1 frellea Arbejde.
Leve Danmark!

I

I

\

I

Bla det:

-·

skr ive r den

llionen bar
L
auerhendt Arbelderen,
~ Arbeideren· an
, I

erMender nationen.

•

.jl'ngen nationalistiske Dramme
~ ·- . ·
i Danm·ark.
Statsminister Staunings Genfor
enlngstale.
Pan Aa rsd ngen Cor F olk ear
ste mn in· ber art
e Sta tsm inl ste ren den
gen i S0n der jyl lan d hol
soc iale
dte s der i Ud
vik ling og udt alte dn:
Ga ur en Mi nde fes t i Ha der
sle v, hvo r
De n ako nom lsk e H0 joe lse
Sta tsm ini ste r Sta uni ng
har behol dt Tal en. vir
ket en glredelig lEn dri
De n var som alti d kra ft(u
ng i Arld og dog bej
der nes Llv, har h0j net
prr ege t af Sta tsm ini ste
Arb ejd orrcn s rol ige , nes
Bo lig er og Hje m, saa led
sun dc Sy n paa Tin g og
es at TiFor hol d.
tu~inder af disse
Ett er at hav e mindc t om
er en Pry d for vor t
Trreng- Lan d.
Relsaarene ert er 1864,
udt aH e Hr.
Nu har Sm anf olk i By
Sta uni ng, at vi ikk e snm
og paa Lan d
led cs for at en
gan ska and erl ede s Andel
hov ere paa den nc Aa rsd
og Inpg, me n for tere
sse i Sam fun det , end
at bek rre fte og befreste
THfreldcl
den Sam h0- var
, da Arb ejd ern e var ufr ie
rig hed , de1· ma a vrere nat
Trrello,
ut'l ig for et da.
de var ude luk ket 1ra' soc
Fo lk me d frollos Jor dbu
lale Re tnd og !relies tigh
ede r, og l:la deh' 'poHtiske
Sp,r9~c
Magt
val ' for ank rct hos
1100 Godsre. Nu har ·' den "' dll.
nske 'NaKan ~rlig og sand national eje
tio n ane rko ndt Arb ejd ern
e, og dcrfor ane rke nde r de ogsaa.
F;lelse .
Na tion en.
1\la
n kun de ikk e ven te var me
Alt , hva d vi kan peg e paa
, nat io. i Da g· l6 nal e Felelset· hos
en Del af BefolkAa r e!t er den Ars tem nin
g, som ind - ninSjCn, som
f01te sig ude luk ket !ra.
lededo et ny t Afs nit i vor
pol itis ke alle Re ttig hed er,
me n nu er det nnHis tor ic, cr imi dle t·ti d
Selvf01gelig- der ledes, nu
f0l er Arb cjd ern e sig me d
hed cr. De er Uclslag ar
den hum ane Ret te som
Me dej ere af det danske
og dcm okr atls ke Aa nd, soJD
cr kom- Sam fund, og det
me t til at bch ers ke dct
giv er Sty rke for Nadan ske Fol k tion alit ete n,
Sty rke lor Sa! lih0 rig hed
ig nne m nre r vcd 100 Aa rs
Ud vik ling . i Fo lke t og
Sty rke i For sva rct for
Ma ask c har del dan ske
Fo lk eng ang ~ationen.
vrorct beh ers kct of uvc
nlig c F0l cls er,
iler ske lys t og Begrer, me
n det er forlren gst for svu nde t, nu hn
Den nye Tid·.
r vi Jng en
nat ion alis tisk e Dre mm c,
me n rer lig
En ny Tid, sag de Hr. Sta
og sun d nat ion al F0Icls
uni ng til
c. De t "Folk,
Slu t, e r lnd lcd et me d sto
dcr er en nat ion al En hed
re Kr av til
ind enf or
Na tio ner nes Sam menho ld.
vor t Lan ds Grr ens er, har
kun 0ns ket
om Fre d og for dra gel igt
I den ne nye Tid vii det
Sam liv og
vrere en
Lyk ke, om Sam vir ke sta
Sam arb ejd e mo d and1·c
dig me re og
Na lio ncr .
me re kan afle se Str ide
n, og da er
det en For de! at Kv lnd
er og Mrend
Det danske Folk vil styre sine fra de Tu sin der af
sm aa Hje m sta dig
kan fale sig kny ttet til
egne Sager.
den Na tion ,
hvi s Spr og vi tale r, og hvi
De t dan ske Fo lk ha r Ev
s Mi nde r,
ne til at tro ds a It, er !relies
Eje.
sty re sin e egn e Sag er og
ens ker at
Pa a Aa rsd age n for den bet
bev are den no Ret. Vi bla
ydn ing snde r os ikk e fulde, his tor isk e Afg
0relse ved Fo lke t
i and re Na tio ner s Fo rho
ld. Vi ane r- sclv, ens ker vi alt
god t for Lan d og
ken der !w ert Fol ks Re t
t i1 at ind - Folk. Held, Fre
mg ang og Sam menreit e sig , som del vii, vi
paa t,·i nge r hol d og hel e Fol kot
me d i !relics AI'ikk e and re vor e pol itis ke
An sku els er, bejde.
ikk e det tys ke Mi ndr eta l,
dcr leLeve Da nm ark!
ver ind ent or La ndc ts Grr
enser. ~fen
ust der for vii vi ogs aa hre
vde, at anre sav ner Re t til at gri
be Jnd hos
En hve r Bo rge r her i Lan
dct ha r
dem okr atis kc Sta ts Re t til
at fro
tam ke, som han s Overb
evisni ng
det , me n vi kra:wer til
Genat de, dcr lev er her i Lan
det ,
It und erk ast er slg Lan
det s Fo rog evr lge Lov giv nin g.
grelder her i
som
i
det
, at det dw lsk e Fol k i
and re Na tio ner ma a Jnd
tag e
og neu tra l Ho ldn ing, sao
som Sta ten ger det. Og
sre rlig
det nrevnes, at vor Nnbo,
me d
vi sam arb ejd er paa det
Om raa de, og fra hvi s ans
var lig e
d1gheder der er giv et Til
!ag n om
del igt og ven ska bel igt
Na bof orh ol
har Kra v paa ans var sbe
vid st
run g tra vor Sid e.
Eft er at ltav e paa peg et, at
vor
and re er n

!

ST. RE&ME&lDE

~

KIBEMHAYI

~

Ulf. CfliTtAL 11,915

Bladet:

skriver den

-·

1

1

FEB. 11''36

/D
st:o:m:nd:~ll::g::
~;:,;~:~.SelvbeSfemme~er,~

ER er ou fo'l'lpbet 16 Aar, siden
den beiydnlngsfulde A1stem-

Folk

s

l!Vot'-"

Social-D emokratens Kronik.

16 , AAR·

R·
~It\Pre~
JBF~ ~R1L

A'F'STEMNINGEN

ved of!entllge Foranstaltninger, og and!!t fplger af en Iangsam Bedring ved

n~evnt.e

Tilpasning til det nye Syden
stem. A1sretoingen er steget, Priserne

I

er steget, og 1 nogte Erhverv bar del
................. . . _..................... .._
.............................................ved den lange strld om Grrensen me-1Priserne i 1913, 05 det var naturligvls amdrede HAndelsforhold med!(lrt en beVi gengiver Statsminister Stauntng• Talc l Hadenl~v l Gaar i Anledlem TyskTand og Danmark tilenae- , res Slregtninge vor V8!U'I'le Mediplebe.
: a! uhyggelig Virkning overalt, men tydeUg For(lgelse a! Beskrertiselsen.
ning at 16 Aars-Dagen for Folk~afstemningen i 1. Zone.
A.fgprelsen paa Grundlag ai Folkenes i
r ol{
bragtcs.
:
:
Hvad nu sa-rllg angaar denne LancbNu samfes vi paa Aarsdagen for A1- Selvbestemmelsesret h.Srer W vore .........................- ..-••••..•-•....................................................... nraaske S<er!ig bernede, hvor en vis Del
bpr det frembreves, at der, som jeJ
del,
stor
meget
en
har
Landejendomme
STAUNING
TH.
STATSMINISTER
AF
om
selv
Minder,
stemnlngen for at dv~ele i Mindet om skpnneste, historiske
sagde fpr, er vist god Vilje al NatloPrioritetsbyrde.
Begivenbe-den 01 dens FIS]ger, ikke tor den ogsaa fremkaldte S!tu!felser og
S elv om det er en fattlg Trpst, bpr nen til at !Jm1degaa de Vanskeligheder,
at bolde Sejrsfest, ikke for at hovere Taarer. For de Danske, der blev efter- er sikret, saaledes at det danske Folk ved det sSkonomiske Liv er understpt·

!

over den Nation, der bpjede sig for
Folkenes 0nsker, men vi samles for at
beoknette og bef~este den Samh¢righed,
der er naturlig for en Befolk:ning, bvis
J ordbund og Sprog er f~elles.
A!s'"iemningen var A1slutningen p.aa

•

ladt Syd for den nye Gr~en.se, var det
Skuffelse, og vi forsta.ar ogsaa, at de
Sam.fundsmedlemmer al anden Nationalitet, der kom til at !eve Nord tor den
nye Grrense, havde pnsket et andet Ud-

l.kke bar Aarsag til Bebrejdelser mod
sig eelv i denne Henseende. Vi vidste,
at der var bitre Erindringer lblandt de
Danske l Nordslesvlg, men der var lngen, som pnskede at tage Hrevn for

f

tet, men desuagtet maa ckt tage 'Iid,
fpr gamle Vaner og Metoder erstattes
at nye, og srerlig bar det virket !ple!lit, at vi nu i II Aa.r bar faaet vor Part
a! den Krlsetllstand, hvorunder hele

Fortiden ved at strat!e NuUds-Slregter. Verden lider, og hvorunder betydDet danske Folks demokratiske Sinde- nlngsfulde Omdannelser i det .Pkonolsg gav sig Udslag pa.a en Maade, som mlske System foregaar.
At en saadan Omdannelsesproces lrnn
det tyske Mindretal sl.kkert ogsaa anerkender. Vi ved, at der er -vet Ret!rer- fromkalde nogen Uro, kan ikke forun·
turligvis blive Tilfreldet, naar en Be- dighed overlor den Be.Jolkningsclel, der dre, men del er da beller ikke noget
folkning skilles ud fra sin bldtldige ved Begivenbedernes Udvlkling !ik sit for Spnderjylland enestaaende. De pkoForbindelse og indordne-s under et oyt Hjem indentor en anden Nation end nomlsko Vanskeligheder har ramt hele
Centralpunkt. under rendrede Sam- den, hvorfr-a den er udgaaet, og jeg Darunarlc. Da Verdensmarkederne helt

fald a! A1stemningen.
Det er forstaaeligt, at Gr~en.sed.ragen R~ekke Tr~engselsaar pa.a llenved 56
Aar, hvorl Hensynet til det danske ningen i 1920 fr()mkaldte VanskeligFolks Samhdrighed med dec danske heder og Brydninger, sam Tilfleldet
Befolkning berne-de var tilsidesat. Be- ogsa11 var 56 Aar Udligere. Det maa na·
ilvenhe-derne 1 1864 bragte Lidelse og
Sorg med stg, men fgennem aile Aarene
tndtll 1920 levede dansk Kultur og
da.ruk Sprog, bevaret og opreilioldt a!

som baade maatt.e [remgaa al Overgangeo til Danmark 01 de nye Produktionsformer og ai den Verdenskrlse,
sam med slor Voldsomhed ramte aUe
Nationer og maaske srerlig dem, der byg.

pressionen, over de lave Priser og den ger Tilvrerelsen paa Landbrugserhvervet.
Det er urlgtigt, hvis nogcn vil paaaltfor store ProdukUon I Forhold til
K.Pbe-Evnen. Medens man her har kla- staa, at den spnderjyske Befolknina
get over de alt!or lave Priscr paa Fl~esk ikke har fundet St~tte, og Jeg glrededo
og Sm.Pr og Kreaturer, har danske Pro- mig da ogsaa, da der for kort Tid siden

ducenter mcd stor TiUredshed kl1bt de skete en Henvendeise til Regerin,en
canadiske eller franske Landmrends !:3 ssSnderjyske Landbo-Organlsationer,
Korn tU fantastisk lave Prlser, som hvorl man u!orbeholdent anerkendte,
lremkaldte N.Pd og Klage de paagre!- at der er 'Jdet betydn!r._::;$!u!:i Stl1lte.
Den danske Stat maatte udrede mehaaber, at det aldrl,g med Ret skal eller del vis sprerredes, da Verdenshan- dende Steder. .
store Bevillinger _ 1 Forhold tU
get
BeTldens
at
altsaa,
Saaledes ser vi
kunne siges, at det danske Folk har delens Vrerdi faldt til en Tredjedel a!
slvet Vold mod et Mlndretal, som er os !oregoaaendc Aars Vrerdi, og da dansk svrerllgheder ikke er noget sreregant sm begrrensede Evne _ til Arbejdet
Landbrugs Eksportvrerdi Jaldt til lidt for denoe Landsdel, men et Frenomcn, for Udbedring a! Veje, Transportmidler,
betroet.

Slregter med stll!rke. nationale F.Plelser tundsforhold, andre Produktlonsformer
OJ med ~ldrlg svlgtende Tro paa den og hvad andet. der maatte fdles som
Retfrerdighed, som en Gang maa~ Forandringer. Men overfor disse Vanbaade a! aandelig og
skeligheder trrede trem.
Det var imidlertid..ik.ke blot nationale
bar man 5Pgt at bpde
Art
okonomisk
Her lever endnu F&Xire og M~dre.
maatte-: se deres Sonner ve-d Statsforanstaltninger, som syntes V·anskeligheder, der skulde overvindes.
110m 1 1914
drage ud 1 Krlgen under de tyske Fa- egnede til at jrevne Vejen og tjerne Der maalte naturligvls ogsaa med den
Omlregning, som Atstemningen medn er. VI !orstaar Smerten og Sorgen, og Besvrerligheder.
1 Enighcd bar det danske Folk t.aget
lkke mindst maa vi bpje 05 i IErb~igb ed 'for Mindet om de Danske. der Konsekveusen at Folkenes Selvbestemgjorde, bvad de maatte anse som deres melsesret. Det Mindretal, overfor hvUPllgt, og hvis Llv endt.e ude paa Krigs- ket det danske Samfund tik Ansvaret,
skuepladsen. Vi skrenker ogsaa paa er ikke blevet undertrykl. Frlheden ill

man dog erindre, at denne THstand !or
Landbrugsproduktionen var nogenlunde ensartet over he!e Verden.
Fra Frankrig, Svejts, Canada og Au·
stralien bar vi hprt Klagerne over De-

som viser sig over hele Verden. Man Havne o. s. v., og dern::est dkonomlsk
synes i F::erd med at tilpasse ~lg tll de St.Ptte for Be!olkningen.
1 Gennemsnit ydede Staten tU en
nye Verdensforhold, og det grelder her
om at ove Samarbejdets Kunst 1 Ste- saakaldt Valularegulerlng 43 pCt. af
!S:Srte, opslaa pkonotniske Besvrerlig· brugscll:sportens Vrerdl var I 1929 ca. det for at yppe Strid. Nationen maa Mark!ormueo 1 1914, og hvls man regbeder, srerlig da Landsdelen ikke bav- 1400 MilL Kr. og blev 1 1J32 kun 832 fple sig som Pn Enhed, der samler ner med Vrerdlen 1 1920 endda 60 pCt.
de un~aaet Virk:lingerne at den 4 Aar Mill. Kr. Disse Tal er baade Udtryk for Krrefterne om de Opgavcr, hvls Lps- eller 63 Mill Kr. Belpbet ydedes natur!ormindsket A1sretolng og fqr meget ning tjener hele Fo!ket og styrker Lan- llgvis saale-des, at Ersla~lngen var
lange Krlg.
over Halvdelen a.! Bel.Pbet i 1929, var
det naturllgvis u undgaaeligt, at det
maatte fPles katastro!alt i aile Egne af
Landet - ogsaa i Spnderjylland. Land-

Med stor Enighed er der gennem!prt lave Priscr. 1 1932 var Landbrugets A1- del
Dcr er nu heldlgvis lndlraatlt
R~ekke Love og Bcvllllnger, hvor- s~etningspriser faldet til 16 pCt. under
en
Kultur
tysk
og
denne Mindedag Faldnes Hjem og de· at samles om tysk Sprog

st¢rst for de smaa Formueejere og
eo mtndst for de store, men man gik dog

I

li
sta ._\

stat saut. Rev isor .

var tora n- og da d~ politi.ske Magt
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udvil
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ver
Nu
enb
e ligvi.s ikke , at vi til
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poli
Det
e
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er
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som
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og
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ejde
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og
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jD~nsk• - ~prd f9r
'-!Dama~ks 80rn
I

ttt.niet, oz crt d et ih k. vildc f1tzN
F~r Forttlaget kom Frem.
Den kommunl.stieke TaJe kunde
lyde meget godt, men blev de:n
seret, vilde der b1.U'tl.gt lyde vn1·~..,.,...,
me Protester fra Fagfc)ren.IJ:tgsmed!E~

Vdlcendinges Adgang til Jordkob
skal ·begrcenses

N;dvendig i en lc!engere
Aarraekkc

Stor Folketingsdebat om FremmedloQens Forlcengelse

\

Hr. Piir&c1wl (K): -

RI!lMMEDLOVENS Forlmngel.se
Gaa.r til , Beh.
2 As.r var
1
1
Folketinget efter at vrere vedtagct

F

La.ndstl.nget.

Loven. anbetaledes at Hr. Jtdin (V)
og Hr. Hartel (F. F.), der ejter2yste
Lot•forslagct om Bcgrm».8?ttng a.f TJilkrJtul.ing~ Adgang til at erhver,;c
.lord her i Landet.
Hr. Schmidt (Tysk) pegede pa.a de

l!ghederne for et na.turllgt Samkvcm
meilem Slregtnlnge o. llgn. paa begge
Sider Gramsen. Han ltunde ~make nrermere Aftaler mellem Danmark og
Tyskland om dlsse l!"orbold.
Hr. Ths. Pedersetl (Komm.) mente.
at Danmat·k burde oo stort pa.a For.
holdene og give Opboldstilladelse til de
flest mullge pollllske Flygtninge med
Adgang tU at drlvo Agitation.
Juatitaminiate-r Steincke oplyate,

Denne Lovgiv-

n.lng vil. sikkert vrero nedvm&dtu • en
lamf]ere Aarrm"kc. l{ommunlster, der

Emigrant-Tak til Juatitsminaterium og Statapoliti

l

at

t>~rlige Forhold for en Gramseland.Bdel, .et Foralar orn Udleenclingea Ad gang til
hvad denne Lovgtvnlng og dens Prak- at e.rh•en• J ord er r;t Dr;Ftelac imelU~rillg angik, Man ma.atte l.kke ved lem Jturitamini.terict Olf UJenritr•minien skrerpet Fremm.edlov afskrere Mu-

krrever Frislnd for slg eelv, men lkke
vll yde andre clet fjerneste Frtslnd, inHar han belt
teresserer mig ikke.
glemt .,det helllge Rusland"? Der k&n
naturligvls lkke gives ACgang til Agi·
ta.tion for' l!'ollt, der aa.bcllt erk.lrerer,
at de vil omstyrte Sam!undet.
Tal. redegjorde udfBrllgt for .Asylrettcns Historic. Der er efterbaa.nden
!lkct den Begrren!mlng. at Folk, der ha.r
gjort sig sk.yldlge t voldclige Handlinger. b0r udleveres, og Spergsmaalet er,
om d('r !Jtke nu ydes Folk Beskytt.else,
som strengt taget lkke bu:rde beskyt..
tes. oct var med d~ Motlver!ng,
"'_.aval l Gen~ve havde forcsla.aet en ln,crnaUonal Domstol til at atg0re dlsee
Sager, saaledes at de, der vit(kelJg er
Forbrydere, kan udlcveres til rtmclig
nom. men ikke tn Rs!vu! Der e-r op.
sta.aet en Dobbelthed t Opfattelse:n,
efter at Rusland, Italien og Tyskland
har erklreret, at politlske Forbrydere
b0r udleveres, da. polltlske l"orbrydel~r er de !arligste a! aile ...- dog med
den Forskel, at for Rualand gmlder
dette kun tndenrlgv. medeM poUtlske
Forbrydelser I andro Lande o·f te hU!IeS
med • Tllfredsbed.

,Bliv for Himlens Skyld
i Himmerige!"
Hr. 1. P. Niel8en (S) oplyate, at der
opholder slg :5-6000 tyske Statsbor·
gere med Opholdstllla.delse her 1 La.n-

oot.

Overtor Pastor Schmidt udtalte ban:
- Saa lamge man tra. tySk Stde
bmvder, at Senderjylland er blevet
gjort til en Fattlggaa.rd, medens der
bersker udmmrkede Forhold paa den
anden Side GnEnSen. aa.& mae. vt atge:
Bliv dog for Hlmlens Skyld 1 ll!.m:merige! (Munterhed).
Ju.rtit.!minist~en udtalte overtor Hr.
PUrschel, e.t h&n '1lde give H.aabet om
amdrede Forhold en Chance hwrt &n•
det Aar. Han erkl!erede, at ban 1klke
1.'ilde give Agitatlonst.llladclse for tremmede Kommunister og bete.gnede Kommunlsmen som Udtryk for den sorteste
R.eaktlon.
Hr. Sohmf4t: - Jeg bar tkke talt
om Fattt~aard, men Forholde;ne er
ikke gode.
Hr. Vald. Ber&JI.!&l (R.), der .var r&.dlkal Ord.f0rer, haabed.e strerkt paa, at
.,Menneskejagtens Tid" snart maa.tte
vrere forbt. Han mlSkede, at JusttU..
mlnlsteriet nu og da., naar der vs.r Uro
om Opholdstllladelser, gav Oftentllgheden Besked om AfgeTelsen.s Pnemis·
ser, saaledes at der kunde skabes Ro.
I hver enkelt Sag
Mini-<lte~·etl: dE'r ofte en saadan Mrengde at
tailler, at den endellge Afge~lse
sten altid maa hvlle paa et .......11.~•
S\ton. Det er ofte meget van.~el\ge
ptnllge Sa.ger at have med at gere.
Lovforslagct gik direkte tn 2. Bell.
Nreste M0de I M orgetl, hvor bl. a.
Umforn~forbtt&ta

mer tl1 Beha.nd11ng.

Forl~ngel8e
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Ien1okratus1
:. . Gasva!rk) er afgaaet
og bisrettes Onsdag d. 29.
Kl. 15 I Spndermark K.rematorium.
Medlemmerne anmodes om at m
Fanen kommer til Stede.
Formande
D~den

sendt et omfattende
Den 31. Mru·ts, Dage-'1
dag, proklamerede E
At \•or krere Mor, Svigermoder
malede, hvorledes de soclaldemo~ det Halverlng af Mandateme, Ven·
terne Oeneralstrejke
Bedslcmoder
dersom
Part.!,
sejrende
det
var
stre
kratlske Opr~rere sk~de bebandles,
med Kravet om, at I
hvortil staunlng roUgt svarede, at efter dannede Regerlng med Niels
kaldtes og Valgloven
f. Hpesch,
Uroen 1 K~benhavn
Enke eiter Va!rkfprer Carl Peder
1 saa Fald vilde andre formodent- Neergaard som Statsminlster.
For Grren~rgsmaalet flk Mi- !Einar Holms Jernstpberi) Ldrdag
lig komme til at llde samme Skreb·
og Typograferne sta
25. ds. er afgaaet ved Dpden medd
ne. Omsider opnaaedes Enlgbed, ntstersklftet tngen Betydning. Af- herved Sla!gt og Venner.
det ved de borgerlige
Vlggo Peders•
Pedersen,
lkke mlndst ved Kongens Mellem- stemnlngskonunlssionen indstlllede Emmy
Alligevel pr~vede 1.
f. Thomsen.
Zaeharills Friis.
Anna Friis,
komst, og Paaskemorgen meddeltes at drage Oramsen paa Orundlag ar
•
be at gennemf¢re si1
f. Pedersen.
Resultatet: Ministeriet Liebe traad~ Afstemningen, s.aa at hele f¢rste Anna
Fredag den 2. April
Einar Peders1
Pedersen,
te tUbage, og Kongen erklrerede at Zone blev da.nsk. To af Kommlssiof. Petersen.
rlngen Fo.l ketinget og
Else Larsen.
ville udnrevne et Mlnisterlum med nens Medlemmer a!gav en Mindre·
til den 21. AprU. He1
Begravelsen Ioregaar '.l'orsdag d.
nogle ds. Kl. ll/4 fra det pstrc store Kapel
vedr¢rende
8t¢tte a! alle Partler, alene med ta.lslndstUllng
bltrelsen srerllg 1 H<
Kirkegaard. hvortil eve(
den Opgave at gennemff!lre Valg- Sogne Syd for fprste Zone, men Am- Bispebjerg
Kpbenbavns Borger:
cUe ,K.raosc ven ligst be des sendt.
Ioven og afholde Valg. Samtldig bassadf!lr-Raadet vedtog Flertallets
vedtog en Henvendel
Vor ka!re Mand. Fader, Sv!gerlac
.krrevede Soclaldemokrateme Ar- Indstl.lllng. Mellemslesvi&eme pr;- Bedslefadcr, fhv. Detailhandler
for at J:>eda ham udm
bejdssltuattonen lpst, fpr General· vede at faa. gennemf,Srt en Intemarlng med parlamentaJ
strejken blev afblaest, og nreste Nat tionalisering af 2. Zone, men det
dens et tusindtalllgt
FTankesvej 5,
mellem 1. og 2. Paaskedag Iyk.kedes blev uden Resultat, og Mlnisterlet er d!id.
3 April ledsagede <
Marie R"Pmet
det Forllgsmanden at tilvejebringe Neergaard sWttede ikke dlsse Be- BisreUel.sen finder St.ed Onsdag K
kratlske og radikale
Krematorit
Spndermarkens
fra
et Forllg. Samme Dag udnrevntes strrebelser.
sentanter til Amall
bvortil eventuelle Kranse venligsl
nye Forretningsmin1sterium Oprtnaellg var det Tanken, at des sendt.
det
f:n srerllg Deputation
M. P. Friis, og Valg blev nu udskre- selve o verdragelsen skulde ske ved At vor ka!re, ejegode J..!oder, Svig
gerlige Oruppe samt
moder, Bedstemoder og Oldemoder
vet tll den 26. April, efter at den en tresidlg Traktat mellem de AI·
Kongen for at frem!•
nye Valglov var gennemfS:Srt. Fre- lierede, Danmark og Tysk.land, men
de Henvendelse.
a!gaaet ved DPden Spndag d. 26. J
den var saaledes genoprettet, men paa Grund a! Ministerkrlsen 1 Tysk- er
FS:Slgen blev, at Kor
bekendtgores berved.
Anna. Rigmor. Viggo.
der herskede Maaneder fortsat Uro land efter det tyske Rlgsdagsvalg
nen sammenkaldte E
Ella. Karl. Georg.
lOd dette slg ikke g¢re, og den ende·t Begravelsen
btandt Arbejderne.
dende Politlkere, son
foregaar Spndag d. 2. I
d
Valget blev et Nederlag for Mini~ llge Suverrenitetsoverdragelse fan bruar Kl. lH.t tra 0stre Kapel, Bis1
meUem L¢rdag og S¢1
bjerg Klrkegaard, hvortil eventu
sterlet Zahle tdet Venstre og de saa St ed ved ell tosldig Trakta.t. lVanse
lede paa Amalienbort
bedes sendl.
'
flk 77 Skreringsdagen blev den 15. Junl, og ~==.:...::..:.:::.:.:-:.-------~KonservaUve tllsammen
var ret uhyggellg, id
Vor ka!re Moder
· t ense
K' t' Chns
den h¢j~ J h
stensen tem.mellg udtorarende ud- 3ertandater (49 + 28) medens de tid- 1 Begyndelsen af Jull fandt
id t o anne rrs me
st
'
Helgesen,
L
e
ed,
od!;ere RegerlngsPartler kun fik 59 tldeli"!e Genforening
tandsm~2 soclaldemokrater + 17 Radi- Kor.gen rerl over Orrensen til df er efler faa Dages Sygeleje stille og 1
· k L dsdele den 10 Jut\ ligt sovet hen den 24. Januar.
·t
Borne)le
·
Og bag :J.lc), tllilge flk Erhvervspartle 4 S\1nderJYS e an
Bisrettelsen har fundet Sted.
IIartvig Frischt.
den u1YI\andater. For de Radikale bet¢ 1920.

I

lrnevede Valg afholdt jSjeblikkellgt
Herover!or henviste Statsmin1steren til, at der netop var opnaaet
Enighed mellem tre ParUcr om en
ny Valglov, og saa snart denne var
gennemfprt, kunde Valget afholdes.
Dette vUde Kongen 1kke a!vcnte, o~
Samtalen endte med, at Kon~en
afskedigede Zahle uden at anmode
ham om at !ungere videre, 1ndtll et
nyt Mlnisterium kunde dannes.
Denne Afskedlgelse ar et Mlnisterium udenom Rlgsdagen og uden en
virkellg Afstemnlng 1 Folketlnget,
delte ll!Jeblikkelig Befolknlngen 1 to
Lejre. H~Jre og Venstre hrevdede, at
det var Kongens grundlovsmmssige
Ret at afskedlge Mlnisterlet for
at h~re Folkets Mentng. Regertngspartlerne pegede paa, at det var Pt
Btud paa Parlamentarlsmen og en
Krrenkelse af Rlgsdagens Ret. De
radikale Blade krrevede de uansvarllge Kredse, hvis Raad havde •.nskyndet Kongen til bans HandJlng.
frem 1 Lyset. Soclaldemokrateme
erkl~ede Kongens Handling for et
S tatskup, krrevede Rlgsdagen indk.aldt og varslede Oeneralstrejke,
.hvis grundlovsmressige Tllstande
lkke ¢jebllkkellg blev genlndf,Jrt.
Dagen efter udnrevnte Kongen
en Regerlng af Ikke-Polltlkere med

Thora Hansine Peders

W. RJ'mer,

Ane Marie Larsen

for tnge

28 JAN. 1936

skfiver den
I.

Social-Demokratens Krontk.
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Dansk. Saa snart Fredstraktat-en
var traadt I Kratt 1 Januar 1920, var
. te
d er nemllg blevet ne dsa t en m rnational Kommlssion, der 1 F~lge
Fredstraktatens Artikel 109 skulde
~:tyre

de slesv1gske Anl!ggender og
efter Afstemnlngen trreffe den ende 11ge Af gi!Sre1se om G rrensen.
Forud herfor var der imidlertid
gaaet halvandet Aars Forhandlinger, Agitation og oprlvende Strid i
Danmark, saa at den nationale
Genoprejsn!ng for Nederlaget 1
1864 endte med at f~re det danske
Folk Uge paa Grrensen at Revolutlon.
T1l at begynde med tegnede alt
ellers fredellgt nok, ldet hele det
danske Folk 1 Oktober 1918 fSSlte sig
paa een Gang dybt bevreget ve<i
Wilsons Fredsbudskab og nresten
la.msl.a.aet ved den tyske Kolos' Sammenbrud. Man maa. her erindre,
hvad det vll sige I to Menneskealdre
at have levet 1 Skyggen af det Bismarckske Rlge, for at forstaa den
F~lelse at Usandsynllghed, der greb
Da.nskeme, da Porten til Nordslesvtg blev slaB~et op. Men det var ingen Rus, cter strak.s greb Nationen;
de bltre Erfarlnger !ra 64 sad sa.a
dybt 1 aile ansvarllge Polltlkere, at
man fremfor alt lkke ¢nskede at
assre de Natlonalllberales Fejl om

I

igen.
Spor~ne skr!lmlmede; de
Krav, man vilde rejse, var rent na~
tionale uden Indbla.nding af g~ ~
his .
llnj
d
\'
. toDnske Giknl!nslle Eefr,
et vre e
s1g annev r e e er ... ·en.
1
Det. var denne Opfatt.t> , der kom
'ft
Orde 1 den d.a.n.ske Rig
s Frellesm~de den 23. Oktober: ' • der
vedtoges fplgende Ud' • i~~
der
fastslog:
Yr.
at der er En!ghed ~~~-. n 1 fotusrette
den ttl alle st/e1 ~ellge Neutralitetspolitik, 11 J".&\ hele det
danske Folk hrw givet sin Tilslutning,
a
at ingen anden lEndrlng 1 Slesvlgs
nuvrerende Stilling end en Ordning etter Natlon.alltetsprlnclpet stemmer med det ctanske
Fol.ks jZ)nske, Fplelse og Inter-

I

til

esse,
og under den torestaa.ende Gennernisnelse a.t det !ra begge de
krlgsfprende Parters Side godkendte
Nationalltetsprtnc1p:
FOLKENES SELVBESTEMMELSESRET,
at ~nske L~snlngen tilvejebragt
paa en saadan Maa.de, at der
ikke voldes Skade 1 Forholdet
til nogen af Sideme, hvorved
ogsaa Genforenlngens !remttdige Sikkerhed betrygges.
Denne Udtalelse flk Tllslutnlng

d
.J1\
k
me uanmar .

:•••••••••••••••••••••••••••••••,•••••..••••••...•••••••..•••••••••••••••••••••••••....... ••••••••••••••:
For et Par Dage siden udkom 2. Del at Hartvig Frisch's histortske
•: Vrerk om Etterkrigstidens lprste Aar. Der lt7tdes hert ogsaa et •
:•
: AI 't
·
d Sd d 1 ll d
d
t t
:
:
sm om G en1oremngen
me
n er y an og e mange n er- :
essante Begivenheder om Ministertet Zahles Fald. Vi gengiver f Dag
i og i Morgen der "'aagceldende A/sldt elter Forlatterens Manuskri....t. :

I

f

t

derfor forsta.aellgt, at Flensborgeren
den om Fr~lev saaledes, at Christian Ravn og P, Budach fra
Pa.dborg bliver Gramsestatio- Homskov straks tog Afsta.nd fra Renen, og derpaa f¢lger Skellet solutlonen, der ellers blev vedta.get

i

i

mell~ Slogs og Krer Herred, enstemmigt.

Ske'hrekken og tll sldst S~nder' •.>
a· ~ og Vldaaen til dens BI!Sl· ~
Af Fo lketingsman d Hartvig Friach.
·' -:g mod Nord, hvorfra den
.'."":. ar lige ud til Vesterhavet og
lkke blot fra aile Pa.rti.er, men fra kehjem 1 Aabenraa, SI!Sndag den 17., _" ,,~
· f!re ud om Nordpynten af
t'untllge Medlemmer, og er saaledes N.ovember. Ved denne LejH~hed 1 Si: c
~r: strerkt Vidnesbyrd om, at Natlo- vecttoges en Resolution, hi ,Jrved
Den1~,. Gramsellnje er den saanen I dette dystre jZ)jeblik vlrkel!g Nordslesvlgerne 1 Vlrlteligheden selv kaldte ~: V. Clausen'ske Llnje, og
var enlg, og at dens ansva.rlige Po- afgjorde hele deres Lahdsdels Skreb- den n-..1nslesvigske Vrelgerforenlng
lltikere ogsaa formaaede at se et ne, idet de lkke n~jedes med 1 al havde ved ;;in Resolution bogstavellg
godt Stykke ind 1 Fremtiden.
Almlndell.ghed at rejse Krav om en talt s k a b en Landsdel. Tanken
Den samme Dag, da dette for- Dellng af Slesvig e!ter nation ale var tor saa vidt den sa.mme som
ha.ndledes i den danske Rlgsdag, Linjer ved en Folkeafstemnlng, men den, der var udtrykt af den enlge
rejste H. P. Hanssen ogsaa Sagen i selv 1 klare Ord direk.te fastslog, danske Rigsdag, nemllg den klare
Berlin 1 den tyske Rigsdag, paa hvad Nordslesvig er for et Omraa.de. og bestemte Opgivelse af en .,hlstoGrundlag af Pragt!r-Fredens Prgr. 5. Det hedder I de to t~rste Punkter a1 riskc GrrenseUnje; men Nordslesv1Han tik ganske vist det Svar, at denne ReSC'lutlon:
gerne var gaaet et Skridt vldere,
denne Prgf. var ophrevet 1 1878, og l . .,Vi I!Sn.sker det nordslesvigske idet de selv havde afstukket det
SJ)I!Srgsma.al l~t paa den Maa.de, C>mraa.de, Striden stod om. Hertll
at dette at Danmark var tilraadt
a.t Nordslesvig optattes som en fi!Sjede man g11Jlske vl.st 1 Resoluttoved Optant-Traktaten at 1907, men
Helbed,
hvis Betolkn.lng ved at nens Stykk.e 5 es Udtalelse om Dlsa.mt1d1g underrettedes han u.nderstemme Ja eller Nej tllkendegi- strikterne Syd for den nrevnte
haanden om, at den tyske Regering
ver, om den vll genforenes med GrrensellnJe:
var lnd!orstaaet med en L~n1ng a!
Da.nmark.
5. .,Vi betragter det som en Selvd.et nordslesvigske SJ)I!SrgsmaaJ efter
2.
Nordslesvig
er
den
Del
at
HerfS!)lge, at tilstsXIende Dlstrlkter l
Natlonalltetspr1nc1pet.
tugd~mmet S!,e.,v1g, der tlgger
Mellemslesvlg, som rejser KraFaa Uger efter, da. Revolutionen
Nor<! for en Llnje, som gaar fra
vet, bar Ret t;rvect en srerskllt
gennemrystede Tyskland, og aJt var
Sydpynten a! Als 1nd ad FlensAistemn!ng at tUkendeg1ve, om
1 Opli!Ssnlng, tog den nordslesvigske
borg Fjord tU KobbermS!)llebugde ~nsker at komme tUbage tll
Vrelgert.o.Nmin.g selv Initia.tlvet
ten, op langs Krusaadalen, s¢nDanmark.c
et st.ort Reprresenta.ntm¢de paa Fol•

"

"

•

:............- ................................................................................... .. :

I

Afstemnlngc v:i.ser, at Nordslesvigerne lk.ke ~nskede, at disse Omraader
skulde veje med I s~rgsma.alet om
Nordslesvlg som saa.dant. Det er

j

till

Hermed havde Enigheden faaet
den f~<Srste Revne, og 1 denne Resolutlon, som gav S~et til den Afstemnlng 1 Zoner, som optoges 1
Fredstrakta.ten, ligger Spiren til den
senere bltre Strict. Fra nu af begyndte nemllg en strerk Agitation 1
Meilemslesvig og Flensborg, og ctet
ejendommellge for ctenne Agitation
er, at den lkke st~tter sig pa.a Natlonalltetsprlncipet, men paa den historlske Ret. Men da der historisk
aldrlg havde eksisteret noget Mellemslesvig, saalidt som et Nordslesv1g, kan det lkke undre, at Agitat1onen nu fl<'rtes vi{fere ogsaa bla.ndt
Sydslesvlgerne, saa at der jrevns1des med Flensborgbevregelsen opstod en Dannevirkebevregelse, der
krrevede en AfstemnJn.,"'Slinje mindst
til Unjen Slien-Elderstedt.
Endttu havd~ di.sse Bevregelser
dog lkke sat dybere Spor i Kongerlget, hva.d man ser deraf, at aile
fire Partier I dtm danske Rigsdag 1
Marts 1919 ened~s om at sende en
Delegation, bestaaend~ at Rigsdagsmrenct og S¢nderjycter samt Direkt¢r H. N. Andersen, ned til Fredskonferencen 1 Parts !or at under•

s~tte

det Krav, den danske Gesand
allerede havde fremsat om en dob·
belt A!stemning, h~ r~~o·
ne stemte under eet, medens andex
Zone stemte dlstriktsvis. Fortnder
den.ne ofticlelle Delegation kom ti
Pa.ri.5, havde imldlertid Dr. Jona.
Collin allerede optraadt paa Danne·
vlrkemrendenes Vegne og haft srer·
deles gode Forblndelser. Naar mar
erindrer Atmosfreren l Pari.s i Kon·
fer-e.nce-Maa.nederne og det ene·
staaende Tyskerha.d, der gjorde sli
greldende 1 a.lle Komm.lssionerne, e:
det forstaaeligt, at Dann.evlrkemrendene havde god Medvin.d. I Vlrke·
llgheden kunde de Alllerede slet ik·
ke forstaa det offlcielle dansk~
Standpunkt, dPr lugtede af Tysk·
venllghed. Saa kunde man da Iangt
bedre forsta.a Dr. Collin eller f. E1ts
Grev Holstein, der kom paa Sydsles·
vlgemes Vegne endnu senere hen
Marts Ma.a.ned.
Ved den endelige Fremlreggelse a~
Fredsforslaget 1 Maj vlste det sig d~
ogsa.a, at der var oprettet en tredjf
Zone gaaende belt ned til Ejderstedt
tll ~rste Overraskelse for den dan·
ske Regertng og Rigsdag. Og paa de·
Tlds-punkt var Agltatlonen for Dan·
marks hlstorlske Ret ogsaa begynd'
at tage Fart Nord for Kongeaaer
og bllve tu en Bevregelse rettet dl·
den slddende Regering.

Afstem.ningc viser, at Nordslesvtgerne ikke ~nskede, at disse Omra ader
skulde veje med 1 Spt1rgsmaalet om
Nordslesvig som saada nt. Det er
derfor forsta.aellgt, at Flensb orgere n
~ For et Par Dage siden udkom 2. Del at Hartv tg Frisch's histor iske
den om Fr~siev saalooes, at Chris tian Ravn og
~
P. Budac h fra
: Vrerk om EJterk rtgstid ens f~rste Aar. Der
Pa.dborg bllver Gram sestat lo- Homs kov straks tog
Jindes heri ogsaa et i·
A!stan d Ira ReA/sni t om Gento rening en me.d Sdnae r1yllan d
nen, og derpa a f¢lger Skelle t solutl onen, der ellers
og de mange inter- :.
blev vedtag et
essante Begtv enhed er om Minist ertet Z'!hles Fald.
mellem Slogs og Kl'l!r Herre d, enstem migt.
Vt
gengt
ver
f
Dag
i• og i. Morge n det paagreldende A/s t~it etter Fortat terens Manu skript . .•i
Ske'nr ekken og til sidst S~nderHermed havde Enlghe<len fa.aet
J
:.
~· p .og Vidaa en til dens B"'j- den f~rste
Revne, og l denne Reso.' .g mod Nord, hvorfr a den lution , som gav
Af Folketingsmand Hartvig Frisch.
S~et til den Af. ar lige ud tll Veste rhavet og stemn lng 1 Zoner
, som optoges 1
ikke blot fra aile Partie r, men fra kehjem 1 Aabenraa., SS!Inda
.g den 17., ~ '" P.re ud om Nordpynt~n a.f Freds
trakta
ten,
llgger
Splren tU den
nmtli ge Medle mmer , og er sa.aledes November. Ve<l denne
Lej l!~hed
Sl
senere
bitre
Strld.
Fra
nu a! be~~ strerk t Vidne sbyrd om, at Natlo- vedtog es en Resol
ution, h• ?rved
Orrensellnje er den saa- gyndt e nemli g en strerk
Agitation 1
nen 1 dette dystre f2)jebHk vlrkelig Nordslesvlgerne i Virke llghed
en selv
~-"' V. Claus en'ske Linje, og Mellem slesvig
og Flensborg, og det
var enlg, og at dens ansva.rllge Po- a.fgjorde hele deres Lands dels
Skreb - den n~ .<1slesvigske Vl'l!lgerforenlng ejendo
mmel lge tor denne Agitat ion
litiker e ogsaa forma.aede at se et ne, ldet de 1kke nS!Ijedes
med 1 al havde ved •In Resol ution bogstavellg er,
at den l.kke stjjtte r sig paa Natlogodt Stykk e lnd 1 Fremt lden.
Almln dellgh ed at rejse Krav om en talt s k a b · en
Lands del. Tanke n nalite tsprin cipet, men paa den
hlDen sa.mme Dag, cia dette for- Dellng af Slesvlg efter na.tion
ale var for saa vidt den sa.mme som storlsk e Ret.
Men da d-er hlstor tsk
handl edes i den dansk-e Rigsdag, Linjer ved en Folkeafstem.n.l.ng,
men · den, der var udtryk t a! den en1ge aldrlg havde
ekslst eret noget Melrejste H. P. Hanss en ogsaa Sagen 1 selv 1 klare
Ord direk.te fastslo g, dansk e Rlgsdag, nemll g den
klare
lem.sle
svig,
sa.alldt som et NordslesBerlin 1 den tyske Rlg~Sdag, paa hva.d Nordslesvig
er tor et Omra ade. og bestem te Opg1velse af en ,.hlsto
- vig, ka.n det lkke undre , at Agitat ioGrund lag at Prage r-Fred ens Prgr. 5 Det hedde r 1 de
to f¢rste Punkt er af rlskc GrrenseUnje; men Nords
lesvi- nen nu f~G~rtes vldere ogsa.a bland t
Han fik gansk e vlst det Svar, at denne Resol ution:
gerne va.r gaaet et Skrid t vtdere , Sydsle sviger ne,
saa at der jl'l!vnsldenne Prgf. var ophre vet 1 1878, og 1. )Vi ¢nske
r deli nordsl esvigs ke ldet de selv havde afstuk ket
det
des
med
Flensb
orgbevl'l!gelsen opat dette a! Danm ark var tilraa dt
Swrgs maa.l l~t paa den Ma.ade , Omraa de, Stride n
stod
om.
Hertil
stod
en
Danncvirkebevregelse, der
ved Optan t-Trak ta.ten at 1907, men
at Nordslesv.!g opfatt es som en f~Jede man ga.ns~
e V'l.st i Resolu tlo- krreve de en Afstem n!ngsl
lnje mlnds t
samti dig under retted es han under Helhe d, hvis Befolkn.ing ved a.t nens Stykke 5 es
Udtale lse om Dl- til Linjen Sllen- Eiders tedt.
haand en om, at den tyske Reger ing
stemm e Ja eller Nej tllkendeg1- strlkte rne Syd
for den nrevn te
End1tu havde dlsse Bevregelser
var 1ndfo rstaae t med en L¢sni ng at
ver, om den vll genfo renes med Orren selinje :
dog
ikke sat dybere Spor 1 Konge det nordsl esvigs ke swrgs ma&l efter
Danm ark.
5. )Vi betrag ter det som en Selv- rtget, hvad man
ser deraf, at aile
Natlo nallte tsprln cipet.
2. Nordslesvig er den Del at Herf~l.ge, at tilst~ende Distri kter l fire Partle
r 1 den dansk e Rlgsd ag 1
Faa Uger efter, da. Revolutionen
tugdS:Smm.et Slesvig, der ligger
Mellemslesvig, som rejser Kra- Marts 1919 enede
s om a.t sende en
genne mryst ede Tyskl and, og alt var
Nord for en Llnje, som gaar fra
vet, har Ret t,;rved en srersk llt Deleg ation, bestaa
end~ af Rlgsd ags1 Opl~sning, tog den nordslesvlgske
Sydpy nten af Als lnd ad Flens Afstem nlng at tllkendegive, om mrend og SOnderjyder
~amt Dlrek Vrelgerf.oi~anin.g selv Initia. tlvet till
borg Fjord tU Kobberm~llebugde 0nske r at komm e tllbage til ~r H. N. Ander sen,
ned
til Freds ·
~t stort Reprre~Sentantmpde paa Folten, op langs Krusa ada.le n, ss>JnDanm ark.c
konfe rencen 1 Pa.rls for at under •
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s~tte

det Krav, den_dans ke Oesan dtl Den na.tio nale Storm
, der nu rej- nrevne et Mlnis terium , d er ikke
allere de havde frem.sat om en dob- ste s:!g og 1 f¢rste
LlnJe rev en stor havde Flerta.l 1 Folk:etlnget, enede
s
belt Afstemnl.ng, ~rved fprste Zo- Del af de Kon.s
ervatlve med s1g, man tilsl.dst om et Forllg
paa
ne stemt e under eet, meden s and-en vilde dog nrepp
e have grebe t saa Grund lag af Min.!sterlets Fortsr
etZone stemt e distrlk tsvis. Forind en strerk t om sig,
hvis den ikke havne telse og en begyn dende Afvlk.
llng a.f
dimlle oftlclelle Delegation kom til .faaet Nrerlng
at den polltis ke Uv1lje, Restri ktione rne !ra Septe mber
1919.
Pa.rls, havde imldle rtld Dr. Jonas der samtl dig
at 9Jkonom:l.ske Aarsa.- Men Sp~rgsmaalet om Valglo
ven
eollln allere de optra adt paa Danne - ger blii!Ste
op mod Reger lngen Zah- var end.nu ul~t, og dettle
SpjGirg
svlrkem renden es Vegne og ha.ft srer- le. Det, Stride
n her stod om, var m.aa.1 ulmed e stadig paa Bunde
n
af
deles gode Forbin delser . Naar man Krigst.tdens Restrlk
t.l.oner, II'OIXl un- aile pollt1ske Forha ndling er.
erlndr er Atmos freren 1 Paris i Kon- der Varek naphe
den og Dyrtld en
Den fS!Irste Gang, man mrerkede,
ferMc e-Maa neder ne og det ene- havde skll!rm et
de Mindr ebemi dlede a.t denne 1ndrepol11lis·ke Spren
dlng
sta.a.ende Tyske rhad, der gjorde slg I Lande t. Disse
Restri ktione r hv1- ogsaa. slog over paa. det udenr1
gsgl'l!ldende 1 a.lle Kommlssionerne, er lede aile paa.
den sa.a.kaldte Augus t- pollt1ske Felt, var paa et fortro
llgt
det forsta aeligt , at Danne vlrkem ren- Lov af 1914, der
ha.vde givet Rege- Rigsd~SS<le den 12. MaJ
1919,
dene havde god Medvin.d. I Vlt'ke - ringen vtdtga
aende Bemyndlg-elser. hvor man skulde tage Stlll:ln
g til den
llghed en kunde de Alllerede slet lk- Nu, da. KrJ.gen
va.r t1l Ende, Icneve- nye Sltua.tlon, der va.r opstaa
c,t ved
ke forsta a det offlcielle dansk e de stj!lrre og stj!lrre
Kreds e af ~n- den foreslaa.ede Opret telse ar en
Stand punkt , dPr lugted e ar Tysk- der, Fa.brlka.nte
r og Ha.ndlen.de dis- tredje Zone. Regeringtm. foreslo
g
venllghed. Saa kunde man da. langt se Restri ktlone
r ophrev et, men da a.t henstl lle til de Alllerede, at
tredbedre rorsta a Dr. Collin eller f. Eks. Bloka.den endnu
fortsa.ttes, og Pri- Je Zone udgik. Men de Konse
rvaOrev Holste in, der kom paa Sydsle s- serne sna.re st
var opadg aaend e, tlve stemt e nu imod den ar de
tre
vlgern es Vegne endnu senere hen 1 nregted.e Reg.er
lngen stjGittet t1l So- andre Partle r tlltraa dte U.J!.tale
lse.
Marts Ma.a.ned.
clalde mokra terne at ophreve AuNu bragte hver Ma.a.ned nreste n
Ved den endell ge Fremheggelse at gust-L oven. Den
var rede til at ud- en ny SkrerPeise a! Modsr etning
erFreds forsla get 1 Maj vlste det sig da skrive Valg, men
paa Betmg else af ne. I Jun1 udnre vnte Reger lngen
ogsaa , at der var oprett et en tre<lje en lEndr ing 1
Valgloven, tordi denne H. P. Hanss en til sS!Inderjysk
MiniZone gaaen de helt ned til Ejders tedt. ved Valge t 1 1918
ha.vde vist sig at ster og knytte de derve<l sln Skll!b
ne
til stfjrst e Overr askelse tor den dan- begUnstige
Partie t Venst re. Oppo- endnu faster e til de Nords
lesvig
ere,
sk.e Reger lng og Rigsdag. Og paa det sltion en for
~ 1 Marts 1919 a.t der holdt paa Aa.be
n.raa-ResolutioTidsp unkt var Agltat lonen for Dan- fremk alde Va.lge
t a.l.ll.gevel ved 1 nen. Udnrevnelsen valtte
marks hlstor iske Ret ogsaa begyn dt Lands tinget at
nedste mme et Sta.tsat tage Fart Nord tor Konge aaen la.an, der var nj1klvendlgt fn· Statsog bUve til en Bevregelse r ettet dl- ka.ssen. Der fulgte en Minis terkriva.r ogsaa Venst re-Pa rtiet
.mod den sidden de Reger ing.
se, men da Konge n nregte de ~t ud- Angr.ebene .
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sJuiver den

Fi'a Landst.ingsmand H. J~/3CII
Christensen bar vi yderligere modbget feJgende:

•

D

A det er mig meget magtpaai!ggende, at der hersker Klarhed t
Pt S!)0rgsmaaJ at saa vldtrrekkende
I.Karakter sorn Mi.ndretalsspergsmaat~
1 NordslesVig, rnaa jeg have Lov Ul
at g0re nogle afsluttende Bomrerlmlnger til de Betragtn.inger, .. Dagens Nyheder" .ger greldende I Forb!ndelse
ll'ied lll.lt sidste Incllieg. Bladet skrlver,
at lngen kan bestride, at Danmarks
Mindretaislovgivning tilrettelmggcr .,et
NaUonaJitetssklfte" for det danskta.tende, tysksindede MindretaJ ludentor
Darunarks Gramf!e.

!

I

I

l

I

Nrh,:Ja\ .

•

Dette er ikke l'lgtigt. Danmarks Lovgivning paa dette Ornraade undla<ler
at krreve at det Mindretal, der sternto
inlod at komme indentor Danmarks
<.krense 1 1920, at det skat lade sloe
Z::0rn undervtse paa Dansk og lade slg
kirkeligt betjene paa Dansk, hvi.s det
ikke en.sker det. VI forer ikke detto
ll:tindtretals Barn .og Voksne over 1
tysk Undervlsnlng og kirkelig BetjelJing VEld vor Lovgivnlng; disse Tlng
der hct"
I !andt 1 de fleste Tilfrelde,
kommer f Betragtning, Sted ud frn
et tysk Statskrav.
1

,Dagens Nyheder" er nreppe

blind

tor, at det nye, der kom lnd I Verden

e.rter Vaabnenes Sanunenbrud I 1918,
var Tanken om nye Statsgra:mser 1
Kratt at Folkenes Selvbestemmelse.sret og et dermoo 1 Forblndclse stao.ende Spergsmaa] om :Mindretallenes
Ret indentor de saaledes satte DY\3
Bltterbe<Ien Ved
Statsgrrenser, saa
Statsgrrenser, der lkke belt !alder
sammen med Folkegrmnser, dervoo
mlstede sin Brod.
De allierede Magter frigav Danmark
for tnternatfona! Kontrol med Landets
Bthandling at sit Mindreta.I, ford! man
erkendte, at I Danmark var Respekten
for Individets Ret til Selvbestemmelse
I aandelige Spergsmaal saa tydellgt
udtrykt 1 Landets .Lovgivning, saa her
vnr lngen International Kontr·ol nodvendig.

Danmark bar a..ldrig -trenkt llaa 'lt
dettnere Begrebet ,.nationalt Mindretal'' paa anden Maade, end at til lV!fndretallet h0rer, hvem der selv bekenslg dertn; enhver anden Maade
at tage Spergsmaalet paa er etter
og
forkastellg
Opfattelse
formaalsles og Vil~e kolllJlle pa.a tvrers
at givne Lefter om borgerlig LJgeberettigelse, Man kan lkke paa een Gang
dette og sarntidigt megte at
simpleste Folgeslutninger
At et 1-findretal isolerer sig, na&!"
alm.indelig international
det under
A.nerkendelse at dets Ret dertil danner
sJt eget Skole- og KlrkeUv, llgger 1
Sagens Natur. Det bllver dog nreppe
et vanskeligere ElemP.nt at have med
at gere 1 et Land, der forsoger PM
loyalt at give det lige Ret mea Lan-

:or, at det nye, der kom tnd 1 Verdcu
erter Vaabnenes Sammenbrud 1 1918,
VIU' Tan.ken om nye Statsgrmnser 1
Kraft a.f Folkenes Selvbestemmelses!'et og et denned 1 Forblndclse 8taaende Spergsmaal om Mlndretallenes
Ret Indentor de saaledes satte ny<'l
Statsgramser, saa. Bltterheden ved
Statsgramser, der ikke belt !alder
sammen med Folkegrmnser, derved
mtstede sin Brod.
De allierede Magter frigav Danmark
for tnternationa.l Kontrol med Landots
Bthandllng a.f sit Mlndretal, tordl man
erkendte, at t Danmark var Respekten
for Indlvldets Ret til Selvbcstemmelse
t aandeUge Sp0rgsmaal saa tydellgt
udtrykt t I::.andets Lovglvning, saa her
var tngen international Kontrol nedvendig.
Danma.rlt har aldrig ·tamltt 'J.laA 'lt
dcflnere Begrebet .,nationalt Mindretal" paa anden Maade, end at til Mtndretal.let h0rer, hvem der selv bekender stg dertil; enbver anden Maa.de
at tage Sp0rgsmaalet paa er etter
Opfattelse forkastellg
fonnaalsles og vU~e komme paa. tvml"3
a t givne Loiter om borgerllg Llgeberettlgelse. Man kan ikke paa een Gang
erkende dette og samtidigt nregte nt
drage de simplcste Folgeslutntnger
Jera.f.

At et Mindretal isolerer sig,
under
.'\nerkendelse af dets Ret dertil danner
slt eget Skole- og Klrkellv, liggcr l
Sagens Natur. Det bllver dog nmppe
et vanskeligere Element at have med
at g0re l et Land, der forseger paa.
loyalt at give det lige Ret med Landets andre Borgere, end det vU vmre
l de Lande, der behandler Mlndretallet paa en saa.dan Maade, at clots undertrykte, men stadigt ulmende Ha.d
Ul Herbergataten bare venter paa det
belejllge 0jeblik ttl at give slg skmbnesvangre Udslag, som f. Eks. 1 Tyrol
1 disse Dage. Danmark laver ikke flerc
tyskslndede Mennesker 1 Nordslesvigmed sin Mindretalslovgivning, end der
var 1 Forvejen, og vi forer tngcn over
1 et .,Nationalitetsskifte" sprogllgt set,

raade 1 nresten 2 Menneskealdre under
lysk Styre, uden at dett~ hldtll ha.r
forandret stort paa deres ! olkeligc

'rUsnlt.
Vilde vi stille os anderlooes, saa. vUdet nye System faa .,Fyrmestcrens''
l L!denskabernes Verden, og
tle Straaler, som denne ,.Fyrmester"
saa. Tllfmlde vilde sende ud t Verden,
have mlstet Renhedens Skmr og

en redellg Nation.
Noget saa.dant vM jeg, &t .,Da.gen9
lkl!:e enaker.

Blgsd4gen, den 17. Januar 19M.
B . Jef3en ~risten.&ett..

Rjemmetyskerne f Nordslesvig «
et nationalt Mlndretal, eaaledes
dette defineres i greldende Folmen et Sindelags-Mindretal.
dette Sindelags-Mindretal
nem Privatskoler; Kirkeliv,
-eninger og anden Organisation sy·
stematisk forbereder Ungdommens
Nationalitetsskifte, i Ligbed med,
ltvad Tilfreldet var i Angel mellem
de to slesvigske Krlge, er en Kendsgerning. At denne Udvikling fremmes af vor Lovgivnings og vor Forvaltninp Princi~, er Ugeledes en
Kendsgerning. Men dermed er paa
ingen !l!a.ade sagt, at disse Princi·
pcrs Anvendelse b.or rendres eller
overhovedet kan undgaas.
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Sladet:

I )itgeu~ Nyh~tt.
skriver den

Hermed er imidlertid blot sagt saa

16 JAN. 1936

Den danske binie
i NordsleSvig

Pleget som aette, at den dan.skc Linie
i Nordslesvig uafvendelig har f0rt
til ogsaa disse Resultater. Derimod
er der intet sagt om, hvorvidt en anden Linie kunde vrere valgt, og end·
nu mindre, at en helt anden Llnie
.
k
M
f 1
kuld k
Lvsk .Mindretal lnden tor La.ndeU! Gneu.-aas e vt
e unne 0 ges.
nu s
r
Udtal ,__ r
. rt
d h
aer. ~t.e. at han l donne I<'orblndelae h
e<=r
ar gJO vore
enne
t

anvendte det Udtryk, at Mlndretallkc
lkke vllde blive sterre, end at dct unVi ,har f ra Landstlngsman H. J ef- det ,opsuges", har ha.n vlst a.ldrlg
He~ Chrlstellsen modtaget fC!Il.gende: trenkt s!g anvcndt t Forb1udelse med
den Mindretalslovgtvntus-, ,som ogsaa
~G!:NS NYHEDER for 13. Januar
lndeholdt en Omtale a! et For• ban bar vreret mE>.l Ul at godkl'nde.
Dan.n:w.rk yder na.ttonsJ Mlndretals·
drag, holdt af mig paa OUerup H0jakofor :Mlndrotallcts Skyld. Vor
rrtberl
le, genglvet af Forstander Brekbej 1
1 dennc Sag k&ll lkke oolndl!tllling
Skolena Aa.rsskri!t og '1 nogle Srertryk.
om der I vorl Naboland er
at,
stemmes
Det maa v~re mlg tilladt at gere
eller hlnt ojebUkkellge Styrc.
delte
noglc Bcmrerknlngcr til denne Omtale,
.reg kan "~re enlg mcd ,.Dagens Nyder paa de yreaentligste Punkt.er laa
I, at Hjemmetys.k.beden I Nord•
hedcr"
paa Llnte med den Opfattelse, jeg hs.r
er traadt klarero frem efter
slesvig
gjort g~ldende.
tidllgere, men lkke I, ~t dette
end
1920
Selv om jeg gerne anerkender, at
danske Mlndretal~ovgiv
den
kyldes
s
.. Dagens Nyheder" hs.r v~r.et meget UTv~rtlmod! Dct llgger I Sagens
nlng.
gev~gtlg I sin lndstllllng I det natlonale
Sporgsmaal I Senderjylland aiden Na.- Natur: Den saakaldte Hjemmetyskhed
Ledcltlona.l.eoclallsmens Gennembrud 1 Tysk- I Nordslesvlg maatte selv tage
Grrenefter
!rem
kla.rerc
tnede
og
sen
ln.nd og min Anke I det boldte Foredrag
Dognbebandllng af sedra.gnlngen, tordl den preussiske Emover Pressena
Sporgsmaal, der bar S!~gtleds I.ndstil- bedsstands Ledclsc og den dlrekte sles~
det vrellng bag slg I Folkeslndet, derfor lkke \'lgholstenske Indblandtng 1
Gr~nsens
ved
forsva.ndt
senUigste
bar kunnet ramme dettc Blad, aaa kan
kynjcg dog lkke trlk(lnde Bladet tor at li'lytntng. Og dog ka.n jo lngen
Eke. Navnenc
t.
at
for,
blind
VO!rc
dig
have l~st mit Foredrag alt for flygKoopmann og Vogelgesang iklte b0rer
tlgt paa et v~sentl,tgt Punkt.
til. Det indro SamHjemmetysklleden
Bladl.'t skrlver:
me.uhold om et trellos Ideal indentor
I Modsretning til andre nordsles- Hjemmetyslrnedcu I Nordslesvtg er det
vlgske Polilike:re, for hvem Nation.al- uoget vanskeligt at :faa. 0je paa; jeg
llOCiallsmens Sejr I Tyskland bar
fegjort ct rent ud revolutlonerende Ind- tror lkke, at dr.ns famlcncle F0rere
tryk, brevdcr Hr. Jetsen Chliste.naen, ler stg som 1 et , Drlvhua" l Lre tor
at dct trc41e lUge 1 Virkcligheden er aJle Vinde. Dct vllde de dcrlmod tale
en mindre farllg og aggressiv Nabo ~g under ct cvcntuelt sn1aallgt Polittend dcts Forgrenger. Thi, skrlver regimente, der som mtet andet er 1
han, ..en Stat, der ser sin Opgave 1
:samUdvlkllngen at egen FolkeHgbed, be- Stand til at temre et Mlndretal
gaar lkkc en sa.a. vanvittig Handling men. Enhver Grrensebo ejer en gensom at lade sine bedste Senner for- nem Aarhundrodcr nedarvet lnsUnktlv
blode I 1\Illl!onvls paa Valpladserne, Retss ans, som reagerer og altld kan
for derefter at kunne lndlemme nogle brerc ved en.hver Antydnlng af T\•ang.
faa Undersaatter I sit Rlge. Den folkeligc tyske Polltlk og impenalistlsk Derimod kommer ct Mlndretals Sam·
kan ikke forenes". ntenllold ud for en haard Bcla.stningsStatspolltlk
- VI tor vort Vedkorrunende (d. v. prove, na.a.r det t Frlhcd skal bygge
s. Rcda.kttonen af Dagen~ Nyheder) paa sin cgen indre Styrke, srerl1g hvis
er tkkc utllbojeUgc til at dele denne Mlndretallets bclo IndsUlllng I Kraft af
Landttns-smandens Opfattelse. om vi
end meMr, l!-t dens Udtryk er for Sprog og A!sto.mnJog er nnturstrldlg.
Den natlon.alpoliUsko Tyskhed I
ubettnget. Mellem Imperiali.sme og
Resignation er der flere Grader, og Nordslesvlg bar· ha.ft Dogan Mcdber 1
en Stormagt raader over andre Mid- 'de okonomlske Vanskellgbeder, der for
ler til at naa statspolltlske Formaal Landsdelens Vedkollllneodc er fulgt I
end netop Solda.ter- og Kanoner.
Rrlgens Spor. Under normale 0konoDet overses her, at de anf0t1e Ud• mis.ke Kaar bar TyRkheden I Nordslesk slct lkke er af mig, men er 6 t Ci- vig Jl[ke Drlvbus- men Rcttrerdskaar
tat a! en Tale, som den preussiske Kul- under ,.den danske Llnle". Jeg er ga.ntusminlster har holdt ved et M0de af Bke slkker paa, at dette lngen Slnde
1 Udlandet, der fa.ndt Sled I vU komme den danske Nation ttl Ska.Konlgsberg fra 8. tl1 10. Juni 1935, de, hVis vi blot utnettellgt, 1 Frellesmedens jeg i mlt Foredrag netop tager skab vil pleje \le positive Opgaver, som
vlsse Forbehold 1 Spergsmaalet om, den nye Gncnso bar glvct os at ros-te.
Rigsdagen, den 14. Januar 1936.
hvor megen eller llden Betydning man
H . Jrf.U' I' Ch1·l~ktz.wm.
ekal tlll~gge sa.adanne Publikatiooer .
Det, der giver den.ne Tale a! den
O~~ Lan<lslingsm~ndcn selv har
preussiske Kultusminlster dens politl-
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0Je for, cr der 1ngcn .P rincipiel
eke Betydning, er, at den er holdt til
Tyekere l Udlandet netop for at ned- Uoveren~stemrnel!!c mellem ham og
d~mpe deres Gr~nserovtslonskrav oe- os paa de vrescnUige Punkter i hans

den ledende Artikel her i Bladet for

13. ds. mere antagelige for Hr. Jefsen Christensen.
l~Wrigt vil vi til Landstlngsman·

dena interessante IntUrog blot endnu
bemrerke, at han har ganske Ret 1, at
,det da:nske Folks rene Motiver" 1
Tilrettelregningen af Hjemmetyskernes Kaar under danslt Styre ,il~ke
skal drages i TvivJ", fordi en en1..-clt
Mand en Gang ved et M0de har talt
om Opsugning Men det cr jo ikke
uden Betydning, hvem ,dclt eDit4lte
Mand" var, og heller ikke, hvl!ken

Begrundelse han anferte for;: ~a
tionalpolitiske Linie ved Nordslesvigs Genforening med Danmark.
Red.

bave lrost mit Foredrag alt for flyg•
Koopmann og Vogelgesang lklto borer
ttgt paa ct vsesentligt Punkt.
Hjemmetyskheden til. Del i.udrc Sam·
Bladet .skrtver:
menhold om et. !mllcs Ideal l.ndo.nCor
I Modasetnlng til andre nordsles· Hjemmetyskbcdcn l Nordslesvlg er det
vigske PoUtlkere, !or hvem Nationa.I- nogct va.nskeligt a t f aa 0 je paa; jeg
soclnJismens Sejr i l'yskland bar lror llikc, at dc.ns famlende Ferere :fegjort ('t rt!nt ud revolutionerende Ind- ler sig som 1 et .,Drlvbus" 1 Lte for
t.ryk. brevdcr Hr. Jetsen. Christensen,
at dct trcdie Rige I Virkeligheden er &lle Vlnde. Dct vllde de dcrlmod t ele
en mindre farllg og aggressiv Nabo sig under ct eventuelt smaaUgt Politlend dcts Forgrenger. Thi, skriYer reg!mentc, der som inlet andet er l
han, ,.en Stat, der ser sin Opgave i Stand til at temre et Mlndretal samUdvikllngen a! egen Folkellgbed, ~ men. Enhver Grmnsebo ejcr en gengaar lkkc en saa vanvittig Handling
som at lade sine bed$te S0nner for- nem Aarbuntlrodcr nedarvet lnstinktlv
b10de I Mllllonvls paa Valpladserne, Retssans, som rea.gcrer og a.ltld kan
!or derefter at kunne il;ldlemme nogle bmre ved enhver Anlydnlog af Tvang.
faa Undersaatter t sit Rlge. Den fol- Dertmod kommer ct l.Undrcta.ls Sam·
kclige tyske PoUtlk og iroperia.listlsk menhold ud for en baard Belastnlngskat1- Jkke torenes".
Statspolitlk
- VI for vort Vedkommende (d. v. prGve, uaar det I Frlhcd Bka.l byggo
s. Rcda.ktionen a! Da!JO·Iut 1Vyheder) paa sl.n cgen lndre Styrke, smrllg hvls
er lkke utll\x:ljellge til at dele detlD.e Mlndretallets belo Jndf!tllltug I Kraft af
t_.andtingsmandeos Opfattelse. om vi Sprog og Afstamnlng or nnturstrldig.
end mener. at dens Udtryk er for
Den natlonalpolltlsko Tyskbed !
ubellng-et. Mellem Impcrlalisme og
bar· haft nogon Medb0r l
Nordslesvlg
Resignation er der flere Grader, og
Vanskellgbeder, der for
okonomlske
·de
en Stormagt raader over andre Mid·
ler til at naa. statspol~tlske Forma.al Landsdelcus Vedkommendc er fulgt i
end netop Soldater og Kanoner.
Krlgeos Spor. Under nonnale ekonoDet oversee her, at de a.nf0rte Ud- mlske Kaar bar 'I')•skbcden t Nordsles·
.slet lkkc er af mig, men e.r et .Ci- vig lkke Drlvhus- men Retfserdskaar
a! en Tale, som den prcussiske Kul- under ,.den da.nske Ltnle". Jeg er ga.ntusmlnlst.er bar boldt ved et M0de af ske slkker paa, at det.t.e ingen Si.ude
Tyskere 1 Udtandet, der fandt Sted 1 vU kom.me den danskc Nation tll SkaKonigsberg fra. 8. til 10. Juni 1935, de, hvis vl blot ulrmttellgt, l Fsellesmedeo.s jeg i mit Foredrag netop tager skab \11 pleje de positive Opgaver, som
vlsse Forbebold t Spergama.alet om, den nye Grrensc bar givet os at regte.
Rlgsdagen, den 14. Jo.nua.r 1936.
hvor megen eller llden Betydning man
l!kal tlllsegge saadanne Publlkatloner.
Det. c:'ler giver denne Tale af den
m.~ L:mdstingsm~ndcn s~lv h~r
preusslske Kultusmlnister dens politi0Je for, er cler mgen prmcip1el
ske Betydning, er, at den er holdt til
UoverenRstemmetsc mellcm bam og
't'yakere I Udla.ndet netop tor at nedos paa. de vu~scntlige Punkter i hans
dsempe der.es Grsenserev1sionskrav og
Redeg0relse - m~d en eneste Und·
for at v1se dem li'Qlkefsellcsskabets
tagelse: H1-. J'efscn Christensen er
ul\fhsenglg a! StatsgrrenseVserdl.
uenig, endog bnndu.oniq med os i den
Opfattelse, a.L den d.(m.ske Linie i
paa Journallstens BehandNord:Msvi~. udt rykt gennrm Dana! et nationalt Sp0rgsma.al, en Bemarks ualionalpolitiske Mindretals. der meget let bliver &tat3Jovgivning og l<"'orvaltningen af dendler ttatio1utlpolit~k, og sa.a. deres Indne, har fort. til en Att Dt·ivhuskultur
stllllng, der ksemper for at fremme
for Hjemmetyflkheden i den generForstaacl!en for Vatrdien~ l natlonalt
hvervedc LandsUel.
og Folkellvs-Frellcsskab og disse VterVi ''il altid beklage, l1vis vor Stildi{'rs Uathseng1ghed af Statsgramser og
til den natlonalpolitiske Udvikling
Statsmagt, og hermed kommer jeg til
som vi her i
Nordslesvig i
lmg
det nteste Led I Artiklen, som jeg maa
Rladet l~gger den slorl'lte Vregt
lmodegaa.
at folge rned :-uu-vaagen Interesse
Dagen.! Nyheder skrlver:
skulde bringe Oli i Uoverensstemme
Naar vi alllgevel ikk~ uden Forbehold kan godkende Systemet som. ne med a nset e og prevede danskHelhed, saa er det, ford! LandsUngs-- R!esvigRkE' Farcre ~·J Hr. Jefsen Chrl·
ma.nden belt forbigaar den Kendsger- stenscns Fortjeue~:~tP. Men selv med
ning, at Unien blev lagt for ved 1\it denne Risiko for 0je kan vi ikke give
rooctcmaal at f0re Ul 07J8ttqning at Afkald paa. a t opfyldc den os paahviHjemmcty~kbeden, medens den bldtil
vltterllg bar t0rt 1 den stile. modsatte len de Pligt til at belyso og bedemme
ord· Virkningerne af den Politik eller den
Retnlng. ldet de tyskslndede
slesvlgere under dansk Styre er ble- Linic, det· siUcn 1920- efter en saa
ven en natlona.lpollttsk Faktor af en godt som cnstemmig Heslut.nlng paa
Styrke og Vsegt, som de ingenslnde R · d
for bar haft. hverken 1 den slesvig- Jgs agen og i l<'~lket - har v~ret
holstensl<e eller 1 den preusslske Tid. fulgt overfor IfJ<'nlmPtyskheden i
- Bllledet af Tllstanden 1 det gen- Nordslesvig.
Til disse Virkninger borer ubestri· erhvervede Nordslesvig bUver derfor
efter vor Mening f0rst fyldestg0ren- cleligt. at den danske Stat (og folged
d{'. naar del ogsaa fret:nhrover dette r
paafaldende Trsek at dell ®nske Li- lg a 11I' anske gkatteborgere) har

S

nie har Iedet Hj~mmetyskbeden ind ydet "~entligc Bidrag til den U dviki et Drlvhus med dansk Styre .som Hng, blandt hvis ma>rkeligste T rrek
Pr Uddybningcn af det 1Wfi01Ulle Skel
Fyrmester.
Dl&~e Betragtnlnger er jeg bund- mellem Nordstesvigs Hjemmetyskhed
uenlg med. Den danske Mindretats- og Rigets Flertals-Befolknlng. Naar
lovglvnmg er vokset ud a! <let dan.ske Landstingsmanden - l1vad han som
Folkeslnd som en aandelig N0d.vendig- Nordslesviger slet ikke kan undgaa
hed, sprunget ud af Folkets umiddelba- - er opmrerksom paa, at Iijemmerc psykologiske Forstaael,se tor a.ant:\o- t.yskhedens , hele lndstiJling i Kraft
llgt Llvs ukra~ukellge Love; .den er :tl- af Sprag og Af~tamning e t• ttatwr·
clcles ikke en Frugt at een· eller anden. :rtriaig((, og ooar Danmarks Lovgiv·
ning vedr0rcndo denne samme Bespekulativ .Klo;gskabspolltlk med
folknjng af dansk Race og med
dretallets ,.Opsugning" som Maa.I.
Folks rene Motlver 1 Da.H.Zk til Modersmaal undet·stetter,

Min·:

·r~a;g;es~ i

l~'t~ijijf-~1-~d
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fremmer og tilrettelregger et Nationalitetsskifte - naar dette er Tilfreldet, og ingen kan bestride, at det er
det, saa bliver Billedet mcd F'yrmeliteren i et Drlvhus ikke
~\·a.rlJgl, men trreffende.

ST. RE81E8ADE 2. KtBENHAYI K.
TELF. CEIITRAL 11,815

Bladct:

tliHJlflgs-ke· Hdeodt AftiO.
l 3 JAN. 1935
skriver den

r

Berlingskc A/te111ivil . .,J.J. -1.-1936.

nlng rent ud, hensynslpst. Det vat
Ens Pllgt overlor Fredrelandet oe
overfor Nordslesvlgerne. I 1918, tee
J
jeg derfor n~eSte Gang til Orde. D&
man forstod, hvUken Vending Krigen
tog, 116!tede der slg ~ster for at faa.
~nderjylla.nd tUbage. Den allerffllr!.!==:::::::::::=======
ste, som ytrede slg ot!entligt, var vistnok ga.rnle H16Jesteretssa.gfl6rer As·
VORNAAR tonede .,Clausen-Liogsaa til den ret strerke Danskhe<l
mussen, og den nroste Professor L. v.
nlen" tor !~rate Gang !rem l De- I Anledning af Magister H. V.
Byen Flensborg.
Birck. Sldstnrevnte med Fremhrevelse
res Bevldsthed? swrger jeg H. V. Clausens 75 Aa r s F$$dselsdag
a.f, at vl kun tsnskede, hva.d der var
C1ausen.
bar Protokolsckretrer i Folke- Her staa r vi ved NordBegge l .,Nationaltidende".
dansk.
8/esvigs Grrense.
- F!llrste Gang . . . Ja, det er nu 45 tinget, R edakt f.S r Sv. Thorsen
medens Lf6th J ensen endnu
kom,
Saa
Aar s!den! Men tro lkke, at Maalet inter viewet h am om bans F or·
Bla.d, den Artlkelrrekke
dette
ved
va.r
-De slger, at Dere.s Llnle var dana{ 1920for mine f¢rste Vandringer 1 ~nder h{)ld til Fastlll'ggelsen
rra mln Haand, der senere udgaves
jylland var a·t !asotslaa en ,Grrense". Grrensen. Man .. jJ i Inte rviewet net a.f Natur og Historie 1 Forenlng?
Pjecen ,Fjllr A!gjl.lrelsen". Artik·
- Ja, l anden Udgave af mln Rejsefinde en R rekk e Oplysninger
Na.tu rllgvls lkkel Da vi som unge
jeg
skrev
1913,
i
udkom
der
haandbog,
histo·
lig
Ierne var egentUg skrevet en god Tid
end a lminde
Studenter kom derned, var det til af mer e
forinden og 1 masklnskrevet Stand tlle~'_~_e_._ _ ___; j saaledes:
Flensborg og Danevirk,!. at vi skynd- _ _ _ _r_is_k_I_n_L_e_r_
lnteresserede, saa.ledes Medsendt
somst ft'ttede vor Gang. Der havde vl
Bllfr Frosle,- ligger Indsanden Frosaf Ml.nlsterlet, Folketlngslenuner
bred.
m
_
lang,
km
levsande,
I
Ungdom
sin
tilbragt
havde
!jjrste
30 40
7
vore J/Jerter og vore Interesser. Jeg
Neergaard, crer t.akkende
N.
mand
!lade
mec1
a.Ivekslende
Klltrader
Byens
var
sldste
den
og
ved, .(lt Jeg bevreget opfangede hver Flensborg,
a! dem fremgik det, Strreknlnger: fra de hojeste Toppe vide sva.rede, a.t han ansaa det for den
F~rstemand dy{sk- Lyd, som naaede mine 0ren
Oclslgter mQP Nord og Nordost t.II s~rste U1ykke, hvu Flensborg · blev
at ogsaa de nu regnede Byen for tysk
aa Vejen !ra Flensborg til Slesvlg,
Aabenraa og Sogaardsskove, mod Ve.<~t dansk, Overklrurg Jon~ Collin m. f l.
... saa ondt det maa ~te gl')re dem.
og at. HJertet brevede, naar det vllde
Ubegrrenset over Medelby og Tlnglev
de store Heder og Moser lmel- Det er bekendt, at Artlklerne, da de
Sogne.
trenke s1g lnd 1, om Modersmaalet og
- Hvornaar Cormulerede De !or
paa. Optordrlng kom trem for Offentdet rette Sindelag va.r tU Huse bag de r~rste Gang den Llnle, som senere lem dlsst, der gaar helt over mod T!>nHerreder
Krer
og
Slogs
skUler
og
der
Ugheden, vakte Opmrerksomhed, m~n
Ruder, nrere og fjerne, der gllmtede i skulde kaldes etter Dem?
... den vU eogan-g danne et ypperlJet ogsaa Modslgelse.
Vrem. hv ts det plaLtyske Sprog skulde
- Hvad v.ar det da, De skrev 1 cUsse
nan !rem hertil fra Syd.
A.r-tikler?
Sa.mmenholdt med Side 87 ve<i Om- - Jeg tog til Orde for den Llnle,
tnlen ar Kollund Skov, hvor jeg skrl- Jeg havde dra.get !or mig selv og mine
ver:
Vellln.er ma.nge Aar tubage, og som for
HE'r st.aar vi paa Nordslesvigs Grren.sae deon Sags Skyld enhV>er anden, der
og moder for forste Gang det tyske kendte Forholde-ne, kunde have draSprog som det almindeligt talte,
get. H. P. Hanssen fortreller jo et
Anmin
ar
faar man Indt!'ykket
Sted, at da ba.n under Krigen k¢rte
skuelse og Tankegang allerede paa rra Aabenraa til Flensborg sammen
dette Tldspunkt. Jeg vat· I dlsse Aar, med Mathias Andresen, Sprog.toren!n-

HOS GR.tENSEDRAG EREN
16 AAR EFTER ...

Af Svend Thorsen=======::::!!
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slesvig med Krer Herred 1 Mellemslesvi.g. Jeg tremhrevede, at denne
Lln1e tllllge var den korteste, der
kunde dn1.ges over Slesvlg, fra 0sterlijj
til Vesterhav, kun nogle og !emtl km
lang, den nemmeSte at vrerge I Fred
-som Toldgrrense og 1 Krlg, llge saa
god som Danevirke. Men navnUg
bad Jeg mine danske Medborgere beltamke, at denne Grrensellnle !rem !or
e.lt a.nbe!alede sig, !ordl den 1 de sldste Aarhundreder bar vreret vor virkellge Kulturgrrense, hvor
Vor Stammes Aand 1 evlgt Sus
gaar Grrensevagt 1 Sangens Brus
mod Sydens Millloner,
1det jeg omskriver nogle Llnler at
Bjfijrnson om Finland. Nord for denne Llnle har Kirkesproget alUd vreret
dansk og var det tU en vls Grad endnu, og fra den Tid, man overhovedet
fik en Folkeskole, har den vreret
dansk l!ge til 1889. Syd derfor, selv
I dansktalende Land, har Kirke og
Skole med Undtagelse af den korte
Tid mellem de to Krlge, da man ~gte at lndhente, hvad der tldllgere var
fors~mt, vreret tysk. To Undtagelser
vllde jeg dog gpre. Vest paa ¢nskede
jeg det ret tysksindede, men dansktalende Aventoft Sogn med til Danmark - 400 Mennesker. Sognet l.lgger nemlig som en Geestholm l det
lave Land og kunde ved at komme til
Danmark - det har Ingenlpr Ulrlk
Petersen ogsaa senere bekrreftet overfor mlg - have gavnet Anlregct a!
den store A!vanding. 0stpaa ¢nskede jeg, nu, da min Llnle skulde drages helt ud til Kysten, Bov Sogn og
Fr¢slev By med til Danmark. Her
bar Kirkesproget ganske vlst l det

Jeg har Lyst til at fremf¢re, fortsretter H. V. Clausen. hva.d Ka.mmerherre Bernboft nyllg. I Februar 1935,
bar bekrreftet for mig, at det 1
afgprende Grad skyldes det Brev, vor
Gesandt 17. Maj 1919 skrev dlrekte
tU Fredskonferencens Prresident, Clemenceau, at 3. Zone ned til Slien blev
slettet som Afstemnlngsomraade, da
,det j:lverste Raad" 14. Jun1 om Formiddagen behandlede ,dan danske
Komm.isslon"s IndstUllng. Bernhofts
Kilde hertil er selve Tardleu. Brevet
var foranlediget og skrevet paa Dansk
af mig, oversat af Gesandten. I M0det den 14. Junl sagde Lloyd George,
da det slesvigske Spfllrgsmaal kom for:
,.Jeg erkender, at Teksten af 7. Maj
[dct Fredstra.ktatudkast, der blev
overgivet TyskerneJ giver os Udseende
af, at vi bar vreret mere optagne af
at fratage Tyskland Landomraader,
end af at gore en utvivlsom Uret god
igcn. Danskeme b~nfa1der os om ikke
at give dem den sydllge Del af Slesvig. Jeg foreslaar at slette den tredle
Folkeafstemnjngs-Zone". Og Wilson :
,Ogsaa jeg foreslaar at slette Folkeafstemningen 1 den sydligste Egn at
Slesvig." Italleneren Sonnino sagde
nogle Ord, der kun viste bans Ukendskab med Forholdene, og at han var
paavirket af Folk, der vilde have 2.
Zone udvidet endnu lrengere sydpaa.
Clemenceau Iader til lkke at have sagt
et Ord.

Grren sen man N:r> r e

uforanderlig.
- Bar De Indvendlnger at gpre
mod den nuvrerende Grrenses Enkelt-
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Atltitkler?
ger nemlig som en Geestholm 1 det paav1rket a! Folk, der vUde h ave 2.
Sammenhold·t med Side 87 ved OmtaJen af Kollund Skov, hvor jeg skrlver:
Her sta.ar vi paa Nordslesvigs Gnell.'lle
og moder for rorste Gang det tyske
Sprog som det almlndellgt talte,

_ J-._ tog ••
O..A"'1
•uc tor den Linie,
jeg havde dra.get lor mig selv og mine
Venner ma.nge Aar tllbage, og som tor
den Sags Skyld enhver a.nden, der
kendte Forholdene, kunde ha.ve dra-

""

lave Land og kunde ved at komme til Zone udvldet endnu lam!!'ere
sydpaa.
Danmark - det bar
Ulrik Clemenceau lader til ikke at have sagt
P etersen ogsaa senere bekrreftet over- et Ord.
for mig - have gavnet Anlreget af
den store Afvanding. fl}stpa.a ¢nske- Grrensen nzaa t'~re
d ·

Ingenl~r

get. H. P. HanS3ell fortaeller Jo et
fur man Indtrykket ar min An- Sted, at da ha.n under Kri~en k..Srte
skuelse og Tankegang allerede paa tre Aabenraa til F1Jensborg Mmmen
d-•te Tid
nkt
o:v
spu
· Jeg var 1 dJsse Aar, meet Mathla.s Andresen, Sprogtoren.!n.
lndtll Tilbagekomsten tU Danmark g~ Forma.nd, stod de aJ ve<l Krusa.a
bltv et reelt Spprgsmaal, stillet Ov !r- og sa~de: ,,Her er vor Gramse!" Jeg
for det Dilemma paa den ene Side paavl.ste, at den nye Gtamse burde
1
•-~e at ror h olde m1n e Landsmrend vrere den, som 1 omtrent llge Linle
.u
Stndheden
om Me 11emsIesvig, paa den tre Flensborg FJord Nord for denne
a"<Se
'' n Side a t v1se d em, der sydllgst By gaar tvrers over Landet tJJ Vesternede l
""ngtes tUb age, den s~rste b 4vet ve<l H¢Jer. J eg v!ste paa. Kor""
H
.....
••nsyns !uldhed ... ret vanskeligtl
""'"• hvor tyndt befolket Egnene her·
nede er, b vor Ja.ngt Kl rk!erne llgger
Den store Kamp e.fter
f ra hl na.nden paa begge Sider ar den1918.
ne Ltnle - fra Tinglev Kirke er der
~.... over til Medelby - og jeg gjor2 ••ua
- Saa er vi Ved Verdensk.rigens de opmrerksom paa, at nresten kun

Sl

utn!n~r?
-

H . V. Clausen.

A!Lensolen. Jeg husker ogsaa, hvor- &m sa.gt for 45 Aar siden. nemledes jeg og mine Venner - H. L. lig, da jeg i 1890, 29 Aar gammel, t~r
Mj;ller, Niels Hjort og Johan ottosen ste Gang udgav min Rejsehaandbog
- 1 1881, da Flesborg sldste Gang a.f over Ss;lnderjylla nd. Slaar De op I
srerllge Grunde gav dansk Flertal ved ' denne Bog, finder De der disse Llnier:
Valgene, holdt Fest !or denne Sejr
Bag Prosl~v ligger Froslevsandr ...
den vU engang dannc el ypperllgt V~rn
Og ta.kke.s vect vor ~nsynstest
imod Tyskhedens Fremt.rrengen og ser
skal hver en trota.st Stemme,
ud,
som om den var skabl tll at bllve
Dog Flensborg By stod fremst og bedst,
Danmarks
Sydgrrenee sammen
det skal v1 alclrlg glemme.
Krusaadalen Irengere mod 0st.
Men slden har jeg, for at vrere tro
Je.<;sen gav min IUle Bog en
mod Sandheden og tor lkke at vrere
velvillig
Anmeldelse, men jeg erlnd
med til at vlldlede mine Landsmren d,
netop,
a
t han udtrykte sig
maattet fjerne disse Fplelser. Det
gjorde mig ondt, men Smerten maatte om denne Passus; h an mente
det var en betydningsl~s Grille,
overvlndes.
havde faaet. Dog, det var det 1
Volont,ren pna
min Anskuelse var allerede 1 1890
som senere kommer til Udtryk I
, Flensborg Avis''.
Unler af Valdemar Rprd:lm:
-

Hvomaar glk Sandheden da op

tor Dem?

Lyder Modersrnaalets Ro~r
Syd Cor Flensborg Fjord.
er det Suk fra sjunkne Kyster,
hvor de D~e bor.
Og de truer mer end troster,
hlne Klokkers CJ~rne Kor.

- J eg kom Jo tU &'lnderjylland
Gang paa Gang og flk derved LejUghed tll at g§Sre mine Iagttagelser.
Men, ak, det gik etterhaanden op for
En, hvor lldet hjemmef~t DanskH. V. Clausen tortsretter :
heden var Syd for Flensborg. Den
I Franz von Jessens Haandbog
virkelige Danskhed, ma.n st~te paa, clet nordslesvigske Sp¢rgsmaals HI
var I Reg1en 1ndvandret Nord tra.
saalcdes ogsaa gamle Tofte paa Aa- De samv!rkende s0nderjydske
gaard - , De s~nderjydske Piger"s enJnger, optrak Jeg ror f0rste
Fader. I 1885 opholdt jeg mig 3 Maa- en Linie paa_ Sf1nderjyll,...."'"'u'
neder som en Slags Volontor ved
,,Flensborg Avis" og lrerte ret grun·
dJgt Forholdene at kende i Byen. En
Dag pr~vede Redak~r Jessen at overbevise en Be~gende - nuvrerende
Provst Hans Koch -om, at Flensborg men det var lo

e Jeg, nu, da min Linie skulde drages helt ud til Kysten, Bov Sogn og
uforanderlig.
Fr¢slev By med til Danmark. Her
har Klrkesproget ganske vist 1 det
- Har De Indvendinger at gpre
mod den nuvrerende Grrenses Enkeltvresentllge vreret tysk, men Pastor
Hpyer Jensen 1 Bov har dog ofte for heder, naar De nu betragter den 16
sin Menlgheds Skyld prredJket Dansk Aar efter?
fd.·
- Nej, Ikke udover, at jeg som sagt
""" 1848, og der tandtes ogsaa f"'r
"
1864 en bevidst Danskhed, der har at teknlske Grunde kunde have S'nhol-'t
-t
ud 1 H""b
.....
om Frlg"'relse,
"'
og sket, at Aventoft &gn var kommet
som vi dertor havde den allerst"'rste
tll Danmark. Med st!(lrste Glrede har
"'
"'orpligtelse
overfor, sk"'nt
Bov
Sogn
jeg
set, at S~nderjyderne, der netop
"' '
"'
og Fr"'slev
1
Hanved
Sogn laa s"'nden
paaberaabte sig deres moralske Ret I
'~-'
"'
tor den gamle administrative Sprog- Henhold ttl Paragraf 5, ikke veg tllg rrense. I Fr"'slev
bar Jo den s"'nbage for 1 Afg~relsens Stund at !nd'~-'
'~-'
derjydske DJ...+er
Karsten Thomsen r¢mme deres Naboer mod Syd den
~;;v
sat sine Spor. Det var ham, som, dn samme Ret. Det forekommer mig
lJdet farbare Eng -, Mark- og Hedeso.....
.,
"'"ets Pr""st
"" 1 l851 spurgte Konfir-- ulogisk, at netop Jessens Venner,
j
manderne, om de "'nskede
at torbere- Afgprelsen skulde trreftes, svlgtede
ve e forbandt Slogs Herred 1 Nord·
"
des paa Tysk eller de vllde !oretrrek- Paragrat 5, det \-il sige en Afstem
ke Dansk, svarede: ,lE trenker, de er ning, hvor Flertallet fastsatte
bedst, vi blywer ve de Dansk". Han nye Grrense. J essen havde neml
var da 14 Aar gammell
altid holdt Paragraf 5 b¢jt op
H. P. Hanssen, der, som nresten
med statsretslig Indsigt, maatte a.nerkende, at Paragraffen var blevet slet- Saa skete der altsaa det, at Vrel- tet 1 1878, saaledes at Nordslesvigergerforenlngen akcepterede ,H. V. ne herefter - foruden til deres gamle
Clausen-Linien"?
historiske Ret - havde at s~tte slg
- Ja, Vrelgerforenlngens, eller H. P. til den moralske, der ganske vist var
Hanssens Afgrrensning af 1. Zone, der styrket ved det Haa!.>, Paragraf 5 havjo skulde stemme under eet, faldt de givet dem. _ I Kampen om vort
sammen med min Llnle - sk~nt de gamle Land har vi haft to Faner med
var udarbejdet uafhrengtgt a! hlnan- Indskrifter. Den ene sagde, som Vilh.
den - n aar bortses fra, at Aventoft Birkedal svarede mig, da jeg som ung
Sogn kom under 2. Zone, hvor der rengstelig spurgte ham om Danmarks
skulde stemmes kommunevls. J eg vn, Grrense: ,Hvor Uffe slog og vandt
nu da vi taler om 2. Zone, gerne er Danmarks Grrense!" Den anden
frembreve, at jeg, da jeg 1 Parls sam- sagde: ,VI krrever Opfyldelse a! Pamen med vor Gesandt Kammerherre ragraf 5 ved en Afstemning 1 de nordBernhoft deltog i Grrenseforhandlln- lige Distrikter I Slesvig," hvilket for
gerne, !remf~rte alt, hvad der kunde OS v1l sige Nordslesvig.
t jene de Danske Syd for Clausen- hrengere, der beundrede ham 1 et og
Linien. Dette erkendes aabent l Tar- alt, svigtede efter m1n Menlng hans
d1eus Bag ,Memoire sur la Quesfion Program, da Virkeligg!llrelsen stod for
du Slesvig danols". Der staar nemllg Ddren.
H. v. Clausen slutter:
Som Franz von J essen, der 1
Jcg for min Part vll ikke kunne g~re
Tiden fra J anuar til Slutningcn
af Maj har staaet I hypplg og dem, der krrever en Grrenseflytning,
mer Forbindelse med H. V. Clau- den mlndste Indr¢mme1se; hvor skulsen, offentllg har bevldnet, har de den foretages? Det er jo rigtlg
den danske Gesandts sagkyndlge nok, at Aistemn1ngen i 1. Zone - dog
Raadgiver under sit Ophold I PaeJter ~nderjydemes egen Bestemris med aldrlg ~vlgtende Loyalltet ligestillet Mellemslesvlgemes mclse - foregik en bloc, men Qvad
ho.r det at slge, naar de, der krltlseog Nordslesvigerncs Sag.
dette, maa lndrl!lmme, at A!stemJeg sretter Pris paa denne Udtalel-

1 den:

se. Under en ar mine Samtaler
den Gang med Franz von Jessen bad
han mig beregne, hvor mange Pro-

nede er, hvor
!ra h1na.nden paa begge Sider at den1918.
ne I.dnie - fra '1'1nglev K1rke er der
2
MU over til Medelby - og Jeg gjor- Saa er vi ved Verdenskrigen.s
de opmrerk.som paa, a.t D!esten kun
Slutn1ngl___
lidd farbare Eng-, Mar.k- og Hedeveje forban dt Slogs Herred 1 Nord-

Den tltore Kamp ~fter

Clausen.

Attenso len. Jeg husker ogsaa, hvorledes jeg og mine Venner - H. L.
Mf'ller, Nle-ls Hjort og Johan ottosen
- 1 1881, da Flesbor-g sldste Gang a.t
srerl1ge Grunde ga.v dansk Flertal ved
Valg~ne, holdt Fest for denne Sejr
og var med tll at synge:
Og ta.kke_, Ved vor Gensyn stest
skal hver en tro!&st Stemme ,
Dog Flensbo rg By stod frernst og bedst,
det skal vt aldrlg glemme .

Men siden har jeg, tor a t vrere tro
mod Sandhe den og for lkke at vrere
med tU at vildlede mine Landsmre.nd,
maatte t fjerne disse F~lelser. Det
gjorde mig ondt, men Smerte n maatte
overvin des.

Volon t;ren p rra
,Flen sborg Avis' '.
- Hvornaa.r glk Sandheden da op
for Dem?

- Som sagt for 45 Aar slderl, nemllg, da jeg i 1890, 29 Aar gamme l, f~r
ste Gang udgav min Rejseh aandbo g
over SsSnderjylland. Slaar De op 1
den.ne Bog, finder De der dlsse L1n1er:
Bag ~lev Hgger ProslevsaJldt> ...

d.en

vll engang danne et ypperlig t Vrern

lmOd Tyskbed ens Fremtrr engen og ser
ud, som om den var skabt til at bllve
Danmar ks Sydgram .se sanunen

Krusaadalen lrengere mod 0st.
Jessen gav min lllle Bog en
velvilllg Anmeld else, men jeg
netop, at ban udtryk te sig
om denne Passus ; han mente vist
det var en betydnJngsl~s Grille,
havde faaet. Dog, det var det
som s.enere kornme r til Udtryk 1 dl
Llnler at Valdem ar R~rdam:
Lyder Modersm aalets Rosler
Syd tor Flensbo rg Fjord,
er det Suk !ra sjunkne Kyster ,
hvor de Dode bor.
Og de truer mer end troster,
hlne Klokker s !jernc Kor.

- Jeg kom jo tU 8!6nderjy!land
Gang paa Gang og flk derved Lejlighed til at g~re mlne Iagttag elser.
Men, ak, dct gik efterha -anden op for
En, hvor lldet hJemmer~t DanskH. V. Clause n rorLsretter:
heden var Syd !or Flensbo rg. Den
I Franz_von Jessens Haandb og
virkelig e Danskh ed, man s~te paa, det nordslesvigske
SpfSrgsmaals
var 1 Reglen lndvan dret Nord lra . litorle, der udkom i 1901
og udgave s a
saalede s ogsaa gamle Tofte paa Aa- De samvlr kende ~nderj
ydske For
gaard - ,De s~nderjydske Piger"s enJnger, optrak jeg !or
f~ rste
Fader. I 1885 ophold t Jeg m1g 3 Maaneder som en Slags Volont.Pr ved Linien angiver , som der
u
,,FI.ensborg Avis" og l!erte ret grun- staar: ,Nordsl esvigs Sydgrre
nse",
digt Forhold ene at kende 1 Byen. En siger saalede s lkke det
mindst e om,
Dag pr~vede Redak~r Jessen at over- hvor der eventu elt ~r
tinde Afstem bevlse en Bes!llgende - nuvrere nde n1ng Sted, end mlndrc
om hvorledes,
Provst Hans Koch -om, at Flensbo rg men det var Jo klart,
at Jeg kunde
var en dansk By, men Jessens Argu- trenke Linlen som en komme
nde R!gsm.enter var saadan ne, at Jeg tror, grrense. Min L!nle var bestem
t saavel
Koch snarest blev tvlvlend e. Mon a-f Naturfo rhold som
a! Kultur! orProvst Koch endnu husker den Aften, hold og m~te !ngen Inds1ge
lse, hel8amta.len !J'rtes 1 Wlener cateen? Sa- ler lkke fra min sen ere
Mod.sta nder
gen var jo den, at f~rst skulde de og Tandlrege Axel CarsLen
s, der sa.d I
de trrekke s ! ra, !¢r man kom tU den Samvlr ksomhe dens Bestyre
lse og BoKerne a! Borgere , der havde Ret ttl gens Redakt lon. Llnieo
var, som det
at bestem me Byens nattona le Skreb- fremga ar a.! Kortet, lkke
fprt helt
ne. Selv f~!Le jeg mig efterha anden mod 0st. Den standsede
foran Frosoverbevist om, at Flensbo rg var tabt. lev, blandt andet ford1 jeg
paa det dator Danma rk, og a! mine senere byp- vrerende T1dspu nkt fandt det urigtig
t
•
Samtal er med A. D. J~rgensen og a t angive, hvor Grrensen burde
gaa,
med Gustav Joha.nn.sen - den at Hensyn .t.srer til denne By,
men

grrense. I Fr~slev har Jo den spnderjyds ke D1gter Karste n Thoms en
sat sine Spor. Det var ham, som, da
SOgnets Prrest 1 1851 spurgte Kon~lr
mander ne, om de ¢nsked e at forbere des paa Tysk eller de vUde foretrre kke Dansk, svarede : ,,JE trenker , de er
bedst, vi blywer ve de Dansk" . Han
var da 14 Aar gamme l!

rpmme deres Naboer
samme Ret. Det forekom mer
ulogisk, at netop Jessens Venner , dl
Afgj!lrelsen skulde trreffes , svigted~
Paragr af 5, det vil sige en Afstem ·
nlng, hvor Flertal let fastsa.t te den
nye Grrense. Jessen havde nemll&
aLtld holdt Paragr af 5 hJ!Ijt op !mod
H. P. Hansse n, der, som nresten alle
med sta.tsretslig Indsigt , maatte anerkende, at Paragr affen var blevet slet- saa skete der altsaa det, at Vreltet 1 1878, saaJede s at Nordslesvigergerfore ningen akcepte rede ,H. V.
ne herefte r - foruden tll deres gamle
Clause n-Linle n"?
.
h1storlske Ret - havde at s~tte slg
- Ja, Vrelgerforenlngens, eller H. P.
til den mora.lske, der ganske vist var
Hansse ns Afgrren sning af 1. Zone, der
styrket ved det Haab, Paragr af 5 havjo skulde stemme under eet, !aldt
de glvet dem. - I Kampe n om vort
samme n med m1n Llnie - sk¢nt de
gamle Land har vi haft to Faner med
var udarbe jdet uafhren glgt af hinanIndskrl !ter. Den ene sagde, som Vllh.
den - naar bortses tra, at Avento ft
Birkeda l svarede mig, da jeg som ung
Sogn kom under 2. Zone, hvor der
rengstelig spurgte ham om Danma rks
skulde stemme s kommu nevis. Jeg vll.
Grrense: ,Hvor Uffe slog og vandt
nu da v1 taler om 2. Zone, gerne
er Da.nma rks Grrense !" Den anden
!remhr eve, at jeg, da jeg 1 Paris samsagde: .,Vi krrever Opfyldelse af Pamen med vor Gesand t Kamm erherre
ragraf 5 ved en Afstem nlng ! de nordBernho !t deltog 1 Grrens e!orhan dlinllge Distrik ter i Slesvig," bvilket for
gerne, fremf~rte alt, hvad der kunde
os vil s!ge Nordslesvlg. Jessens Tlltjene de Danske Syd for Clause nhrenger e, der beundr ede ham 1 et og
Lln1en. Dette erkend es aabent I Taralt, svlgted e efter min Menlng hans
dieus Ba.g , Memoire sm la Questio n
Progra m, da V!rkellggdrelsen stod for
du Slesvig danois" . Der staar nemUg
Doren.
1 den:
H. V. Clausen slutter:
Som Franz von J essen, der 1
Jeg !or min Part vii ikke kunne g~re
Tiden fra Januar til Slutnln gen
af Mal har staaet l hypplg og dem, der krrever en Grrense flytntn g,
nrer Forblnd else med H. V. Clau- den mtndst e Indr¢m melse; hvor skulsen, offentll g har bevldne t, hat de d en foretages? Det er
jo rigtig
den danske Gesand ts sagkyn dige nok,
at Afstem ningen i 1. Zone - dog
Raadgi ver under sit Ophold I Paris med aldrig .svigtende Loyali- efter Spnder jyderne s egen Bestem tet ligestll let Mellemslesvigernes melse - foregik en bloc, men hvad
og Nordslc svigcrn es Sa.g.
det at sige. naar de, der kr1tlsedette,
maa indr¢nu ne, at AfstemJeg sretter Pris paa denne Udtaleln~ngen
lkke
kunde have glvet andre
se. Under en af mine Samtal er
Resulta
ter end sket er, uden en blocden Gang med Franz von Jessen bad
ban m!g beregne , hvor mange Pro- Bestem melsen. ., , ~ f{ -: • _ ,
cent danske Stemm er der vllde falde
Paa Afstemn1ngsdagen den 10. Fe1 Flensbo rg. Jeg opgjord e det efter bruar ophold t min Kone og jeg os hos
en udfl!frlig Argum entatio n til 25-30 min Svigerf ader, fhv. Landda gsmand
Procen t. Det glk som bekend t saa- Julius Nielsen paa. Damag er. Mln
ledes, at der med de Tilrejse nde Nord Kone skulde stemme paa Vojens. Afog Syd fra faldt "25 pCt. danske stem.ningsresulta~rne fik jeg om AfStemm er, medens 28 pCt. af de bo- tenen paa .,Danne virke"s Kontor .
siddende Flensbo rgere stemte dansk. Det var naturlig vls en af de st~rste
I Paris stod Bernho ft og jeg l lang Aftene r 1 mit Liv, om end Afstem Tid uden virkelig e Direkti ver fra n1ngsdagen i 2. Zone ! Marts derefte r
Udenrigsm!n1sterlet. VI maatte der- var nok saa sprendende. Den Dag
for paa egen Haand optrrek ke Ai- skulde det jo vise slg, om jeg havde
stemn1 ngsgrre nserne, og Jeg husker, vreret Fantas t eller ej. Det Sk¢n, jeg
at Bernho ft, for at Grrense rne over
for de h¢je Alllered c slrulde blive rig- om jeg maa sige: mit
tig tydelige, tegnede dem op med Instlnk t - var komme t til, vlste
T rendstlk ker dyppet I Blrek paa Ro- at vrere rigtigt I stort og smaat.
sendals store Slesvlgkort.
Svend Thor$e
n.

·-'
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Den danske Linje
i NordsJesvig

U

.NDER Titlen: Er den danske
Lin}e i 8tmderjylland forfejJet'!
foreligger nu som Srertryk et Fore.
drag, Landstingsmand Han.s Jefsen
Christensen, Hagsbro (Nordslesvig),
.aidste Efteraar bar holdt paa OJic.
l:'Up H0jskole.

-

Paa det stillede Sp0rgsmaa1 svarer
Landstlngsmanden .tned et kJart og
tlforbehoJdent Nej. Hans Opfattel.sc
kan kort sanunenfattes saaledes:
••Den danske Linje" i den gener·
hvervede Del a! ,Senderjylland",
d. v. a. 1\ford.sJesvfg mellem Kon·
«eaaen og Skelbrekken, hviler
paa 8elvbe.$temmckre:srettett, saaledes
som den i 1866 er udtrykt f Prag·
freden. Begivenhederne i Tiden umid·
delbart efte de allierede hlagters
Sejr I 1918 skabte vel Mulighedernc
for denne Rets UdGVelse, men dens
Grundlag og Omfang !alder uforandret. Heraf fulgte ogsaa, at del dan·
like Folk .L sin Helbed biiUgede, at
det
nationalpolitiske
Mindretal
(Hjcmmetyskernc), som eft.cr Folke·
o~tfstemnlngerne i den Pmstrldte
L11.1ldsdel kom ~der dan.sk Styre,
.skulde have fri og uhindret Adgang
til - under Beskyttels~ af dansl!
t~vgivning, men ievrlgt saa vidt muLigt uafbmngigt af Statsmagten at Ieve sit eget sproglige, aandt>Jige
og alment kulturelle Liv.
I denne Forbindelse hcnviser
Landstingsmanden til den Kendsgrer·
nlng, at under Forhandlingerne i
Paris i det tidlige Foraar 1919 mel· .A
1cm Fredskonferencens kompetente
Organ og
"4anske Delegatio!l
blev det udtrykkelig slaaet fast, at
naar - i Modsretning til, hvad Tilfreidet var andre Steder - Fredstraktaten ikke kom til at Jndeholde
Bestenu:nelser om international Kon·
trol med M'indretalslovgivningen i
det t1J Darunark afstaaede Landomraade, saa skete det, fordi de sejr·
r.ige Magter ansaa den danske Lovgivning, navnJ.ig paa Skolens, Kirkens, Pressens, Forenings-- og For.samlings·Rettens Omraade, for at
vmrc tilstrrekkelig Garantl for Min·
dretallets fuldstrendige Ligestllling
med Folkeflertallet.
,Denne Henvisning, givet at Re·
prresentanterne for aile Partier i det
danske Folk" - udtaler Hr. Jefsen
Christensen - >JrerMforpligter den
danske Nation." .Heri har han gan.
ske Ret.
~

den

Han tilf0jer: , Vi var nogle Styk.
ker, der akabte LQvrammerne for
den Linje, der allerede forlrengst var
lagt i Sindene". Han harte nemhg
aelv til denne Kreds af Lovgivere,

•r

'Jo

Se:fr i 1918 skabte vel MuJighede-;~;
for denne Rets Udovelse, men dens
Grundlag og pm.rang falder uforandret. Heraf fulgte ogsaa, at det danlike Folk 1 aJn Helbed billigede at
..Mindr~tal
nationalpoliliske
det
(Hjcmmetyskerne), som efter Folkeafstem.nlngerne i den omstridte
La.ndsdcl kom under dansk Styre,
s~ulde have fri og ubindret Adgang
under Beskyttelse af danslt
til Lovgivnlng, men iovdgt ~aa vidt mulfgt uafhamgigt af Statsmagten at !eve sit eget sproglige, aandelige
og alment kuJturelle Liv.
I denne Forblndelse henviser
Landstingsmanden til den Kend.sg111r·
ning, at under Forhandlingerne f
Pa.rl:o~ l det tidllge Foraar 1919 mel·
lorn FredRkon-£ere_!lcens konmetente
Organ og den daQske Delegation
blev det udtryk:kelig slaaet i~t. at
naa.r - i Mod.s!lltning til, JlVad Tilfmldet var andre Steder - Fred.straktaten lkke kom til at indebolde
Bestcmmelser om international Kon·
lrol med Mindretalslovgfvningen i
det t1J Danmark afstaaede Landomraade, saa skete det, fordi de sejrrige Magter ansaa den danske Lovgivning, navnlig paa Skolens, Kirkens, PressellS, Forenlngs- og Forsamlings-Rettens Omraade, for at
vrere tilstrrekkelig Garanti for Mindret.allets fuldstrendige Ligestilling
med Folkeflertallet.
,.Denne Henvisning, givet a! Reprmsentanterne for alle Partier i det
danskc Folk" - udtaler Hr. Jefsen
Chl"istensen - ,,am;sforpligter den
da.n.$ke Nation." Reri har han ganske Ret.
Han tilt'0jer: ,VJ var nogle Styk·
ker, d(;>r skable Lovram.meme for
den Linje, der allerede forlrengst var
la.gt i Sindeoe". Han l10rte nemlig
selv til donne Kreds af Lovgivere,
og faa var mere berettigede end netop han til at tage Del i de vidtrrek·
kende Opgavers Lesning; ha.r/iiiv- vigske Politikere, for hvem National- vrere vigende og Tysk $robrende.
de vreret en a! Udlrendighef.stidens socialismens Sejr 1 Tyskland bar For kort Tid siden bar vi her i Bla·
rnest fremragende danske Fl'.'rere, og gjort et rent ud revolutionerende det taget Stdlllng til denne vigtlge
bans Indsats i Arbejdet for den lndtryk, hrevder Hr. Jefsen Christen- Sag, og der er derfor nu kun Art·
danskslndede Ungdoms Undarvisning sen, at det tredje Rigo 1 Virkelig- ledning til at udtale, at vi ikke feler
og Uddannelse i dansk Sprog og beden er en mindre farlig og aggres- os ramte a.f den s.karpe Kritik, ~~
Aand bar sat varige Spor ~ Nordsles· siv Nabo end dets Forgrenger. Thl, nordslesvigske Land.stingsmand uden
skriver han, ,.en Slat, der ser sin tilstr;akkelig Prrecis!.on retter mod
vlgs Historic.
Der blev altsaa i TiiJ.en umiddel· Opga~e 1 Udviklingen af egen Fol- Pressen.
Hr. Halla Jefsen Christensen og
bart efter Gen(oreningen fasUagt e?t kellghed, begaar ikke e,n saa . vanvlt·
Lul}e i Lovgivning og Administ.ra· tig Handling som at lade sine bed· vi er da enige paa flere, endog vret.lon vedr0rende Mindretaliet i Nord- ste S0tmer forbl0de 1 Millionvis paa sent.J.ige Pu%lkter. Han bar fra f0rt1te
slesvig. Aile- ogsaa Hjemmetysker- Valpladserne for derefter at kunne Frerd vmret med til at fastl111gge og
ne- er enige om, at den var prreget indlemme nogle faa Undersaatter i gennemf0re de·n danske Li.nje i Nord·
af Retfrerd og Frisind. Men der er sit Rige. Den folkelige tyske Poli- $lesvig. Hans Forsva.r for de derved
langt fra Enighed om, at den bar tik og imperialislisk Statspolitik kan opnaaede nationalpolitiske Virkninopfyldt sin Hensigt. · Mindretallets ikke forenes". - Vi for vort Ved· ger er n0gternt, sagligt og dygtlgt
F0rere paastaar, at den danske Ad- kommende er ikke utilb0jelige til at fert. Desuden er der mellem Li.n;en
ministration i Praksis ofte fjremer dele denne Landstingsmandens Op· selv og dette hans Forsvar en indre
de Indremmelser, Lovens Teori op· fattelse, om vi end mener, at dens Logik, som tiltaler og overbeviser.
Naar vi alligevel ikke uden Forbe·
stlller som ukrrenkellge. Fra dansk Udtryk er for ubetinget. Mellem
Side klages over, at Mindretallet i lmpcrialis-me og Resignation er der hold kan godkende Systemet aom
Grrensela.ndet vedligeholder en Uro flere Grader, og en Stormagt raa- Helbed, saa. er det, fordi Landstingsog Grering, som truer Rigets Sikker· der over andre Midler til at naa manden belt forbiga.ar den Kends·
statspolitiske Formaal end netop grerning, at 0njen blev lagt for ved
hed.
sit Endemaal at f0re £U OJ2$UJJning
Land.stingsmand Jefsen Christen· Soldater og Kanoner.
af Hjemmetyskheden, medens den
til
14,98
fra
Vreksten
ik.ke
Heller
aen afviser den ene som den anden
15,5 pCt. i de tyskaindede Nordsles- hidtil vitterlig bar_ f0rt 1 den stik
lndvending.
t en ypperlig dokumenteret Frem· vigeres Stemm.etal l!iden Valgene i modsatte Retning, idet de t~sksinde·
llillling g0r han ~reldende, at Uroeu 1920 bar i Hr. Jefsen Chr\stensens de Nords.lesvigere under dansk Styre
1 u~;.,,l. ll'l.. ,.t
'
t Nordslesvig, saaledes som den bar
k 1 0jne Betydning som Bevis paa, at den er bleven en nationa po ._~~o "- Qr
d f
t.ilkendegivet sig gennero e ors cd· frisindede og retf~erdssegende dan· at en Styrke og Vmgt, som de in~enk 1d 1
"'--'~t h
\
lige Bevregelser" har udelukken e
d ed ske Lioje l N ordslesvlg skulde vrere sinde fer har nw. , ver en em .IS ea.
t
'
" .
"kononuske Aarsager, ops aa.eLe vd forfejlet og heri bar han ubestride- vigbolstens.ke eller i den ~ussi.s.lte
.
•
den Katastrofe, som ram.te an s.A. ~<fU 118 Pdelens ErhvervsUv ved de gennem lig Ret. Det sa.mme grelder hans Ud- Tid..
Billedet a! Ti.lstanden 1 det genk Ka talelser om Jord.spergsmaa.let. ,.Vi
d R'
lkke noget erhvervede Nordslesvig bliver derfor
mange Aar .opspare le Igsmard .li - tjener " skriver han
~
.
' "
•
pitalers Tihntetg0re se og Y er ge·
re udviklede gennem de i den krigs· Fonnaal ved at fremstille Forboldene efter vor Menmg ferst fy 1 tgerenbrergede Befolkning srerlig f11Jlelige anderledes, end de er." He~ed sig- de, naar det ogsaa freanluever dette
Svingninger og Rystelser 1 det in- ter Hr. Jefsen Christensen til Frem· ~aldende Trrek, . at den danske
ternaUonale bandel.spolitiske Sam- stillingen, som seger at vrekke det LinJB har ledet HJemmetyakheden
Indtryk at i Kampen om Jordbesid- ind i et Drivhus med dansk Styre som
kv em.
'
1 Mockretnini W andre nordslea· de.lsen 1 Grrenselandet skulde Dansk ~esw.

