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Franz v. Jessen: -
Nordslesvigs Genforening med Danmark 

on de_r Kong ··christian den Tiende 
Hovedtrrek Forsle Afsnit · 

· Juni 1914--0ktober 19 18 

• 
l en historisk Epoke 

Tybkland blipper ikke sit der, for en tnykke, alene- at den 

Byttc Grund, at den gjorde Fremtiden end-

ET sidste danske Aarsm0de nu utryggere end Forttden. 

D i Sonderjylland fandt Under Fremmedstyrets, af Krt-
Sted 1 Haderslev 14.. Juni gen hundredfold 0gede Byrde kunde 
1914. Med sin lykkelige de da.nske s,mderjyder da intet ken
lEvne til at flnde rarnmen· de til Danmarks eller end sige til 

de Udtryk samlede H. P. Hanssen de alUerede Magters Stilling til de
Skildringen af de danske Slesvige- res Sag. Isnende Tavshed omgav 
res Stilling og Stcmning cfter et dem. 
halvt Hundredaars Fremmedherre· Tysklands egen Rest tramgte 
d0mme, idet han. med Ansigt.et imidlertid skarpt og skaarende frem 
vendt mod Syd, anforte de siden da til deres 0ren. 
til Overmaal gentagne Linjer i lfo· Paa to Tidspunkter under Ver-
strups Sang: denskrigen, 26. November 1915 og 

Du fore.r en Kamp lmod tuslnde Aar, 27. Deeember 1917, da Tysklands og 
og 1 den bar Du vissellg tabtl dets Forbundsf&er stod som Sejt' 

herrer i " store Dele af Evropa og 
To Uger senere, 28. Junl, blev 

det ostrig-ungarske Monarkls Tron
falger m,yrdet i Sarajevo i Bosnic11. 
Denne Begivenhed blev som en vild· 
farende Gnist, der antaandte det 
uhyre national· og magt-politiske 
B.ra.ndstof, som i den vaabnede Freds 
Periode fra 1871 til 1914 var ble· 
-vet ophobet i Evropa. 

Kort efter stod Verden l Flam-
mer. Med sine tre Forbundsfaaller, 
0strig-Ungarn, Bulgarien og Tyrki· 
et, kamlpede Tyskland ene mod 27 
:Magter, fordelt paa aile Verdensdele. 

Fra Krigens f0rste Dag (L Aug. 
1914) til dens sidste var Forblndel
sen mellem det danske Slesvig og 
Danmark hngget over. De to Dele 
af Folket var adskilte fra hinanden 
ved en uoversUgelig Mur. Den 
dansk-slesvigske Presse kunde kun 
bringe de Meddelelser, den tyske 
0vrighed tllstillede den eller havde 
billiget. Den danske Regering, hvis 
Censur kontrollerede Efterretnings
vresnet med aarvaagen Strrenghed, 
~rgede for, at Slesvigs Navn aldrig 
i nogen Forbindelse med Giganter
~ Kamp blev n~vnt i den danske 

Om Nedcn og Elendighe
,,.ft.,.,~ .,,dskc Hjem ma.atte 

for 

Lilleasien, udstedte Ovcrpraasident i 
Provinsen ScbleswJg-Holstein, v. 
Moltke, efte!' udtrykkellg Jndhentet 
Ordre fra Generalkommandoen i Al
tona, net pr0jssiske Indenrigsmlni
sterium og Tys.klands JUgskansler 
to officielle Bekanntmachun.gen, 

hvorl han stemplede som fuldkom
men grundlose, ja., som .,taabelig 
Tale" nogle i Provinsen udbredte 
Rygter om, at ,,Nordslesvig efter 
Krigen vilde blive givet tllbage til 
Danmark", nemlig enten af Tysk-

Kon6C~rt ( ved SkibelanJ ) . 

De vreldige Begivenheder i Sep- uforberedte offenlige Mening mls
tember og Oktober 1918 fyldte Dau- llykkedes totalt. Den '(.7. Oktober urt· 
mark og Norden med slesvigske To-t sendte Formrendene for 6 Forenln
ner. · ger med sonderjydsk Formaal i 4000 

Saa tungt hvilede dog endnu Virk·l Eksemplarer en Skrivelse, hvorl de 
ningen af de lange Krigsaars Tavs. ,.paa det bestemteste fraraader en
hed pan vort Folk, at det kun lang- ! hver at und~rskrlve Adressen". Virk
somt vovede at vedkende sig sine; ningen var ojeblikkelig: Adressen 
0nsker og Stemnlnger. Krig.en fu..-t- blev trukken tilbage, efter at allc
sattes ~ladig paa de fleste Fronter, rP<le en Del af de f0rste Underslcri
frem for alt i Vest, hvor Afgorel<,en vere havde kr::evet deres Navne s!et

skulde ske. Hver Dag bragte Ef-1 tede. 
terretninger om nye Slag. Derfor: ~lBSte Forsog var Professor Frits• 
faldt det svrert at forstaa, at vi alle,J Send else til Berlin i ferste Halvdcl 
rede skuldc kunne give Afkald paa af November. Dens Udfald vil b!ive 
den neutrale Tilskuers passive Rollo.; 1 omtalt nedenfor i en anden Samm~n
og med en Sag, dcr var vor cgen,! hreng. 
mel de os som aktive Deltagere i det j I Mellemtiden var der herhjenllTie 
store Opgor, der nu - det vidst•lsket en Beglvenhed, som tydelig 
aile - ikke laangerc kunde undvig~. j godtgjorde, hvot• wnuligt det var for 

Det var H. v. Clausen. der her i 1' Regeringen at omsrotte sine Teorier l 
Landet br0d fire Aa.rs Tavsbed oJ.l .Praksis. • 
Slcsvig. Det skete i en Artikelrrekk~J Under 14. Olctober ovcrrakte i!en 

i NutlQnrt[tidendc medio Oktob€-' brltiske charge d'affaires, Lord Kil· 

1918 (scnere ttdgtvgt i[l}r~urefort.J. nmrnock, Udenrig11minister Erik Sea
una r Titlen Fot Afgo~l). De. veniue en Verbalnote. som meddelt~>, 
vakte ovcrordenlig Opsigt og g~ at det var kommet den briUske ne
aabnede i Danmark Droftelsen af de1 gering for 0re, at den danskeo Rc· 
slcsvigske Anligg~e. Snart skut<r..'j gering havde lnd!cdet Forhanitt:!lL;<>t 
den fvldP. :llle Sind .,....1..--' ! ~ nd om. <tf (knne Magt 

D0ren. Nu va.r aet de alllerede Mag
ter, der advarede Danm~rk mod Fa
ren ved ,,i et '0jeblik som del nuvre
rende" at forhandle alene med 
Tyskland om det slesvigske Sporg~ 
maal. Se blot, sagde de alliercde 
Magt.er - se blot paa ,.den Stand 
der militiirischen OperaUonen"! 

Ingen, Miler ingen objektivt dom
mende Tysker, vil ktttlne bestride, 

at i Oktober-November 1918. stod 

Danmark overfor Val.get ntellem l'i\· 

ten kelt at opgive s£t Krav paa sl<'·'· 
vigske Landontraad.er, eller at sogc 

dette Krav gennem/ort pew. den forr

staaende Fre<lsXO.nference. Der 1:ttr 
ingen, tredje Mulighed, alene af den 
Grund, at efter 11. NCYVember 19lS 
og i11.dtil Freden var slt,ttet, ejet/.e 
Tyskland ikke fuld Raad.ighed over 

sine: egne La;ndom.rai!Aer. 
Men rigtigt .er det, at Dan:mark 

i Eftera.aret 1918 kunde have givet 
Afkald paa selv at rejse eller ind
villige i at g0re sig solidarisk med 
de danske Slesvigeres Genforenings
Krav. Atter drejet det sig intidler
tid om uvirkelige Te!lrier. lntet 
Folk i Verden vilde tage en saadan 
Mulighed under Overvejelse. De 
Danske, der tldligere ha vde regnet 

det end Almindeligheder, der ikke 
kunde m0de Modsigelse. Men i -Vir· 
keligheden d::ek{tede den ov~r dybt· 
gaaende Uenlghcd saavel paa Rigs· 
dagen som i Folkct. 

Snart skulclc den slaa ud i href· 
tlg Kamp. 

I Berlin 

O
MTRENT samtidig med, a.t 
,Adressen" var bleven ud
sendt, og Lord Kilmarnock 

havde afleveret sin Note i K0ben
havn - medens Krigen stadig fort· 
sattes paa Vestfronten - begyn~te 

ogsaa den tyske Presse at ruevne 
det sles~gske Sporgsmaal. Nu va.1 
der gall3ke vist ikke laangere Tale 
om Henvisning til den Stand der mt
litl.irischen Operatknum; men paa 
m::erkelig Maadc gav de i .,Adres· 
sen" udkastedc Tanker og de Med· 
delelser, som var kommen den bri· 
tiske Regering for 0re, Genlyd i de 
tyske Blade. Det mere eller mindre 
officielle Norddcutsche AUgern.eituJ 
Zeitung i Berlip . skrev saaledes (19. 
Oktober ), at det slesvigske Spergl!

m.aa.l aldeles iklw egnede sig. til 
Dr0ftelse under de kommende Freds• 
forhandling_er; det angik udelukken
de ,Tyskland og en af dets neutra
le . venskabelige Naboer" og kund 

f0lgeUg iklte fore! regges de allier~
de Magter til ,Medbed0mmelse". 

Ved et Til!~lde skete det nu, at 
samme Dag, som den danske Rigb
dag vedtog sin ovenn::evnte Resolu
tion (23. Okt.), rejste H. P. Hans..coen 
det slesvigske Sporgsmaal i den tysk, 
Rigsdag. Pa.a sine 80nderjydskP 
Landsmrends Vegne krmvede . han 
Opfyldelsen af det i Pragfreden.; 
femte Artikel givne, hidtil uindfri
ede L0fte - Adgang for Befolknir~
gerne i Slesvigs nordlige Distrikt:.:>r 
til ved en fri Afstemning selv at sf. 
g0re, om de vllde tilhere Tysk:land 
eller Danmark. 

ly -

Atter er vi i FreiX:UitilUnien af 
Gen!oreningens Historie naaet til et 
Hovedpunkt. 
~nnem mang~...Aar" havde lL :r. 

Han!ISCn i sit Hjemla.nd v~rret Mod-



•--'"1?11ml:!'tf@l(f~lllf!tlllede den elfer bavde 
billiget. Den da.nske Regering, hvis 
Censur kontrollerede Efterretnings
vresnet mcd aarvaag~n Stramghed, 
t.f~rgede for, at Slesvigs Navn aldrig 
i nogen Forbindelse med Giganter
n.es Kamp blev nrevnt i den danske 

Om Noocn og Elendighe
Ujem maatte 

es Nord for Kongeane'h. 
• -.......-..,. ·, .. '.~ ;";ha & '"~ 

c • .x~t,; ltd maatte S0n
int.et faa. at vide. 

• •• w,~n.•n hrendte det, at Danske 
Verdenskrigen i fremrnede 

l Blade gav Udtryk for deres Opfat
telse af det slesvigske Anl!ggende. 

• ~edes Georg Brandes, der I :Marts 
1915 i det title Oppositlonsblad i Pa-

M enol. a I P ot:lt • r . 
lands }i"jenJer euer ,.af den tyske 
Regering som L0n for den af Dan
mark iagttagne NeutraHtct", Den 
sidste Mulighed a.fviste Overprresi· 
denten som urimelig, da Danmark 
havde valgt. Neutraliteten af Hensyn 
til sine egne Interesser. Om den an
den Mulighed bed det i den offici
elle Be"anntnuzchung: 

N!Ull' Rygtets Udbredcrc speku-

Det var H. V. Clausen, der her Regeringen at om~'l'tte sine Teorier i 
Landet brod fire Aars Tavshed o Praksis. · 
Slcsvig. Det skete i en Artikelrrek I Under 14. Oktober overrakte i!en 
i Nctfi()nalti4C1ufc_ ~ medio Oktob~lblitiskc charge, .d'af~al_res, Lo:d Kil · 

8 (sen~re ttdgfvet ~~~uref"rfl ht .. rnock, Udenrtgsmmtster Ertk Sea
una~ Titlen F8r A/ge?lliiin). De. venius en Verbalnote, som meddelte, 
vakte overordenlig Opsigt og gt$ at dct var kommet den britiske Re
aabnede i Danmark ,Proftclscll af de- gering for 0re, at den danske Re· 
slcavlgske Anligg~e. Snart skui I gering havde indledet Forban(f":; ~r 
drn rvttiQ nn ... ~i;'d· I ~Jfnd ~- 11.L.dcnnc_ Magt t-""'-'·--
'R~orntri.~ g tavs. en frn.U tg ,,mod Kompensation" skuld~ 

stod uforberedt til at mode den n~ afslaa tit Danmark ,den danskta.· 
Situation- den eneste, hvormed dell lende Del at Senderjyllnnd". Noten 
ikke havde regnet. Dens Tavshci fortsatte ordret: 
var imidlertid ikke ensbetydende 
med Passivitet. Nu; da. det var ble· 
vet indlysende, dcls at Tyskland$ 
Nederlag var uundgaaeJigt, defs at 
Folkestemningen berhjemme uafvi-

Jeg bar fra Hs. britlske Majestrets 
Ferste Sto.tssekretmr for udenrtgs!<e 
Anllggender faaet Ordr'e Ul at g0re 
den kgl danske Regerlng op~r1{• 

som paa de alvorlige Farer, den 
seligt vilde krreve det danske Sles- baade polltisk og handelsmll\Slllgt 

r is, som blev udgivet af Georges 
Clemenceau - senere Frankrtgs 
Konseilsprresident og Fredsk6nfe
rencens -Prresident - skrev, at eet 
var i bvert Fald givet.; Selv 8le8Vig 
1."4n m Danske ikke enske tilbage 

viglS Genforening med Moderlandet. lerer 1 vo e Fjend <> ~j <>na er vllde udsrette sig for ved I et 0jP.· · r ers ""' r, ....... lagde Regeringen sin Politik an paa 

med den - endog som den eneste 
forsvarlige - forlod den, enten, som 
Georg Brandes, i Ta.vshed, eller, som 
Prof. Aage Friis. med demonstrativ 
Iver for at hidf0re den Genforening 
med Nordslesvig, der i bans 0jne 
havde staaet som en Ulykke, naar 
den skulde vrere betinget af Tysk
landa Y dmygelse efter en stor evro
preisk Krig. 

Sandheden er, at i ngfm dansk 
Regering, hvilken den, end ha-t;de va:
ret, og mindst af alt et parlamen· 
tarisk saa u4marvet og tynd:tlidt 
Ministeriutn som det Zahle'ske, viZ
de have va:ret i Stand til en Dag el
le-r en Time at mod8wtte stg det dan
ske Folks og de danske Slesvigeres 
Vilj e til Genforening. 

dct tllstrmkkellgt at benvise U1 StU- at holde det slesvigske Sp0rgsmaa1 
llngen ved Fronternc (den Stutr.d deT 

blik som det nuvrerendo at stUio !'lg 
paa. Tyskla.nds Side (sklin.g tofth ~r
many ). 

Generallcltmank"l q, H iml tmburl• 

8(}m en Folgc af Tyskland:t Ydm,y· 
gel~e. 

Dette Standpunkt stemte paa 
mrerkelig Vis overens med den Op· 
fattelse, en af den dan.ske radikale 
Regerings ypperste Tillidsmamd i 
det slesvigske Anliggende, Profes· 
sor, Dr. phil. Aage Friis, nogle Aar 
tidligere havdc gjort greldende, I 
sin Fortale til den tysk-slesvigske 
Fortatter Th. Brix' Sktift: Dan"k
tytik Ven3kab (udgivet 1902) skri
ver Prof. Aage Friis nemlig, at 

.... vi (Danske] vtger fkke tll· 
bage for at slge, at vl vUde betragte 

mtlitart8chen 0 peratl one-tl) . 

Dette er et Hovedpunkt i Genfor· 
eningens Historie. 

Medett8 Tyskkmd stod paa S'tn 
1nilita:re Magts Hejde, slog dct fast, 
at hvcrken [rivinigt eller ufrivilligt 
agtede Tyskland at afstaa en Fads
bred af sine Erobringer fra 1864. 
Denne Erkl<M-ing ajgav Tysklands 
h0jeste politiske og militaJTe Myn
di gheder tve1&de Gange og rettede 
den aamtidig til det tyske Folk, t•1 
Sles-t>-igs tyske og danske Befol'kning, 
til Danmark~ Regering og til Rigets 
Fjen.der poo aUe Fronter. 

SAALEDES er Stillingen, da i Elf· 
tersommeren 1918 V erdenskri

gens Vendepunkt indt:ralder. 
l August standser den store ty

ske Offensiv paa Vestfronten uden 
at have bidf0rt den tilstr~ebte, for 
Hreren og Folket noovendige Afg&
relse. I Slutningen af September 
skrider Marskal Focb til Angreb paa 
aile Frontens Afsnit. Den 3. Okto
ber henvender Tyskland sig til Prre
sident Wilson om Vaabenstilstand, 
men opnaar den ikke. Hreren demo
raliseres. Folket er i Oprer. Tysk· 
lands Forbundsf~Iler kapilulerer. 
Nederlaget er uafvendeligt. 

Andet Afsnit 
Oktober 1918-~laj 1919 

I K~benhavu 
en L0snlng [af det nordsle!l'1gske S LESVIG er den evig dirrende 
Spergsmaal), der f. Eks. forenede Stramg, der forbiDder Dan-
det <lanske Nordslesvtg med Dan· mark med Evropa, og b.vis 

udenfor de Fredsforhandlinger, som 
noovendigvis maatte blive prregedl" 
af Sejrherrornes V.tlje. Konsekven· 
sen af dette Standpunkt var attcr, 
at dor under en eller anden Form 
maatte pr0ves paa at muligg0re en 
Overensko.mst med Tyskland. 

I Teorien var denne Politik ikke 
blot forsvarlig, men klog og forudse
ende. Den led blot af den Fejl, at den 

Hvad enten nu de Forudsretnlnger, 
paa hvilken denne Note byggede, l 
aile Enkeltheder var objektivt rlg
Uge eller ej - den danske Rage
gering nedlagde Indslgelse mod de
res Rigtlghed - saa indeboldt den 
en saa skarp og truende Advarsel. 
at det vilde vrere umuligt at sidde 

i Praksls var uigennemferlig, bvad den overh0rig. 
straks skulde vise sig. Da Regerin· Dettc A/snit af Gtmfortminger.s 
gen nu ikke desto mindre ad Omveje dipl.Omatiske Historle har en Betyd· 
segte at om.srette ·sine Teorier i Vir· ning, 80tn paa d.ansk Bide ·ikke kan 
kellghed, blev F0lgen, at hverken f remha:ve3 ti1~tra:kl•eligt. 
Tyskland eller de allierede Magter Tki det~ britiske Note - affattet 

Ulykken var blot, at Regeringen 
ikke vilde eller kunde naa til Erken-
delse af Virkeligheden, men tvrert· 
imod stadig pr0vede Udveje for at 
redde en eller anden Stump af sine 
Teorler i Land. Falgen var, at vor 
Holdnlng til alle Sider fik et Skrer 
af Tvetydighed. 

nrerede Tillid til den danske oy aflev!Jret efter Samraad med do R IGSDAGEN, der i hele den af
Regering, og a.t1 da Genforenlngen ovr·ige allierede Regerlnger - tliser, gerende Periode samledes til 
fuldbyrdedea, det danske Folk pa~t at selv om den danske Regering ha'V- hemmclige eller fortrolige Faill.es
begge Sider den nu slettedc Grrense d~ villet og havde kunnet opnaa Rig~- mooer, som ganske savner Hjemmel 
af 1864 stod dybere splittet end dagen.s og Fol1r.ets Satnty'kke til en i Forfatningen, vedtog d. 23. Okto-
Forfatnlngskampens Tid. 8(HI"-0veren~rkom.st med Tyskland ber 1918 en af Ministeriet fore-

DET Ma.nl, Regeringen havde sat 
slg, forfulgte den ad mange 

Veje. 
Fol'St tog den, med Professor Aage 

Friis som Mellemand. Initiativet til 
en Adre.,se (udsenqt 13. Oktoher 
1918), der, naar den havde samlet 
det tilstrrekkelige Antal Underskrif· 
ter, skulde anvendes som en Hen
vendelse til det tyske Folk om ,.hoj
bjrertet og klogt at lade den natio
nale Retfmrd.ighed ske Fyldcst og
saa overfor vort Folk" ; dette skulde 
ske derved, at efter en frl Afstem· 
ning ,.hele det danske Nordslesvig, 
men kun de t danske Nordslesvig, in· 
tet ·ud derover, forenes med Dan
mark". 

om det slest-igske Bporgsmaal, .saa 
trilde de allierede Magter ikk,e ha116 

tilladt dena Oprettelse. 
Tyskland bavde tvende Gange un

der Krigen, Ugel~>.des i skarp Form. 
erklreret, at det under ingen Om
stamdigheder agtede at afstaa en 
Fodsbred slesvigsk Jord til Dan· 
mark, og den tyske Regering bavde 
da udtrykkelig henvist til ,.den Stand 
der mllitarlschen Operationen". 

slaaet Resolution, som i knudret 
Sprog og uklare Udtryk fastslog det 
danske Folks Til'slutning til en· ,,til 
aile Sider IigeUg Neutralitetspoli
tik" og tilfejede, at ingen anden 
lEndring i Slesvigs nuv~ende Stil
ling end en Ordning efter Natio
nalitetsprincipet ( Selvbestemmelses
Retten) ,,stammer med det danske 
Folks 0nske, Felelse og Interesse". 
Sluttelig udtales, at det slesvigske 
Spargsmaals Loaning b0r ,_. vejebrin
ges ,.paa en saadan Maade, at der 
ikke voldes Skade i Forholdet til 
nogen af Siderne" - en Opgave, det 
var lcttere at stille end at lese. 

mark gennem en stor evroptelsk Tone snart nynner mildt, snart skri
Krig, hvol'i Tyskland bukkede un- ger i skrerende Disharmoni. 

Dette ferste Forsog paa en Art 
• OverrumpUng af den da ganslce 

I de Dage, da den ulykkelige 
,.Adresse" med ..\ppet til TyBklands 
Hejsind og Klogskab paa den danske 
Regerings Initativ blev omsendt, og 
da den brlUske Note blev afleveret 
til den danske rrdenrigsminister, jog 
Marskal Focb's Hrere de tyske Sol
dater i Flugt foran slg. Den tyske 
Arme var i grerende Opl0sning. I 
Tyskland selv stod Re'•olutionen for 

Gang paa Gang blev senere uad· 
til denne Resolution paakaldt som 
Vidnesbyrd om det danske Folks 
Enighed. For saa vidt var dette be
~get, som den ikke indeholdt an· 

Lefte - Adgang for Befolknh:,. 
gerne i Slesvigs nordlige Distri!tt~·r 
til ved en fri Afstemning selv at af 
gore, om de vilde tilhere TySklattd 
eller Danmark. 

After er vi i F:remstitlin~ af 
Genforeningens Historie naaet til et 
Hovedpunkt. 
~nnem mang~ Aa~ havde H. P,t 

Hanssen i sit Hjemlitnd vreret M•)d-

bejeUg til at stille Artikcl Fem i den 
nationale Kamps Forgrund og b<'
tragte den som det moralske og fol
keretlige Grundlag for Nordsle<~
vtgernes Haab og Strmben efter 
Genforenlng med Danmark. I en 
uheldig Stund havde han endog med 
sit Navn drek!:et og godkendt en fro. 
dansk Side fremsat Udtalelse om, at 
,.Artikel Fem lmngst er dod og mag~ 

lesles", og at ,kun Taaber og Folk 
uden Indflydelse" tillagde den Be
tydning. 

Naar han nu, i Oktober 1918, fra 
den tyske Rigsdags Talerstol paa· 
kaldte Artikel Fem som de danske 

H. P. Han•Mrt. 

Slesvigeres Ret:skrav paa. Genfor· 
ening, var det rerUgt og klogt. Tbi 
det L0jte, Pragfred£n.s Underskrioo
t·e, Pr0jssen og 0~Jtrl.g, i dens femt6 
Artikel havde givet, var gioot Nord
~lesvigeme, og det maatte derfor 
h!ive dem, der krce-vede det opfyZdt. 

Men hertil kommer, at Loftet var 
jremkaldt af Frankrig - •ntt en a/ 
Verdeff,krigen.s Sejrherrer. Dermed 
uar den naturligc Forbindekle nte<l 
de komnumdc Fred.sforhandlinger 
tilvejebragt, 

Endelig var Pragfrcdell8 temtc 
ArtikeZ ypperlig egnet til i 1918~19 
M damt.e Grutull~g for Genfor
eningskrcwet, fordi sa.avel dens geo
grajiske Bestemmelaer (.,Slesvigs 
nordlige Distrikter'' ) som dens Bv. 
stemmelse om en ,./ri A/stemming" 
>&etop 1tt4 tlil.de kunne fortolkes og 
1tdfores under '1-'enligsindcde Ma.gters 
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saalede& at daWJke Syns

kunde faa Lejlighed til at 

&ig ga:ldende-

Havde H. P. Hanssen for sig selv 

og sine slesvigske Landsxnamd fast

holdt dette Standpunkt. vilde megen 

bitter Strid vrere undgaaet. 

S·rRAKS efter H. P. Hanssen's 

Tale I Rtgsdagen tog den da fun

gerende Statssekretrer for udenrig

ijke Anliggender, Dr. Sol£, Ordet. 

Han erkla!rede, at de danske Nord

slesvigere lkke kunde paa.kalde no

gen Ret i Henhold til Pragfred~n:5 

femte ArtikeL Men .. der Stand der 

militlirlschen Operationen" gjortie 

d.et umuligt at nojes med denne Af

visning. Dr. Solf s0rgede for, at 

baade a P. Hanssen og den danske 

Gesandt i Berlin fik at vide, at Tysk

land 1 Principet var villlg til at an

erkende INordslesvigernes Selvbe

etemmelsesret. Overprresident v. 

"Moltke var altsaa nu sat ud af Spil· 

let. 
Dette bekrreftedes i de folgende 

Dage. Prof. Aage Friis var 12 

Novbr. ankommet til Berlin, bvor 

ban ferte en Rrekke Forbandllnger 

med Ministre ( ,Folkekommissrerer") 

og Rigsdagsmrend. Under en Sam· 

tale med Or. Solf ( der iovrigt alle

rede 12. Decbr. s. A. som Udenri~· 

minister erstattedes af den tyskc 

Gesandt I Kebenhavn, Grev Brot>k· 

dorff-Rantzau l opnaaede Prof. Friis. 

n.t Ministeren i en skriftlig Erklm· 

ring udtalte. at i Overensstemmelsc 

rned Prmsldent Wilson's af Tysk· 

land anerkendte Fredsprogram bur 

~ de ogsaa det nordslesvigske SpC'Irgs

maal leses paa Grundlag af Seluht>· 

stemmelses-Retten. Denne Erkhering 

bragte Prof. Friis videre til H. P 

Hanssen. bvem det tilfaldt at skaffc> 

~ori:lslesvigernes Godkendelse af den 

hele Ordning. 
Mellem Dl'. Solf og Prof. Frll11 

havde Talen. udelukkende vreret om 

t'n til Nordslesvig, d. v. s. Lanrlt>l 

ber 1918. Der var mange Huller i Hermed er Temaet for en aare· maatte den rette en olficiel Anmod· lndstilling til Fredskonferencens 

Rrekkerne. Krigen havde krrevet lang, ofte forbitret Dr0ftelse givet. ning til de allierede Magter om 'll everste Myndigheder opfyldt de 

dyre Ofre. Adskillige Medlemmer Det havde paa begge Sider mllngr forelregge Sagen for Fredskonferen- Krav eller 0nsker, der va.r rettet til 

var endnu fkke vendt tHbage f!':.t Varianter, men de kan alle fores cen. den af den danske Regering og den 

deres Hrerafdelinger. tilbage til denne samme Oprincit>lse. Hermed var det 0jeblik kommet. ovenruevnte da.nsk-slesvigske Dele 

Medet lededes af V~elgerfort>nin· Paa Stedet selv blev (17. Novhr.) Ida Kalken lkke lrengere kunde skull- gation. Dette g~lder Grrenserne for 

gens Nrestformand. Gaardejer Peter felgende Tilfojelse til Aabenraa-Re- bes bort, men maatte t0mmes till forste og anden Afstemnings-Zon~. 

Grau, P0l. I et myndigt og klart F·1 solutlonen vedtaget: Bunden. Situationen havde udviklet den internationale Kommlssions 

redrag begorundede H. P. Ha nssen sig med ub0nborlig Logik. Da Gen-1 Myndlghed og Sammensretnlng, den 

V 1 betragter det som en Selv· 
det Fors!ag til Resolution, han ~til- forenings-Kravet ikke havde kunnet tyske R.0mnlng, Options-Regler, De-

relge. at tllstedende Dlstrtktrr 

lede. Bortset fra Stemmerets- Re~· belt skrinlmgges, maatte del af ling af Afstemnlngerne i en-blor. 

1 Mellemslesvig. som rejser Kravet. 
Ierne kan denne Resolution sammen Danmark selv bringes frem paa ilc og kommuncvis, det tysk-sindf'de 

bar Ret tiJ ved en ssarskilt Afllll'm-
fatte.s saaledes: allierede Magters Fredskonference. Mindretals Stilling samt - paa •!1 

nlng at tilkendeglve. om de ensltcr 

at vende tllbage til Danmark. V 1 Em&ker, at c.f6t norasleRt>lfllf!'e DET skete d. 21. Februar 1919. enkelt Punkt nrer - Afstemnings-

Bper!f61n<UZi skal loses paa de11 
da den danske Gesandt i Paris. Reglerne. Hvor de danske Henvan-

Moode, at der n tv61J BefOlknhtflen t Principielt omstyrtede denne Til- H. A. Bernhoft, Jedsaget af Magiste• delser kun havde vreret skitsemressi· 

Landet mellem Kongeaa- og Pit fojelse det Program, som var lilveje H. v. Clausen som teknisk Raadgi- ge, var deres saglige Indbold udfor

Linje Nord om Flensborg, Byd nw bragt ved Samarbejdet mellem dt>n ver, gav M0de i FredskonferenC'ens met i klare, faste Bestemmelser. 

Tender L6fl!ghed ta ved Ja ellc• danske Regering, Friis-Solf og il 0verste Raad, hvor han begrundedt Men de.r forekom saavel i Kommis· 

Nej at tilkcndefllve, om den vll gB1l· P. Hanssen. Men dens Formulering og forelagde Danmarks Krav, der sionens lndstilling som i Traktat

torenes n led Danmark eller ej. var saa vag, at ogsaa den ma'ltte kan sammenfattes sa.aledes: Udkastet en Afvigelse fra det prin-

Nordtl~lq O'Pfatte.<t AAm en fT~>l.lz.Prl give Anledning tll Uaikkerhed o~ 1• En·bloc AJstemnln.g 1 Lamlet cipielle Krav, den danake Regering 

Meningsforskel. Hvad skulde der meZlem Konge<ULen og Olausen-Lm- og den dansk-slesvigske Delegation 

forstaas ved .. Ulstodende Distrik- jen. havde forelagt Fredskonferenrt>n 

ter··? Hvad bet0d ,.srerskilt Afstem- it 80,1676 en dlstriktvts Atstum- Derved opstod ny, voldsom Strid l 

ning"? Hvilke Tilkendegivelset' ning , Mellem8Je.wi.g li et Omraab.. Danmark og Slesvig. 

maatte foreligge for at berettige 1w!.! Byd.fJT<m.aer endtlu ikke var 

Kravet om Deltagelse i Afstemnin· 11a1rmere fn.stsatteJ. 

gen? 
Disse og flere Sp0rgsmaal kaste 

des snart ttd i Droftelsen og fik dt• 

mest forskelligartede Svar. 

3. Udn.ownel&e at en inteN~Ctionttl 

Kommisslon fmed svenske oy 'lfJr

ske Medlemmer i ~n Mfdte} til 8tlt;-

ring at Folkeats~mningernes P'ri-

Tredje Afsni t 
Maj 1919 -Jannar 1920 

Prreliminrer Tr :iktaten af 
7. M.1j 1919 

Efterretnlngen om Oprettelsen af 

denne tredje slesvigske Afstemnings· 

Zone kom som en Overraskelse fnr 

den danske Regering, H. P. Hansllen 

og den offenlige Menlng i Darunark 

og Slesvig. Den almindelige Opfat

telse var, at Regeringens Modsta.n· 

dere havde tilfejet den og dens Til• 

hrengere et feleligt Nederlag. 

Under den Strtd, som nu bl\Uisede 

op med 0get Styrke, antog efter

haanden Tvistemaalets egenlige 

Genstand urlmellge Dimensioner, og 

der opst..o:i Legendednnnelser, som 

har holdt sig til den Dag 1 Dag. 

Allerede paa Genforenings-Dref

telsens allerf0rste Udviklings-Trin 1 

Efteraaret 1918 var det af Regerin• 

gens og H. P. Hanssens Tilbrengere 

bleven gjort gmldende, at vel fand

tes der ubestridelig Syd for Clausen

Linjen, i II. Zone, en dansktalende 

Befolkn.ing, men i sit overvejendc 

Flertal var Flensborgs og den evrige 

Zones Befolkning af tysk Sindelag. 

Syd for IT. Zones Sydgrrense fandtes 

derimod overbovedet intet dansk 

Sprog, og Befolkningen var ikkc 

blot tysksindet, men i de sid3te bun· 

drede Aar havde den endog tydelig 

Ulkendegivet, at den var dansk• 

fjendtlig. 

I Paris 
. D A nu den nordslesvigske V~l· 

gerforenings Resolution :>.f 

H. P. Hanssen gennem rien 

danske Gesandt i Berlin var ti!still••t 

den danske Regering, valgte d~nne 

< 28. Novbr. ) den Fremgangsmud~ 

at videresende Resolutionen til de 

lied, idet de paagceldende Omraadrr D A Prreliminrer-Traktaten d. 7. Men naar dette var Tllfmldet, 

torlnden skal remnt.es at tysk Mi- Maj 1919 Kl. 3 Em. 1 Hotel saa vilde allerede en Afstem-

litmr. Trianon-Palace i Versaillts nlng i Flensborg og U. Zone frem• 

P. Grau. 

Kort og godt: En-bloc A{stemning 

Nord {or Clausen-Littjtm. Punktu1n 

Virkningerne, dette Forslag eje 

bllkkelig frembragte i Forsamlingen 

viste, hvilken skrebnesvanger Fejt 

der var begaaet. Her, paa et af r:f'n 

foreningens afg0rende Stadier 

thi for f0rllte Gang siden Krigen 

skulde de danske Slesvigere nu !>e!v 

allierede Magters Gesandter I Ko

benhavn sammen med en Note, der 

; luttede med at anmode de A!Uered<' 

:>m at meddele Regeringen, hvilkf'n 

J'remgangsmaade der skulde an 

1endes for at opnaa, at de dan.c;kl.' 

Slesvigeres Krav b!Pv forelagt Freda 

konferencen. Samtidig underret Ledes 

den tyske Regering om Sagen. 

Allerede den 26. Febr. holdt det var bleven overrakt Tysklands R\l- byde den Fare, at tysksindede Per· 

Nord for Clausen-Linjen, begrren!'t>: 
• . 

1 
tale til Danmark, Norden og Evrop3 

Folkeafstemnmg. Flensborg og M('.- 1 d S ir til d Ka 

Med dette Skridt havde Mini~tt> 

riet Zahle-Scavenius viUet drekke 

sig til aile Sider, uden at faa (ld-

af det everste Raad nedsatte Udval~. prresentant, Grev Brockdorff·Rant- soner af 0konomiske Grunde - for 

den saakaldt belgisk-danske Kom- zau, og derefter blev offenliggjort, at slippe bort fra det nedstedte 

mission, under Forsrede af Andt·~ viste det sig, at den 1 sin ArtiJ:cl Tyskland - stemte dansk og del'r 

Tardieu, sit ferste Mode om det 'ilE'S· 109, vedrorende Slesvig, lndeholdt ved sammen med det tyskslndede 

vigske Sp0rgsmaal; ialt holdt rien en Bestemmelse om, at der, forudt>n Mindretal i Nordslesvig ved Grren• 

11 M0der; den sluttede dette fersl" en-bloc Afstemnlngen i Nordslesvlg sen kunde danne et kompakt tysk 

Af.anJt af sin Virksombed ( inden og den kommunevise Afstemning 1 Element, der vi Ide bllve en FarO 

?rmlimlnrer-Traktaten} d. 19. Marts Mellemslesvig, tillige var fastsat en indadtil og udadtil. Nu havde imid-

1919. D. 6. Marts modtog den ''" kommunevis Afstemnlng 1 en trf'dje 'ertid Regf'ringen og H. P. Han~seu 

lansk Delegation, sammensat af fire Zone, mellem u. Zones Sydgrrense I Tilhmngerne af Aabenraa-Stand• 

Reprresentanter for Rigsdagens Pnr- og en Llnje fra Kappel. genn«>ru punktet, i Modsretning til Flensoorg-, 

tier, Etatsraaderne H. N. Anderst>n Slien, lange Dannevirke og Ejderen henholdsvis Dannevirke-Standpunk• 

og Emil Gllickstadt, de tre dansk- til denne Ftods Munding, aaaledcs terne) under Opinlonens Pres Iadet 

nordslesvigske Reprresentanter at Ejdersted-Halveen altsaa var sig bevrege til at gaa med til Opret· 

Tysklands Rigsdag og Pr0jaSt'ns indbefattet i Zonen. telsen af ll. Afstemnings-Zone. Men 

Le.nddag samt Andreas Grau, der Denne Udvidelse af Afstemnin?.S under ingen Omstmndigbeder vilde 

reprresenterede Mellemslesvigs Be Omraadet skyldtes den Virksomhed. de h0re Tale om Sydslesvig med det.<J . - ag es p en en mp. ~om 
lemslesvig var udtrykkehg hnldt . . 

d f 
. 

0 
d t langt frem 1 TJden oprev danske seende af at tage noget Initiativ 

11 enjor A stemnmgs· mraa e . 
Paa dette Gnmdlag skulde der Dill Sind. . De~ bavde ganske vist forelagl d~ 

k 
'd til H dli lnds lgelser rejstes fra mang«> ~~ - ~ Alherede Sagen. men den havde blo' 

s n es an ng. . der. De kan samlcs i P. Grau·s lfd· fungeret som Postbud for Nords'e~ 

I Aahenr:~a tal else: Det cilde vcere en SkamplP! . vigerne. De Allierede skar imidlertid 

D
EN nordslesvigske Vrelgerfor-

[ 

enings Bestyrelse og Tilayn;;-

raad samledes til Mode i Aa

benraa i Dagene 16. og 17. Novem· 

111 aldrig kunde va.'lke at, lwi... ,.; hurtigt igennem denne sindrige Ta.a

ikke undte wre Land$7namd i Ynf- ~e. De sva,..ede. at saafremt den 

le·msle81ng den Selvbe.'ltemmclse~- tlanske Regering enskede en L0sning 

Ret, vi 1..-rmver for us selv . af det nordslesvigske Sp0rgsmaal. 

folkning - ialt 10 Personer. Overlrege Dr. med. Jonas Collto OK, tyske, danskfjendtlige Befolkning. 

Det vii nu ikke vrere muUgt h~r Grev Bent Holstein i deres Egen!;kah I Lidt efter lldt vendte den paa 

at komme nmrmere ind paa Enkelt af Reprresentanter for interesst'redt' disse Betragtninger hvilende Agita· 

hederne i Kommissionens omfattendt> Kredse i Danmark og Slesvig hqvdP tion sig baade i Pressen, paa Meder 

og dybtgaaende Arbejde. Det miVl i udfoldet i Paris. og som havde mfldl og i Rigsdagen mod en lndlemmef.<tn 

denne Oversigt vrere tilstrrekkPii~t Opmrerksomhed og Velvilje hos fl cr !• i Danmark af overvejende tyske Be· 

at fastslaa, at paa ane Punkter. udcn I Medlemmer af den belgisk-dll.nSkt' folkningsdele. og det blev fra AAm· 

nogen Undtagelse, bavde den i qfn Rom mission. me Sid ~vdet, at Danmark nu-he• 
// _/' 



ranz v. Jessen: c::: ........ -- •• - .............. ........ .. 

fandt sig 1 en Skmbnetime, og at "t om en Afstemnlng i ID;. Zone, fordi Bion, sam1.memrat at lige m..ange Datt-- ensstemmelse med den nye Affattel- bedsllllend, fra Rigskansleren til Po-1 Stat.sministers Ringsted-Tale en 
FeJ1trin kunde smtte dets nationalC\ vi mener, at den er hidf0rt af 0n- ske og Tysko 11a.ed en svensk Op- se, .som kun gjaldt for de to nordlige litibetjenten i Flensborg, for at Af-,ligere tysksindet Flensborger 
Ro og Sikkerhed paa Spil. sket om, at det slesvigske Sp0rgs- 111and. Zoner. Der maa her belt ses bort fra stemningen kan blive en tysk Trl· ger Redakt0ren a! F'Zen3borg 

I denne Betragtning bar ogsaa maal nu indenfor sine historiske Dette er det yderste Tilbud, som en Udreclning a.f denne Sag. umf. L0fter og Trusler, aabenbar Ernst Christiansen, 
den Legende sit Udspring, at de al· Rammer b0r l0ses til Bunden, ved Tyskland siden 1864-66 nogensinde Medens det slesvigske Anliggende Void og hemmelig Propaganda, d.ri· ban Bauer's og Zahle's Taler og 
llerede Magter havde villet paatvinge en for begge de interesserede Na· har gjort Ul det nordslesvigske An· herefter indtil videre glider ud i stig Magtudfoldelse og snigende f0jer: ,De er jo enige! Den aal1:5K•• 

eller dog lamlpe over til Danmark tioner bindende Afg0relse. Et saa- liggendes Ordning. Fredskonferencens Periferi, genlyder Bagholds-Angreb hmrger Byen og Regering haaner os. Hvorledes 
slesvigske Landomraader med en d~t 0n.ske fra de Magter, ude.n H VERKEN de tyske eller det Danmark og Slesvlg af Strid om den Egnen som en Farsot. Enhver For- vi vedblive at arbejde for Danmark 
tysk Befolkning, som Danmark ikkc hVJs med uhyre Ofre vundne SeJr . namneste Fortid og den nll!rmeste del, som kan vindes i disse korte Fornedernavn fra tysk og Haa.n 

Genf · d · danske JEndringsforslag f'andt vilde vide af. Med andre Ord: Hvis orenmgen me vore slesVJgske . . . . Fremtid. Modsetningerne mellem Maaneder inden tysk 0vrighed maa dansk Side!" (8Ze:u,-ig delt, S. 
Lands d 'kk 'ld h t im1dlertid T1lslutning hos nogen af . . ' vi selv havde villet, skulde vi have mam 1 e- VJ e ave vrere 

1 

. . Regenngen og dens Tllhamgere paa rcmune Landsdelen for den interna- Dette var Baggrunden for de uli ha · D k s d de Komm1ss1oner, de havde at pas-kunnet faa meget mere Land tilbage, m g, r 1 anmar og 00 er- . . den ene og den evrige Del af Folket tionale Kommissions Styre udnyt.tes givenheder, som nu skulde opiil\.Ciftl 
JY. ll d Kra paa Res kt. sere paa deres VeJ til Fredskonfe- . 

1 

' men vi var kloge og redle nok til at an v pe paa den anden Side, pl0Jer Skellene til Bunden. Rigskansleren (Bauer) 
vise denne onde Fristeloo fra os! DISSE var de Standpunkter, derj Esloj"'9 dybere og dybere og virker opl0sen- og Indenrigsministeren (Heine) nn- Fjerde Afsnit 

Mod hele Betragtningen blev fel- m0dtes og br0des i Maj og Ribt\" • ..,..'.. ... ~;"9 de ide politiske Partier, ide natio· kommer 5. Novbr. til Flen.sborg. Januar·Juli 1920 gende Argumenter gjort gmldende: Juni 1919, efter Prreliminrer-Trak- - • , ...... nale Sammenslutninger paa begge Den gamle. Stads danske Minder, 
Hvad er det, der er sket i Paris? tatens Offenliggerelse. ~.....,--- Sider Grrensen, i Vennekredse, un- Udfaldet af Afstemningen 1867 - De to Folkeafstemninger 

- Intet andet end at Fredskonfe- Regeringen, af hvilken H. P. dertiden i Familjerne. Forspillet til alt er glemt, og de republikanske V ERSAILLES-Traktaten a.f 
rencen har udvidet Afstemtlings- Hanssen 25. Juni blev Medlem, satte den store Styrkepr0ve i det omstrid· Ministre krmver 1 'I'ysklands Navn Juni 1919 trreder i Kraft 
Omraadet saa Iangt ned, som ~ld- imidlertid alle Sejl til for at faa Be- te Land bliver en skrerende Disbar- ikke blot Fremtiden, men Fortiden. 10. Januar 1920. 
gammel dansk Folkegrund rrekker. stemmelsen om Afstemningen i m. m~ni. Rigskanslt,ren hrevder: ,Denne By Umiddelbart 
nemlig til Slien-Dannevirke-Ejdc· Zone slettet af Fredstraktaten. Un- Udviklingen siden Efteraaret 1918 har altid vreret tysk. Den skal i internationale 
ren. Denne A/stemnings-GrtBtt.'lr der 17. Maj tilstillede den danske kunde for saa vidt siges at have ren- Fremtiden vrere Midtpunktet for over hele 
krrevede i0vrigt Danmark selv i 1866, Gesandt i Paris efter sin Regerings set Atmosfreren, som der nu, efter Tyskheden i Nordslesvig". Inden- Den bar fire Medlemmer, ReJora!Se! 
da en Udferelse af Pragfredens fem- Ordre Fredskonferencens Prresident, Fredstraktaten af 28. Juni 1919, i rigsministeren tilf0jer, at det er tlt tanter for: Storbritann-ien, Sir 
te Artikel blev dr0ft.et. Georges Clemeneeau, en Skrivelse, Virkeligheden kun stod to Stand- skammeligt Bedrag mod Selvbestem- les Marling (Formand) , 

Det t-r da en Forfalsklting af deal- hvori han udferligt bcgrundede An- punkter overfor hinaoden, ved Tider- melses-Retten at lade Flen.sborg Paul Claudel, Norge, Thomas 
lierede Magters Synspunkter og modningen om Bestemmelsens Fjrer- nes Ugunst tilspidsede i et: For og stem.me, og han lover Frihavn ()g t . 0 F S d ye, og 8venge, • • v. y ow. 
Hensigter nu at tale om en Indlem- netse. Det •'"•Vill•h Af•temning•omraade imod Flen~borg. anden ekonomisk Hjrelp, foruden Afstemningen i ferste Zone, N 
tnel.5e i Danmark af Befolkninger, Den tyske Fredsdelegation rejst.e med lndtlelingen ; 3 Zoner. Paa sit H0jdepunkt havde Dcmne- vidtgaaende provinsiel Selvstrendig· slesvig, finder Sted d. lO. 
som ikke frivillig tilkendegiver 0n· paa sin Side vidtrrekkende Indvcn- rencens 0verste Raad; de indstillede cirke-Bevregelsen (i Fo~aret 1919) hed. Dens Udfald bliver en 
ske derom. En A/stenwi11g er ingen dinger mod samt!ige Prreliminrer- aile Prreliminmr-Traktatens Affat- samlet 116,485 Underskrifter paa en Danske Valgm0der forstyrres. Sejr for Nordslesvigs Danskhed 
lndlemmelse. Overhovedet er det Traktatens slesvigske Bestemmelser. telse af de slesvigske Bestemmelser Adresse om Folkeafstemningens Ud- Danske Talere overfaldes. Dan.sltc det danske Folk. Antallet af 
usemmeligt fra dansk Side at bidra- Den erklrerede, at den nuvrerende strmkning til ,den historisk natio- Flag rives ned. Danske Handlende meberetti'gede var 111,191, For UJ uforandret Vedtagelse. 
ge til Da.nnelsen af den Forestilling, tyske Regering - altsa.a den efter Men da Indstillingen d. l4. Juni nale Grmnse". Med Slettelsen af boykottes. Danske Skoleb0rn for- mark stemt.e 75,431 eller 74,2 
at venllgsindede Magt.er, der paa Nederlaget dannede republikanake om Formiddagen naaede frem til Prreliminer-Traktatens Bestemmel· ulrempes paa Vej til og fra. Skole. For 'I'yskland stemte 25,329 aile Punkter opfylder Danmarks Regering - havde v~ret villig til ser vedr0rende ill. Zone gled Danne- Dansksindede Borgeres Boliger bom-Forhandling i det 0verste Raad 24,9 pCt. 
og de danske Slesvigeres 0nsker, direkte Forhandling med det neu- (Georges Clemenceau, Lloyd George, virke-Standpunktet ud af den aktu- barderes med Sten og Skarn. Prre• Afstemniugen i anden Zone, 
vil paatvinge os Land og Mennesker, trale Da.nmark om Nordslesvig. Sonn1.00 

og Woodrow WI''hon) med- elle Dr0ftelse. sten i Hjoldelund forbander ft·a 
som vi ikke 0nsker at tage imod. Imidl tid 'Ide d 'kk gt d .., . P d d S'd borg og Mellemslesvig, flnder er · v1 en 1 e nre e ,a delle Prresidcnt Wilson, at han fra aa. en an en 1 e var nu ogsaa Prmkestolen ,de Hun de, der sten•· d. 14. Marts. Antallet af 
Det tilkommer ikke os at give disSe Fredsforhandlingernes Omvej" at U. S. A.s nye Gesandt i Danmark Regermgen og Aabenraa-FolkeM mer for Danmark", og opfordrer fra berettigede var 70,988. 1 hele 
Magter Lektioner i Ret.sindighed. bidrage til en L0sning af det dansk- (han havde i Virkeligehden kun vre- bundne til det principielle Krav om Alteret Menigheden til at svrerge stemte 51,724 for Tyskland, 

Hvilken Fare er det, der truer tyske Mellemvrerende, og den stille- ret en Uge i K0benhavn ) vidste, at Flen.sborgs.og Melle~slesvigs Ret til Pr0jsserflaget Troskab. for Danmark. I Flensborg By 
OS fra denne Afstemnit&g i ill. Zone? de da f0lgende Forslag: Danskerne 0nskede Bestemmelserne Deltagelse 1 Afstemnmgen. Nedtvun- Alle disse Efterretninger gh•er der af'"vet 27,081 tyske og 
Selv bar I nu i syv Maaneder hrev- t illi t h d d r 1 i D k ... 1. Der skal kun fincle AJstemnfng Sted. om m. Zone fJ'rernede, da de gik ge ' uv g av e e maattet rn- Genlyd i Nords esv g og anmar · dan.ske Stemmer (24,8 pCt.). I det, at Befolkningsflertallet i II. · d · d I' s d · G · vis s f i <ten Del at Nordsl681Jig, so1n mua udover, hvad de havde arunodet om. Vlge eres opnn e Jge tan punkt: Vlljen til i rermng at e am c- ncns 145 Landkommuner Z<.ne er overvejende tysksindet, og E blo Af temni Fl Syd /alder sammen med den Lf1~}e, Lloyd '"'"~rge siuttede sig hertiL n- c s ng i Clausen-Lin· lelse med den lille, trofaste ole, 24,643 for T~·skland, 3,856 for at Syd for denne Zone er det ikke u.:v N d 1 · -

der angiver Skellet melle7n de Begge foreslog da at fjrerne de paa- jens or s esvtg, Flensborg paa som udholdende kremper i Forpost- mark; ingen af LandlltotnmLun.err 
alene tysksindet, men danskfjendt- 1. Fl z le Forhaand udelukket f..... den natJ·o· I' · b ed f tn · · d t "-"'rog tge erta S'"' "~B at d~t ld d B t ls In . •Q mJen, r er og res er Slg 1 e "''ate dansk Flertal. ligt. Mange paa vor Side mener, at "" ' ...... ...., v gre en e es emme er. gen gJor- ·~ 

'gt' bliver de K01nmutwr, som i territ·u· de Indvendinger. Vedtaget. nale Meningstilkendegivelse. Opret- danske Folk. denne Opfattelse desvrerre er n 1g. 
Men naar det er Tilf&ldet. hvorle- rial ubrudt Ba-mmenhamg rtlmmer Ministeriet Zahle havde vundet en telsen af en II. slesvigsk Zone med Men Regeringen fortsretter Linjcn F01ge i Danmark bliver 

Denne Afstemnings 

des skulde det da kunne tamkes, at mere end 50 pOt. Dan:tkc, d.er kom· Sejr. kommunevis Afstemning havde ud- fra Aabenraa·M0det 16. Novbr. Zahle's Fald (29. Marts). Herom 

d mer til at stemme. {Dett.e vilde gtvc gjort en integrerende Del af Rege- 1918. disse Befolkninger, ovenik0bet eres f 28 J 1919 den sa.akaldte TiedJ·e·Litlje: Nord Traktaten a • . uni ringens Andragende til de allierede Flertal, nu pludselig skulde stemme 
dansk? _ En saadan Formodning om Hejer og T011der og derfra 1 en F ORSKELLEl'T mellem Prrelimi- Magters Fredskonference og var r.u 
er absurd. Bue op t Midtlandet ned til Flens- nrer-Traktaten af 7. Maj og den bleven optaget i Fredstraktaten. 

Mod Slesvigs Tyskere er den til- borg Fjord, umiddelbart Sydvest tor Traktat, der undertegnedes d. Saaledes skulde det synes, at Grund-
lige dybt rerekrrenkende, naar den Graasten.) 28. Juni i Versailles, er da for det laget for en Enhedsfront var bragt 
begrundes med, at de skulde lade 2. 1 Jwle Z01,en skal <161· stetmnes lcom. slesvigske Afsnits Vedkommende tilveje, nu da Forberedelserne til en 

, sig lede a.f Hensyn til mulige eko- mmtev1s. (For f0rate Gang siden (Artiklerne 109-114) udelukkende national Offensiv skulde trmffes. 
nomiske Fordele. Vi afviser enhver Oktober 1918 opgives her fra tysk den, at Bestemmelserne om en Af-

1 
Men det kom belt anderledes. Det 

Dr0ftelse paa dette Grundlag, som Side Kravet om, at Kommuner, der stemning i en tredje Z::me er slettede Tidsafsnit, der ligger imellem 28. 
er uforenelig med vor Opfattelse af skulde afsta.a.s, skulde have vtst to i den endelige Traktat. 'Juni-Traktaten og de slesvlgske 

Folks Nationalbevidsthed Tredjedele dansk Flertal.) Nogen Forvirring opstod derved, Folkeafstemninger kendetegnes af 

vi ikke vrere med tll 
s. Det tyske EmbeM· og Forvult- at visse Bestemmelser vedr0rende de Regeringens og Aabenraa-Retnin

nblgswuel• vedblit:er ~01~~ hidHl at tyske Over0Vrlgbeders Romning af 
1 
gens anti-flensborgske Presse- ()ff 

....;;......o:.,~.-1..""-....1.-......_....L.......,.a.!..-..Z...:...t.c....__......._~ A,.,..,.._.._.__,.,... hola ____A._fa_tow.n; n aJi!..,.{)mr::a.:wiA! - Jl·· vt--..~-"'""'----------~ 

nrermere berettet ovenfor i 
D. 9. November 1919, fire Dage stillingen af den indrepolitiske 

efter Rigskansler Bauer's Tale I storie under Kong Christian X.s 
Flensborg, svarer Statsminister gering. 
Zahle ham i Ringsted - ikke for at 
modsige en vrang Fremstilling, man 
for at bekrrefte den. Ganske rigtl~, 
Flen.sbo-rg er en tysk By, og Dan
mark vii ikke fremtidig vide af den 
at sige, med mindre den nu ve<l 
Folkeafstemningen giver dansk Fler
tal - og selv da! Thl hvis FlenR· 
borgerne skulde stemme dansk, Raa 
kan det kun vrere af Hensyn til de· 

TO Dage efter Dannelsen 
Ministeriet Neergaard (5. 

udtalte den nye Statsminister 
Folketinget, at Regeringen , 
det for sin Pligt at g0re 
hvad der stod i dens Magt for i sas 

stort Omfang som foreneligt med 
Fredstraktatens Bestemmelser at 



Mod Slesvigs Tyskere er den til
lige dybt rerek.rmnkende, naar den 
begrundes med, at de skulde lade 
sig lede af Hensyn til mulige eko
nomi~ke Fordele. Vi afviser enhver 
Dr0ftelse paa . dette Grundlag, som 
er l\forenelig med vor Opfattelse af 

Folks Nationalbevidsthed 

ikke vrere med til 

borg Fjord, umiddelbart Sydvest tor 
Graa.sten.) 28. Juni i Versailles, er da for det laget for en Enhedsfront var brngt 2. 1 hele zone,l skal der stetnmes kom· slesvigske Afsnits Vedkommende tilveje, nu da Forberedelserne til en mune~;i.s. (For f0rsto Gang siden (Artiklerne 109-114) udelukkende national Offensiv skulde trreffes. Oktober 1918 opgives her fra tysk den, at Bestemmelserne om en Af. lien det kom belt anderledes. Det Side Kravet om, at Kommuner, dcr stemning i en tredje Zone cr slettede Tidsnfsnit, der ligger imellem 28. skulde atstaa.s, skulde have vlst to i den endelige Traktat. Juni-Traktaten og de slesvigske Tredjedele dansk Flert:al.) Nogen Forvirring opstod derved, Folkeafstemninger kendetegnes af 3. Det tyske Embeds- og Forvtdt - at visse Bestcmmelser vedrerende de R.egeringens og Aabenraa-Retninttingwreaen vedbliver 80m hidtil at tyske Overwrigbeders R0mning af gens anti-flensborgske Presse- ng be&t04 u>«lcr , A/Btenu•lngcn, me•t hele Afstemnin~ Omr..:.det 1 IIast- flYI»u•~;:-n.lS.Jlllpi:t51lLt:. 

mod do os ~ 
Beslulning · ulldcrordnea en uparti.sk Konu11t1>- v~erket ikke var bleven bragt i Over- Paa. tysk Side mobiliseres alle Em-

modsige en vrang Fremstilling, men 
for at bekrrefte den. Ganske rigtig, TO Dage efter Dannelsen 
Flensborg er en tysk By, og Dan- ~ Mtnisteriet Neergaard (5. 
mark vil ikke fremtidig vide af den udtalte den nye Statsminlster 
at sige, med mindre den nu ved Folketinget, at Regerlngen 
Folkeafstemningen giver dansk Fler· det for sin Pligt at gere olt 
tal - og selv da! Tbi hvis Flen!l- hvad der stod i dens Magt for i sa:1 
borgerne skulde stemme dansk, !l!l<l slort. Omfang som foreneligt med 
kan det kun vmre af Hensyn til de- Fredstraktatens Bestemmelser at_ res Pengepung. st0lte vore Landsmrend i II. Zone i 

Da to Dage efter den danskc deres Strreben efter at opna.a en 
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Ordl\ing, som kan sikre dexn mod migt, at f0rste Zone skulde tilfalde 

national Undertrykkelse og give dcm Oanmark, a.nden Zone Tyskla.nd. I 

Udsigt til en fri folkcllg Udvikling". Sp0rgsmaalet om Grauisen havde 

- Der blreste nu en anden Vind fra KOilllitissionen delt sig i to Halvdele. 

den danske Kystl Medens Clausen-Linjen 1 det store og 

Bestrrebelserne, som bavde deres hele blev fastholdt, foreslog Frank

Oprindetse i S0nderjylland selv, ret- rigs og Norges Reprresentanter, at 

tedes efterbaanden mere og mere der skulde finde to, territorialt ubety

paa at opnaa en Internationaliseriug delige Afvigelser Sted, dels mod 0st.. 

. · at Flensborg-Zonen. Et i Enkelthe· del$ l Midtlandet, hvor, vresenligst 

der herom udarbejdet Forslag blev at Hensyn til Afvandlngs-Forbold, 

• af en dansk-slesvigsk Delegation un- Aventoft, Sender L0gum, Ladelund 

Danmark. Ce•cml t l Pui•, H. A. Bernhoft, under•Jr,.ioer Traktaten 

al 6. l ui• 1920. 

der Forsrede a.f Regerlngens srerllgc 

Delcgerede, Prof., Dr. jur. Vindlng 

1 Kruse, overrakt de allierede Mag· 

t ers Reprresentanter 1 Paris (12.-

26. Maj ). 
Delegationen blev modtaget med 

lm0dekommenbed, men flk overal t 

samme Svar: De kommer for sent. 

Der er lntet mere at udrette. 

In ternationallserings-Bestrrebelser

ne blev da !tun en kortvarlg Episod.1 

uden Virkninger. 

Gramsen drages 

og Medelby Sogne burde tillregges 

Danmark. - Den danske Regering 

0nskede dette Forslag gennemf0rt. 

Men da del ikke fandt Tilslutning 

hos Storbrltannlens og Sveriges Re

prresentanter, og da de\) britlske 

Formands Stemme gjorde Udslaget, 

kunde det lkke gennemf0res. 

Kommissionen underskrev 16. 

April sin Indstilling til Fredskonfe

rencens eksekutfve Organ, Ambassa

d0r-Raadet, som vedtog den 8. Maj. 

Dermed var Grrense-Sp0rgsmaalel 

endelig afgjort. 

I MIDLERTID havde den interna· 

tionale Plebiscit-KommlssJon for Den tresidede Traktat 

Slesvig i Hen hold til Fredstrak· H EREFTER Jod Ambassad0r·Raa

tatens Artikel 110 paa Grundlag a.f del udarbejde Udkast til de.n 

Folkeafstemnlngernes Resultater t Traktat. ved bvilken Tyskland skul

store Trmk draget den Grrensellnje, de overdrage Nordslesvlg til de alii· 

som skulde grelde, indtil Grrense.n erede Magter og disse atter del saa· 

kunde fastsrettes i Marken (efter de lcdes a.fstaaede slesvigske Landom· 

1 Art. 111 givne R~gler). I raade til Danmark. - Traktaten 

Kommtssionen foreslog enstem- skulde Ugeledes lndeholde Bestem· 

grrensen vii blive fejet til Side, naar 

vi aile tr:I!der i Skranken for det." 

l
tDen 5. April forkyndte Pastor Pe· 

1Jerkorn fra Fjoldc: .,Som et Lyri vii 

I USD tyske . NationalsoclaU:sme tage 

~ordslesvig i Besiddelse. Saa vii Da

gen oprindc, bvor det tyske Flag at-

melser til Beskyttelse af det danske 

Mindretal i n. Zone, inden det uigen· 

kaldeUg blev udleveret til Tyskland. 

Under 31. Maj blev Udka.stet offi

clest tllstillet den tyske charge d'af· 

faires og den danske Gesandt 1 Pa· 

ris . med en F0lgeskrive!se, som be

stemte den Frist, lndenfor hvilken 

den tyske og danske Regerlng skulde 

ta.ge principle! Stllling Ul Traktat· 

Udkastet, til 10 Dage; denne Frist 

ud10b altsa.a 10. Juni 

missions fire Flag str0gne paa H6-

tel Flena'bu.rger Hof i Flensborg, 

l)vor den havde haft sit Srede, og 

Kommissionens Medlemmer forlod 

Afstemningsomraadet. 
Samme Dag udstedte Kong Chri

stian X. en Anordning om Dan

marks Overtagelse at Forvaltningen 

i Nordslesvlg. 
Fredag d. 25. og L0rdag d. 26. 

Juni vedtog den dan~e Rigs:iag en· 

stemmigt Loven om de eonderjyd

ske Landsdcles Indlemmell.le i Dan· 

og Forpllgtclser, under Forbchold ('/ 

Be~temmeZsome i nam.:ommde Trak· 

tGt, ttl Danmark, der tno4tager den· 

116 Ot:erdragelso, aile But:ercenetets· 

Rettlgheder, som de ' Henh<Jld til Ar· 

ttkel 110, tredje Afanit t den ' Ver

sailles d. 1!8. Juni 1919 undertegncde 

Jl'redstraktat med Tyskland be111dder 

Qt:er de Omraader , 0er og Holme at 

Blut.tg. der ll{)OeT Nord for den be

~tkret-ti8 GYomseli11je. 

Denne Ot:erdragelso sk«l regnelt 

/Ttl d. 15. Jun' 19to, paa hvflken !)ag 

mark udelukkende skyldes ,de Ret

frerdigheds-Grundsretninger, dcr gcn

nem de allierede Magters uhyre Ofre 

blev bragt til Sejr", og som derefter 

fortsatte saaledes: 
De tungeBto og trangest6 Aar U)l· 

der Fremmedaaget 'Val" vel nok, da 

Ttt.!inder at den danak-slcsvigske Be

folkntngs S0nner maatte kaJm,pe O!J 

do for en Sag, der i kke var dcres, n:J 

hvi-9 Bejr vilde have tilintetgje>rt 

deres Haab om Genforening mad 

Moclerlandet. 
Allerede lnden Fristens ,Udl0b 

havde den danske Regering gennetn mark. 
Grcenaetl& Fast&cettelse er blel;e?t At dette ikke skete, og at der~ 
Tysklafltl og Damnark oflicielt nott-

Gesandten l Paris meddelt Ambas-

sad0r-Raadet, at den var rede til at 

und~rskrive Traktaten. 
De d. 6. Juni i Tyskland afholdte 

Rigsdagsvalg havde tmidlertid givet 

et saadant Resullat, at Regeringen 

(Rigskansler Hermann MUller) stil

lede sloe Portefeljer til Rigsproosi

dent Ebert's Raadighed, og Dannel

sen af en ny Regering st0dte paa 

store Vanskeligheder. D. 9. Junl ud

bad den tyske charge d'affaires i 

Paris slg da hos Ambassad0r-Raadet 

en Forlrengelse af Fristen, og dcnne 

Anmodning opfyldte Raadet d. 11. 

Juni 
Derefter h0rtes der fra Tyskl\ 

lkke mere i denne Sag. Tyskland 

derskrev aldrig .,den tresidede Tr 

tat" om Nordslesvlgs Afstaaelse 

Danmark. 

Gramsen notificeres 

I SIN Egenskab af Pr8lSident t 

Fredskonferencens overste Ra 

tilstillede den franske Uden •s<>1U'II!JR,t 

ster, Alexandre Millerand, 

d. 15. Juni 1919, Kl. 15,35, 

lands og Danmarks Re]pra!SeJillam&'J 

I Paris en Note, der, nrest at 

ficere Grrensen, fastslog. at de 

rede Magter i Henhold til 

Ies-Traktaten havde faaet ;:-.uvP.r'll!••~ 

teten over de Nord for denne 

oe liggende Territorier, 0er og 

me overdraget af Tyskland, h 

efter de havde .,tilbagegivet" 

paagreldende Landomraader til 

mark. 
Endnu manglede imidlertid 

rametetens Overdragelso til 

mark. Medens der nu herom 

handledes i Paris mellem 

c.;g Ambassad0r-Raadel sltred 

venhederne paa den hjemlige 

plads frem I burtlgt Tempo. 

D. 16. Junl, Kl. 12 Mlddag, 

den lnternationale 

Trak tateu af 5. J u li 1920 ticeret. Lamker spramgtes, skyldes de aZ.. 

F
ORHANDLINGERNE i Paris Uerede Magters hejsindede HandJ..,. 

Artikel n tilf0J'ede, at ,,de 0""· maade, som det danakts /f'ufk aldrif] 

var imidlertid ved Ambassad0r- . .., 

Raadets Imedekommenhed bleven raader, som omhandlcs 1 Artikel I, vil glerwme, 1nen Jra Blmgt til Blccgt 

lremmet af al Magt. Mandag d. ferste Afsnit, skal fremtidJg forblive vil be~:are dybt i sit Hjcerte. 

5. Juli 1920, Kl. 11,10, blev, i Uhr- uafhrendelige (inalfenables), mod DEN tiende Juli 1920 rider Kon~ 

salen i det fransk6 Udenrigsminl- mindre der foreligger Samtykke fra I Christian X. over Grrensen at 

sterium, mellem det brltJske Rlge, Nationernes ,Forbunds Raad," 18(14 ind 1 det slesvlgske Land. 

Frankrig, ltalien og Japan paa den I det M0de I Ambassad0r-Raadet. Genforeningen er fuldbyrdet. 

enP og Danmark paa den anden hvori Traktaten af 5. Juli 1920 blev 

Side undertegnet en Traktat, hvis undertegnet. oplreste den danske Ge· 

Artikel I lyder saaledes: sandt efter Ordre 1 den danske Re-

Do allierede og a~~tociered6 Hoted- gerings og det danske Folks Navn 

magtttr erkkrm:r, at de ~~~ed ot:er- en Udtalelse, sc-m fremhll!Vede, ~t 

drtlg8T k~it og frit tor alle 82Jrd8T 

K&benhavnske Bagermestres nye Rugbradsfabrik 
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Nationaltidende pritJat 

Berlin, Tir&dag. 
maal, ,act vanskeZigc Problem mellem 

de to ~", som det ordret hedder i 

I)EUTSCHE Allgemeine Ze·it'!'ttg D. A. z., ,g<elder overfor Danma·rk 

bringer i Aften paa ledende Sted Foreren.:t klart udtrykte Vilje tiZ For

m Artikel om Forholdet mellem Dan- staaelse og VetUikab". Denne Vllje, sam 
nark og Tyskland. Forfatteren er Bla- hele det tyske Folk er besjrelet at, be
lE"ts mangeaarige Korrespondent 1 Ke- tyder, at alle Mentngsforskelligheder 
Jenhavn Hermann Kiy. En meget vre
tentlig Del af den paagreldende Artikel 
>eskreftiger sig med Forholdet i det 
Jlesvigske Grreoseland, lsrer med Af· 

frereroe omkring Stollig-Sageo. 

og Modsretntnger maa jrevnea ved 
Hjrelp af Forhandlloger. De natlooale 

Sindelagskrrefter 1 Gramselandet maa. 
fere deres Kamp Indentor den herved 
fastlagte Ramme. KonfUkter, Gnidntn-

Der begyndea med den Konatate- ger, Fejltagelser og Misgreb undgaas 
lkke I denoe Kamp. ring, at det danak-tyske Forbold gen· 

nem laengere Tid bar neret praeget li\ k t 
0 •di•g L }t.tet "'ns e m genst oya af en glaedelig Afapaonding. De 

9konomiake og kulturelle Forbindel
aer mellem Danmark og Tyakland 
bar vaeret inde i en gavnlig Ud
vikling. De to Nabofolk har- bert at 
viae en tiltagende genaidig Reepekt 
oveTfor national Mentaliteh Egenart 
og Tradition. 

Ogsaa i det slesvigske Grrensesp0rgs-

Paa begge Sider at Grrensen lever 
Folkegrupper med en kraftig National
bevidsthed. Deres Selvhrevdelseskamp 
drejer slg Jsrer om kulturelle Interesser 
og om Jordspergsma~.let. I begge Fol
kelejre og t begge Parters politiske 
t,edelse lever 0nsket om gensidig 
Loyalitet og om bejnede nationale 
Kampmetoder. Men den n0goe Vir~e· 

ligbed se1· ganske vlst som oftest gan· 

t 
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N OITRi\ I~ITIJT 
EI~,L£8 KR·IG. 

Av 1. ·LUDWiG MOWINCKEL. 
Det er den vesensforskjell mel- klart at det ,angrep pa verdensl farvann og den annen part skjet . 

1 Chr. Langes syn pa var uten- fred" det her gjelder ikke Jar sig den ned, - og det var hardt da den

/ spolitikk og mitt, at han nrer- ,stanse" pA annen mAte enn ved at ne neitralitet , kostet v!re sjefolk 
est teoretiserer omkring Spl!lrsma- der ydes Tsjekkoslovakia militrer liv og helse og gjorde manges al

pa grunnlag av vArt for-hold W bistand, og vi er da straks oppe i derdom mer enn bekymringsfull." 
'lkeforbundet, mens jeg vil at vi en ny verdenskrig. Men allikevel - det var dog fk-
kal se det realpolitisk i einene slik Nettop dette eksempel er godt A ke krigen selv med dens usigelige I 

30m den internasjonale situasjon I fa forstand av. Del minner nemJig redsler for folk og land. 

er idag. levende om verdenskrigens oprin- Dr. Lange seker tilslutning til 
Dr. Lange fastholder at var stil- ; nelse i 1914. Ogsa da blev krigen sin opfatning i en tale som uten

ing i folkeforbundet forplikter oss sloppet l0s ved at en av central· riksminister Sandler nylig bar 

til A delta i en folkeforbundsaksjon maktene angrep en mindre stat boldt. Denne tale be'krefter imid
som finner sted for ,A stanse an- (Serbia) som sA s0kte tilflukt hos lertid bare hvad jeg tidligere bar 

grepet pA. verd<'ns fred". den annen maktgruppe. Og nu vii fremholdt, at de uttalelser som de 

Jeg mener pA min side, at med fredsbruddet skyldes, at Tyskland nordiske utenriksministre til for- tatt til orde for. - Og en sammen
den bedreveligc rctnlng den mel· erklrerer Tsjekkoslovalda krlg un- skjellige tider er fremkommet med ligtling med Sveits er mer nrerlig· 

lemfplkellge utvikling har tatt, der pA:beropelse av A. ville befri de og som utenriksminister Ko'ht bar gende enn noensinde. For sa sent 
med bitter erfaring fra folkefor- mer enn 3% million tyskere som henvist til, ikke pa noen mate brin· som den 22. desember bar den 

bundets tidligere forsek pa aksjon lever under pA.tvunget tsjekkiak ger noen klarhet over vAr politikk sveltslske utenriksmlnister Motta 

og med to mot hinannen kappru- scy-76. ( r 11, 1q og den vei vi nu bl!lr felge. Hr. gitt en redegj0relse for sin regje-
' atendc stormaktsgrupper, den ene i, Det er dennc krig hvis spire Sandler o~holder sig ogsA. ved Bel- rings syn pA Folkeforbundet, hvorl 

den annen utenfor forbundet, stil- blev la(t i Versa.illesfredens ulyk- gia og mener som Dr . Lange at de han bl. a. uttaler fBlgende: 
ler problemet aig ikke sa enkelt. salige vilkarlige grensebestemmel- erklreringer Belgia bar angitt til .,Folkeforbundet slik som det er 

For a belyse dette kan jeg hen- ser som v i nu skal tvinges til a ta klarlegging av sin politikk ikke kan idag kan ikke Ienger tenke pa eko· 

vise til det samme eksempel som del i. fortolkes som rene neitralitetser- nomiske sanksjoner mot noen. 
Dr. Lange bruker, - nemlig at Dr. Lange tmster oss med at kla!ringer. Dette er visstnok rlktig, Sanksjonssystemet er herefter 

, Tyskland gAr til krig i Mellem- det hele ikke er sA slemt, fordi nei· men nar jeg har nevnt Belgia som praktisk talt ugjennemferlig. P.ak
europa" med angrep pa Tsjekkoslo- tralitet ,.nrermest er en fiksjon" cksempel er det fordi jeg vii at vi tens artikkel 16 er som lammet. 
vakia. - Nar sa denne stat klager som i vare dager ikke er meget som det skal kunngj0re og fa fast

jJ Folkeforbundet er ,.det vAr plikt verd. Og han nevner hvor vanskelig siAtt, at vi ikke mer kan eller vil 

1om medlem av Folkeforbundet" a vi hadde det som neitrale under vrere bundet ved forpliktelser hvis 

1rere med pA. ,A. gjere V'Art for a verdenskrigen, ikke minst pll. sjeen. forutsetninger ikke Ienger ekslste-
tanse angrepet pa verdens fred". 

Hvad vH dette si? 

Her star vi nettop likeoverfor 

,den risiko som jeg frykter mer enn 

noe annet sA.lenge vAr stilling ikke 

er klarlagt, nemlig at vi sA A si 

automatisk blir revet med i en 

europeisk stormaktaltrig. Dr. Lange 

sier selv, at det i dette tilfelle vii 

I
. v~ere .,som tredjemann i diktature
ncs maktkonstellasjon" at Tysk

: 1 
land glr til krig. Det er derfor 

- Ja, visselig, - det var hardt oa 

den ene part tvang var handelsfl!l

te til a seile for sig I de farllgste 

rer. 

Dr. Lange skriver: 

,Skal vi for enhver pris ,trekke 

op en plan for var neitralitetspoli-
~------~~--~~.~. ! 

,Reg:Jermgen tikk" mA vi melde oss ut av For-
berefter rna ta I 

bundet, eller vi md 3om BV6it.s til a forst! at d. 
kan innslaenke 1 gjorde det i 1919 seke en oraniny 

tinget. men ml , mea forbund61 om en tanerk}mtMlse 

overensstemmel av gru.iler og /ONMr for en even
kelgamle tradisj tuen noitralitetspolitikku. 

og oou geografis Ja, - det er nettop dette siste 1 
av mil unde,rstrek.lle 10m Jel bar 



De tyske husm0dre 
ten A~. · . .-cl~ ·' vikti§lste ---
·Bred at . mi innskren 

·----
Anvlsnlnaer. I overenssteml 

med 4·8rsplanen. 
Privlrt til T. T. fra United Pr~s. 1 som vii kunne tilben 

Be r 1 in, 28. dese~'ber. skjellig m~te, samt. r 

I 
,Der Angriff" bringer idag e~ k~r som er .meget vtte 

lengere interessant ar.tikkel hvor1 hJelp av . disse retteli 
blli'det gir de tyske ~usmedre nei- dessuten mnskrenk~. l:l 

..__ aktige anvisninger pa hvorledes ,Poteten rna ikk> 
1 ,det tyske kveldsmaltid" ber se traktes som. en velf 
. ut f'>r a v.l!.e i overenstemmelse rett, men ma ansee~ 

med prinsippene for 4-Arsplanen. I gyldig maltid • so~ t 

:t f~rste rekke anbefales det a er• . kommer op pa. s1den 
• statte ost og pelse med poteter I ~jere poteten til det 
~ 

n-

r.· n· 
~-

Kong 
ver lj -Han unr 

far allikc 

Folkefollbundet ma herefter uten a gen oor tenke pa a kreve av Sveits 
ee bort fra den kollektive sikker· at det forlater Folkeforbundet. Vi 

bets kra v S0ke sin redoing i andre 
retninger. Hvis det ensker a gjen
vinne sin universalitet ma det ha 
mot til i gi avkall pa ytre tvangs· 
m.idler. Det mA lbli det som det oor 

rna ikke gi noen h0ve til a. tro at vi 
ligger i en bestemt stormaktsgrup· 
pes sfrere. Vi vil vrere vare egne 
herrer. Vi vil styre oss selv og 

vrere fri." 

Franco 
besetter 

,: heidene 
~ 

J•' d'l' 1 
Blir 1 vrere efter sltt vesen - et stort or- Det standpunkt som· jeg inntar i 

gan for frivillig samarbeid mellem dette spersmal betyr like lite som 
B u c u r e 8 t i, ' f olkene. Folkeforbundet er utsatt Motta.s at jeg vii vrere ,med pa a 

Tata.rescus regje.' for faren for a bli en koalisasjon rive ned og svekke de siste rester 
vert sin avskjedsa som reiser sig mot en annen koali- av byggverket for en bedre tilstand 

ve 1.erl1e . 
Priva:l. til T. T. fra. United Press. 

Madrid, 28. desember. 
sier at regjeringen l 
sterkt flertall i set 
ikke ststte sig til r 
tall i kam.meret efte 
gjeringen b0ier sig 

Kong Carol hat 
rerne for det kt 
raseparti, Goga, i 
den nye regjering. 
gitt efter en audi~ 
c-., Go2'a nv beskJ 

Ifelge de siste efterretninger fra 
Tiruel skal nu de siste husblokker 
som ennu var besatt av de nasjonal· 
istiske tropper idag vrert fait i ben· 
dene pa regjeringstroppene. Blandt 
disse stillinger er Tiruel teater Of 
en kinematograf. Den eneste byg· 
ning i byen som fortsatt er i hen· 
dene pa nasjonalistene er Spaniaa 

I (Forts. side 10). e 
-•i 

aste arti~ 
Altnuaaer t•i 

~ 

easjon". 

Og Motta uttaler om sitt eget 
lands stilling i verdenspolitikken 
felgende ord som ganske anderle
des klart enn noe som hittil bar 
vrert sagt fra de nordiske utenriks· 
ministres side gir uttrykk for hvad 
jeg mener idag her vrere norsk -
og nordisk - utenrikspolitikks be· 
strebelse og mal: 

,,Regjeringen mener at Sveits 
berefter ma ta sikte pa a fa alle 
til a forsta at dets neitralitet ikke 
kan innskrenke sig til A vrere be· 
tinget, men m! vrere full og bel, i 
overensstemmelse med Jandets se· 
kelgamle tradisjoner, dets histone 
og oots geografiske beliggenhet. In· 

i verden." 
Norge og de 0vrige nordiske 

stater har til det ytterste og pA. 
den mest samvittighetsfulle mAte 
st0ttet Folkefol'bundet. 

Og de vii sikkert legge all sin 

vilje og evne inn pA atter a gj"re 
,byggverket" sterkt og p8.litelig. 

Det er sandelig ikke noen av 
disse sta.te1 som er skyld i at bygg
verket ikke Ienger byr den trygg
het aile hadde bapet ~ og det ma 
derfor tilgis dem om de treffer 
visse forsi'ktighetsforanstaltninger 
for a hindre at de far 'hyggets ste· 
ne d0dbringende i bodet. 

Til hr. Quislings vid.leftige jam
merklage over alt og alle i norsk 
utenrikspolitikk vil jeg intet annet 
si, enn at han nu som f0r setter 
tingene helt pA bode nAr. ban pa-l 

star at de siste Ars ulykkelige in· 
ternasjonale utvikling skyldes -
Sovjetsamveldeta inntreden i Folke· 
fo11bundet. 

Hvad mitt personlige forhold 
angar finner jeg a matte oplyse hr . 
Quisling om, at jeg ikke er noen 
nyomvendt i spersmalet om Norges 
ooitralitet under en stormaktskrig. 
Siden jeg i utenriksministermetet i 
Stockholm i 1934 - fer Sovjet blev 
forbundsmedlem - reiste spers
mA.Iet, har jeg ustanselig frem· 
holdt min uforandrede opfatning 
skriftlig som muntlig, bAde i og 
utenfor Stortinget. 

Desember 1937. 
J. L. &1. 
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IT RE6NE8ADE 2. KBBEIIHAVN K. 
" TElf. CENTRAL 11,885 

Bladet: 

aerlingske Ttdende 

1 4 I.JtL 1937 

De sydligst b oende Danske 
i SydsJe g staar under det 

poJske Mindreta)s Sko1e1ov 
Den danske Skoleforening /or Sydslesvig rejser Kravet 

om, at Danske anerke1Ul~s som Danske, uanset 
hvor i Sydslesvig de bor 

SLESVIG, MANDAG. RB. 
sat t Mlndretal3skoleloven f or det 

Paa ,.Dansk Skole.forening for Syd-
danske Mindretal. 

slesvig"s aarlige Hovedbestyrelsesmjjde V! anmoder der.for Regeringen om, at 

Spndag i Slesvig vedtoges tplgende Re- den snarest muligt vil foraniedige, at 

solution, der er tilstillet den tyske Re- Mindretalsskoleloven for det danske 
gering: 

Mindretal a! 31. December 1928 kommer ,.Dansk Skoletorening for Sydslesvig", j 
a1 tU Anvendelse overtor hele den danake reprmsenteret Forretningsudvalg, 

Formldre-Reprmsentanter for Skolerne 

og TiWdsmmnd fra aile E~e If Landet 
Syd for FlenaborJ og Syd-TI/Inder Am
ter, aamlet tU Hovedbestn-elaesm~XJe J 
Slesv!g den 12. December, rejser hermed 

Kravet om, at MJndretalssk:oleloven forJ 
det danake Mindretai at 31. December 
1928 brJnges til Anvendel!e overtor hele 

det danske MJndretal I den tyske Del 
at Slesvig, og at dens Begrmnsnlng tJl 

den Del at Mindretallet, der er bosat I 

de nrermeste Gramseomraader, ophmves. 

I det vi henviser til, at vi aom louale 
Statsborgere f~ler det som en uberet
tiget Nedvwrdigelse ved Behandl~ng 
efter den polske Mindretalsskolelov 
tortsat at skulle klassificeres som an
denrangs danske Mindretalsmedlem
mer , endvidere under Henvf.&ning til, 
at Behandlingen aj tysk.e Mindretala
grupper i Nordslesvig sker ensartet 
uden H ensyn til, hvor i den danske 
Del af Slesvig de er bosat, mener vi 
at maatte krmve, at vor gennem en 
lang Aarrwkke haardt pr~vede Vilje 
til vort danske Folkefwllesskab nu 
langt om lwnge anerkendes ved Til
staaelse at de R.ettigheder, der er fast-
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ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVN K. 
TELF. CENTRAl 11,885 

Bladet: 

14 DEC. 1937 

Mindretallet 
Sydslesvig -SJesvJtJ Mandag. <R.B.) 

Pal . .Danek Skcleforenlng for Sydslea-
1 vlg"~ aarll•e Hovedbestyrelsesm0d!! 601'1- l 

cllltl 1 SleevJg vedtoges f0lgende Resolu
tion, tler er tllstlllet deb tysJre Regerlhg: 

.,Dansk SkoleCot·cnlng for Sydslcsvlg'\ 
repr·~:esentet·et af Fot·tetnlngsudvalg, For• 
ro ldrcr·cpra!seutanter !or Skolerne og Til
lidsma!nd fra aile Egne af Landct syd Cor 
Flcnsborg og Sydt0nder Amter, samlet tU 
Hovedbestyrclsesmode i Slesvig den 12. 
December, rejser hermed Kravet om, at 
Mindrctalsskoleloven Cor det danske Mio
dretal at 31. December 1928 brlngcs tU 
Anvendelse over for llele det danske Min
dretal l den tyske Del ai Slcsvig, og a t 
dens Bc.~rr~ensning til den Del at Mindre
tallet, der er bosat i de namneste Gr~ense
omraader, ophreves. 

ldct vi henviser til, at vi som loyale 
Statsborgere foler det som en uberettlget 
Nedvrerdlgelse ved Behandling efter den 
polske MlndretaJsskoJeiov fortsat at sltulle 
klassitlccrcs som andenrangs "anske Mln
dretalsmedlemmer, endvidere under Hen
vlsnlng tl/, at Behandl!ngen aL tyske Mln
dretalsgrupper J Nordslesvig sker ensar
tat udcn Hensyn til, hvor ! den danske 
Del a! Slesvlg de er bosat, mener vi at 
maattc krceve, at vor gennem en lan; 
Aarrcekke haardtprovede Vilje til vor t 
danske FolkefceUesskab nu langt om l~en
ge anr:>rkendes ved Tllstaaelse ai de Ret
tighcder, der er fastsat l MindretaJsskole." I 
Ioven tor det danske Mindretal. 

VI anmoder derfor .Regerlngen om, at 
den snarest muHg vU foranledJge, at Mln
dretalsskoleloven for det danske Mindre
tal ac 31. December 1928 kommer til An
vend!!lse over lor hele den danske Be(olk. 
n!ng1<gruppe l den tyske Del a! Slesvlg. 

P. F. V. 
Daniel Petersen, 

Godsejer, Formand . ..... 
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St Rf6Nf6ADE t KBBENHAVN K 
Tf lF. CENTRAL 11,ttJ 

'(-

BJadet·. 
t$erltngske T.i<::unde 

1 IJ wt~.... J!HA 7 

Eri{Irerittgen fra 
PropBganda
Miuisteriet 

• l)et tyske GrEensebJads Kom-
~ mentar efter Maaneders 

Tavshed 

I Maaneder har den tyske Grrense
Presse vreret tavs om den Erl<Irering, 
Ministerialraad Berndt og Overrege

ringsraad Bade I sin Tid a!gov over!or 
Redaktpr Kronika I Berlin. Men efter 
at MinisteriaJraadcn nu bar tfnsket at 
fastslaa, at hans Udtalclser lkke cr ble
vet korrekt gengivet. fremkommer dct 
tyske BI<Jd i Aabenr11a ... Nordschlcswig---sche Zeitung" pjeblikkelig mcd Kom-

AABENRAA, TORSDAG 

mentarer. 

Bladet. omtalcr rll'n nu dPmcntercde 
Udtalelse: .,Ocr cksi.r;tcrer for 'lysk lnnci 
j hele det slesvi~sl;c Omt·nlldc ikl;e ct 
eneste lrredt>nta-Sporg.r;manl, h\·crkcn 
til deti ene eller den andcn Side." 

Derelter hedc'fer dt!t: 

f 

,,Vi bar ikke omtfllt denne Srelning I 
vort Referat om .Samtnlen 1 Propagun-
daministeriet den 26. August, ford! v1 ( (1]1, 1 L fC, 
ganske simpeJt ikke trt>ede, at Ordene 
kunde vrere faldet I en saadan Form. 
Vor Formodning h11r nu vlst :;lg at Va>-

re rigtig. Denne Pas~us I Tntervlewet 
har Hr. Kronlka retereret CuJdst:endiJ forkert." 
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ST. REBNEOADE 2. KSBENHAVN K. 
TELf. CEIITRll 11 ,995 

Bladet: 

rlingske Tidend• 

~~~ DEC. 1937 
Protest-M;der mod ~ ..... __............_ 0 Dommen over de 
~ .!t~~e Naziste 

En hel Rrekke a£ .M~der· 
planlagt 

Fra vor s¢nderjydske Medarbejder. 
AABENRAA,ONSDAG 

Det natlonalsocialistiske Part! har paa
begyndt A!holdelsen af en R~ekke Pro
testm~der i Anledning af Fornrermelses
dommen forleden. I Morgen er der ind
kaldt til Mllde i Tllnder, hvor Parti!¢re
ren, Dyrl~ege 111$1Zler, vil tale, og paa 
Fredag a!holdes der ikke f~erre end tre 
Milder, nemlig i Haderslev, Spnderborg 
og Rinkenll!s. 

Det fllrste Mpde afholdtes I Aftes 1 
Aabenraa, hvor der blev holdt en 
Rle}t.ke Taler. Dyrlrege M¢ller, der blev 
slrerkt hyldet, fremh~evede, at det nu 
gjaldt om, at Menneskene blev lutret t il Kampen i Hjemstavnen, og dcr blev 
vedtaget en Erklrering, hvor i det hed
dcr, at man Dag for Dag I den Tid, 
Pnrtifpreren sad i Frengsel, vilde vrere 
mere og mere parat til at stille slg I 
Hjemstavnens Tjeneste. Erklreringen 
slutler med en Bekendelse til National
sociallsmen og en Forsikring om, at 
man ikke stod paa en Post, der var 
gaaet tabt. Trods alt vilde man 
marchere ind i en ny Fremtid. 
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Vigtig ~~sk Erklrering 
i Grrensesporgsmaalet 
En Berigtigelse af afgBrende Karakter 

Berlin, Onsdag. 

I DAG har Flensborg Avis fra det 
tyske Propagandaministerdum 

modtaget en Skrivelse, hvori der 
0nskes en Rettclse til Bladets Med
delelse af 26. August 1937 om en 
Sa.mtale mellem Rigsregeringens 
Pressechef, Mlnisterialraad Berndt, ~ hans Medarbejder, Regeringsraa.d 

~ Bade og Redakt0r J. Kronika. 
Ministerinlraad Berndts Skrivelse 

lyder: 

Minf,,tcrlalraad Berndt i 
Rigsmtnistorict for FoZ
keoply.~11ing og Propc..
gancla. 

Berlin W, 8, d~ B3. N01J. 
1937. Wilhelmsplatz 8-9. 

'- Til Re!Wkteren at ,Der Schleswiger", 
Hr. En~-St Christiansen, Flet1sborg. I I Nr. 1 a! Deres Tidsskrlft flndes en 

OffenUiggorelse ,.Drettelserne i Rigs· 
minlsterlet for Fokeoplysning og Pro
paganda". Denne Artlkel fremstUler, 
deft I 9 Puokter, for Sterstedelen Ind
holdet af en Samtale, som fandt Sted 
meilem mig, min Medarbejder, Rege
rlngeraad Bade og Deres Berllnerkor
respondent, Hr. K1·onilca. Som jeg paa 
Grund at hypplge Fravmrelser fra Ber
lin forst nu er!a.rer, er donne Artllrol 

offentllggjort 1 danake Blade I Slut
nlngen at August. 

Artlklen genglver dog tkke paa. aile 
Punkter Indboldet af Samtalen kor· 
rekt. Jeg maa derfor anmode Dem om Optagelse at !Glgende Dementi 1 nmste Nummer at Deres Tidsskrift: 

,.Vi offentllggjorde i Nr. 1 at vort 
Tldsskri!t under Overskriften: ,Dre!
b~lserne 1 RJgsmlnlsterlet for Folkeop
lysning og Propaganda" en FremstWlng 
af en Samtale, som fandt Sted meUem 
den stedtortnedende Pressechef fo!' 
R1gsregeringen, Hr. Minlsterlalr8.ad Berndt, hans M.edarbejder, Hr. Regerlngsraad Bade og vor BerlinerkorreSJ'ondent, Hr. Kronlka den 26. August 
1937. Hr. Mlnisterlalraad Berndt benvlser til, at FremsUlllngen, som alle
rede 1 Forvejen va.r offentliggjort i danske Blade, desvmrre paa Grund af hans 
hYJ>plge Bortrejser fra Berlin f0rst nu 
er kommet bam for 0je, og erklmrer 
vldere: 

Fremstullngen er I det vmsentllge 
rlgtlg, men maa med Hensyn til Punkt 
8 1 Frem.stllllngen betegnes aom stmrkt egnet til at vmkke Mlsforstaaelse. Jeg bar l bele Samtalen overhovedet tkke 
beskmftlget mig med Nordslesvig og 
derfor heller lk.ke afg.lvet nogen som t.elst Erklmrlng om Nordslesvig. Jeg llar udelukkende 1 Forbindelse med 
Dr0ftelsen at den rlngo oplagsm~esslge Betydning at ,.F1ensborg Avis" og dens 
davmrende 'l'Jll~eg "Der Scbleswiger" 
crkl~eret, at en lr:redenta. i Stesv.tg. d. v. s. 1 det til Tyskland h0rende Sles
vlg, efter mtt Sk0n- slet lkke fore
findes." 

Jeg beder Dem sende mig nogl$ Eksemplarer af ,Der Schleswiger", 
bvorl denne Erklmring flndes attrykt. 

Med tysk Hll:oen! (sign.) Berndt. 

Det neevnte Punkl t. lod saaledes: 
,.Der ek.sisterer for Tyskland lkke et 

eneste Irredenta-SpQrgsmaal, hverken 
til den ene eller til den and en Side." 

I denne Forbindelse lmgger man 
M!erke til, at den natlonalsoclallstlske Parti!erer, Dr. Jens Meller paa et Mede 
I A.ftes I Aabenraa. hvor de stedllge Oruppeforere fra hele Nord.slesvlg ved
tog en Tlllidserkl~erlng til ham, i!0lge 1 
,Flensburger Nachrichten" ,.kunde med-, dele forskelllge Tlng, der udleste en Gllede I Salen, eom man ved en For
avstaltnlng l Nord8lesvlg na~ppe tidll· 
gere bar oplevet Magen til". Dellne 
Meddelelse forties l "Nordschleswigscht Zeltung". 

c. {'!J' /., ~ 
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ST. R£6NE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
lELf. CEWTilL 11,9!5 

Bladet: 
e Tidende 

]eg har i Kon/erencen overhovedet ikke bt- ' ~ftiget mig m ed Nordslesvig, erklcerer Ministerialrd Berndt l ' Fra vor Korrespondent 
BERLIN, ONSDAG 

M INISTERIALRAAD Berndt i 
Propagandaministeriet har den 23. November tilsendt Redakt~r Ernst Christiansen, Flensborg, som Redakt~r af ,Der Schleswiger", f9llgende Brev: 

- I Nr. 1 af Deres Tidsskri!t er der offentliggjort en Samtale, der fortes i Rigsministeriet for Folkeoplysning og Propaganda. Denne Offentliggorelse er .!ormet i ni Punkter og gengiver for Storstedelen Indholdet af en Kon(erence, der afholdles mellem mig, min Mcdarbejder, Regeringsraad Bade og Deres BerlinKorrespondent, Hr. Kronika. Som jeg - som Folge af lamgere Fravrer tra Berlin - forst nu erfarer, er denne Offentliggorelse i Slutningen af August ble\·et optaget i de danske 
Blade. 

Offentliggprelsen gengh·er imidlertid ikke paa aile Punkter korrekl Kon!erencens Forlpb. Jeg maa derfor anmode Dem om at optage .fsHgende Korrektur i neste Nummer af Deres Tidsskrift: 
- Vi offentliggjorde 1 Nr. 1 af vort Tidsskrift under Overskri!ten ,.Konferencen i Propagandaministeriet" en Fremstilling af den Konference, der blev afholdt mellem Vicepresseche!en i den tyske Regel'ing, Hr. Ministerialraad Berndt, hans Medarbejder, HrJ Regeringsraad Bade og vor Berlin-Korespondent, Hr. Kronika den 26. August 1937. 

Ministerialraad Bernrlt henviser til, at denne Fremstilling, der allerede Forvejen er blevet o!fenUigiJort i 

danske A viser, des\ " • • som Fl!llge af hans Fravcer fra Bert;...J ved forskellige Lejligheder, f~rst nu er blevet set at ham, og erkleerer videre: 
- Fremstillingen er i det veesentlige rigtig, men Punkt 8 maa allige

vel i sin Formulerlng betegnes som misvisende. Jeg har i den neevnte Konlerence overhovedet ikke beskeet-
tiget mig med Nordslesvig og f~lgelig ej beller a~ivet nogen Erkleering derom. Jeg boar kun i Konferencens vldere Forl~ henset saavel til Fleesborg A vis' som til ,,Der Schleswlger"s 

rlnge Oplag, erklceret, at e!1:.-.~eo-
ta 1 Slesvtg. hvorved ie&- !o~~det C. { 13 '

1 
., ~ (:, til..!Iysk)and ~eode-S~~ 

min~MeW.na ~verbovedet iklw er-til 
s~ 

Jeg anmodler om, at der, efter at De har o!tentliggjort denne Erkleer ing, maa blive sendt mig Eksemplarer af Bladet. 
Med tysk HUsen, 

Berndt. 
I Dag modtog Redakt~r Ernst Christiansen et nyt Brev fra Propagandaministerlet i Berlin, hvori Redakt~r Chdstiansen anmodes om ¢jeblikkeligt i ,Flensborg Avis" at off entliggjOO'e dette Brev, som han hidtil ikke havde offentliggjort. Det fremkoanmer der!or i ,Flensborg Avis" i Morgen Torsdag. 

Det i Berigtigelser 'leevnte Punkt 8 lS!ld saaledes: 
,Der eksisterer Tyskland i he le- det slesvigskc 

Side." 

eneste lrredenta rgsmaal, 
ken til den ene ' , , til den -L --
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Situasjonen i Sender
jylland pa grensen av 

det som k an tales. 

Paris, 7. dcsember. r 

Fra Berlin telegra.!ercs til Havas at p 

NatioiUll Zcituug i Essen, som an.secs 

for !I sta statsminlstcr Gprinr nmr, har 

en skarp artikkcl om Danmnrk idag l 

anlcdning av en rettssak i Sflnderjylland 

mot den spnderjydskc lyske partilf'Tet 

dyrlrege Mjllle1·, redaktpr Jlarboe Kar

del og dr. Lorenz Christensen. Mpller 

fikk GO dagus befte og de to andre bp

ter, eflcr u vrere kjent skyldig i fomrer

welse nv politi og rettsvcscn, utbredcl-

~c av fabke efterretoinger mot bedrc 

vilcndc o.:..v. 

Aviscn t·cUer en vold~om kritikk mot 

den danske mindretallspolitikk og sier 

at del fra dansk bold ikkc blcv gjort noe 

for a Iii Mf,lllcl·-snkcn ut av verden pa 
en tilfrcds!ofillendc mate. Situasjonen 1 

Sjfnderjyllnnd c1· mere :.pent cnn no

cnsindc, bctcr dct, og nu cr man kom

mct m grcnsen av det som kan tAles. 

Danmark hac optradt J.l& en siidan mAte 

at Tysklupd i stjft·rc og stprre utstrek

ning mft ha sin OJHnerksomhct 11enveudt 

pa dct som foregl'lr i Spndcrjylland. 
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ST. Rf6NE6ADf 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL tt ,995 

Bladet: T'd d Berlingske 1 en G 

Rkrjve den~ Uti, 1937J 

Dommen over 
de tysJ{e F ;rere 
Skarp tysk Kommentar 

:::::::: :::t1i!im.. -~-
Fra vor Korrespondent 

BERLIN, TIRSDAG AFTEN 
,.National-Zeitung" i Essen, der som 

bekendt staar Generaloberst Goring 
nror, kommenterer i Aiten Dommen i 
Anlednlng a! Udlj!Sberen fra Stoliig
Processen. Bladet skriver: 

,Retskendelsen rammer tre tyske 
Nazister Uforstaaelig haardt, srerlig Par
tltpreren i Nordslesvig. Man faar uvi!- 1 
kaarlig Indtrykket aC, at man har vii
let ramme en Nazist, sam vovede at 
ville hjcelpe Sandheden til sin Ret tor 
at forsvare sine Partifreller mod Angreb 
()g Fordrejelser. Retten l Aabenraa har 
fait og givet et Eksempel paa, hvorledes 
Paragra!ter kan anvendes imod Ret. 
Danmark har Iadet en Lejlighed gaa fra 
~ig til at afslutte et ubehageligt Anlig
gende, som kunde vrere bragt i Orden 
og egentlig alierede var blevet det. 

I Dag er Atmosfreren derfor mere 
sprendt end nogensinde. Den Situation, 
der er opstaaet efter Stollig-Affreren, 
og som danske ,Wuhler"-Blade trem
stiller som en ,Sejr", er nu kommen til 
c:. Punkt, h.vpr Sltuationen er uudhol
dqllg. Danmark har i hvert Fald naaet, 
nt Opmrerksomheden i Tyskland i sti
gende Grad er blevet rettet paa, hvad 
der sker f Nordslesvig. Endnu staar 

c 11J{,. ~ 

Forhandlingen for Hpjesteret tUbage, en 
Forhandl· lg, hvor en forur~ttet tysk 
Bondes Skrebne skal afgl$res. 

Bladet slutter med frembrevet Tryk: 
,.! hver a! de 60 Dage, som de national
soclalistlske Partlfprere l Nordslesvig 
tilbringer bag Gitteret, vil vor Sag i 
det dansk-tyske Gr~nseland fo.!.h!dres. 
Det cr en Vished, som ingen kan !ratage 
Q<' dpmte og de Tyske i Nordslesvig." 

Et Svar i ,,Hejmdal" 
AA.BENRAA, TIRSDAG. RB. 

I AnlcdnJng a! de skarpe tyske Pr es
sokommcntarer til Domm.en l Flyve
bladssagen mod den nazistlske Partifj!S-

rer, Dyrl~ge M~lier, Gra 
tfjr Harboe-Kardel og Dr. Loreru 
stensen, skriver , Heimdal" l A!ten 1 
ledende Artikel, etter at have gengivet 
et Uddrag at de af de tre Herrer frem• 
satte Beskyldninger mod den dansk~ 
0vrighed: Det Dommen siger - og ale.J! 
ne slger - er, at dansk Lov og Ret 
skal overholdes. Selv Mindretallets Le· 
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Dyrlcege M~ller retter n yt Angreb paa den danske 

Rc.tspleje 
Nat lonoltidende privat 

Aabenra.a, .Mandag. 

MEDENS den dan.ske Presse i Son
derjyUand i A!ten i Kommenta

reme til Dommen l Flyvebladssagen 
mod de tre ledende Nazister frem..hm· 

ver, hvorledes Dommen har ydet Ret 
og Skel til begge Sider, og i en ud

strakt Grad har taget Hensyn til det 
at de Tlltalte under Retsforbandlinger
ne fremforte Forsvar, forer den tyske 
Pressc el saa. voldsomt Sprog mod 

:Oommen, at det vil vreklte Opsigt. 

Datto !JWldf3J' i sawlig G1·aa J)Flen.sbur-

og Overgreb. Bln.det betegner Atmo
streren glftlgerc etter Dommen end 
r::ogen Sinde for. og fort.sa!tter: Man 
ka" ikkc torl.auyr, at t'i roligt skal se 
paa, hvorlcdes t·orc Folkeft:eller paa et 
fremm.cd Omr<Utdc spwrru ;tide. Bla
det betegner Situallonen med Hensyn 
lil Slolllg-Sagcns Forlob som vreren
de paa Brlstepunktet. ,Hver at de tres 
Dage, den nazistlske Partitorer i Nord
slesvlg maa Ulbrlnge bag Gitteret, vil 
Grrensclandet.s Sag naa videre ud," 
bedder dot . .,Dot er en Vlshed, som in
gen vll ltunne fratage de Domte." 

I .,Nordschlcswlgsche Zeitung" bar 
den d111mtc Part.lf0rer, Dyrlrege Moner, 
selv paa.ta.get !jig a.t komm~::ntere Dom-

{lor Nac1tr·iohten", dat· betegner Dom- men. 

men sorn. &n Ud.tm·dring , og bZ. a. 

sT,rl w:r: 
Denne Rctsafg0relse rammer tre ty

ske Natlonalsocialister uforstaaellgt 
tla.a.rot. I smrlig Grad Partif0reren. for 
det nationalsocialistiske Parti i Nord
l'llesvlg. Det Indtryk lader sig ~e 
bortviske, at man her bar villet ramme 
en Natlonalsociallst, der vovede at 
hj~elpe $andheden til sin Ret, og at 
forS\'are sine Parlifreller mod et An-

,.Vi Dmnto," .~kJ"·tt·cr ha:11, ,Tw,r in
let nt t~i!IC til Sp1Jrf/Smaalet, ht'O'I"t•idt 
den cr lumrd cllo1· ik1cc. "Vi modtage1· 
dcu i Bcl'idiilhcclcH om, a,t 'l'i har 
kWntJJct for , 11 qod Say O!J kun h<lr 
!J}ort t•or Pli!Jt. Dommcn £>r nemlig 
ikkc rettct mo<l oil cnkelte, men mod 
dnl ty.~kc Fnlkr!lrupz>e, i demzes 
Kamp for 1 or Folkeli!Jhed 09 Fol
kcgruud!' 
Han gClltager her med andre Ord, 

bva.d der har vrorct Henslgt.cn med de 
rerer0rlge Bcsllyldnlngor mod den 
danske Rets pleje, som han er blevet ' 
d0mt for. "Vidore .,lcrivcr 1icm om .Af-
/t:ertm t Stollig, at der1 ! ot LyttfJlimt 
v iser den da,nskc B1'1ltalitct i :Kampen 1 

mod do11 tysl'o Jorcl. Ell<l&:idcre oply- 1 

su det i Bladct, at ,Dot t~atimwl8ooia- t 
listiske Parti" I Nonlslctrrt'l ; Anled- r 
Jiiii!J at de~~ omfatte?lde Dom har ind
kaldt alle sit~e Tillid.9mamd til ct Mo.te 
i ltforge?' i Aabenma, ht·or 1'iqtlq,..Bt~
.slutninger slrol trwi/Cit. 



ST. REONEOADE 2. KOBENHAVN It 
TELF. COORAL 11 ,995 

Bladet: 

Berlingske Tidend~ 

7 DEC 1937 

Tysk Angreh paa 

Si~-~m~~~ ..... 

, lrun skikket til at svrekke det 
tysk-danske Forhold" 

Fra vor Ko7'respondent 

BERLIN, MANDAG AFTEN 
Do.mmen i Stolllg-Sagens Udl~er 

kritiseres i A!ten skarpt a! BJadet ,,An
grit!", der som Overskri!t bar ,Ubegri

belig haard Dom mod nordslesvigske 
Tyskere". 

Bladet refererer !¢rst Sagen saaledes, 
at Dyrlcege M¢ller !or nogle Uger siden 
havde ucisendt et Flyveblad l Anledning 
(l f Stollig-AH~en, i hvilket Flyveblad 
der toges A!stand ira de vildledende 
Frcmstillinger i den danske Presse samt 
fl'a Statsadvokatens paastaaede utaale
lige Udiald. Flyvebladet blev beslag
lagt at det danske Politi, !pr det blev 
tordelt, men samtidig rejste Statsadvo
katuren paa Grund at FIY\'ebladets 
Tekst Anklage mod Ire (J:1rende tyske 
Mcend i Nordslesvlg. 

Dommen, der•dere!ter refercres ind
gaaende, er desvcerre, siger Bladet, kun 
skikket til at svcekke det tysk-danske 
Forhold. U!orstaaellg haardt rammer 
saaledes denne A!g¢relse tre !¢rende 
tyske Nationalsoclalister i det a!staaede 
Omraade, tre Mcend, der uegennyttigt 
cr traadt i Skranken for Sandheden og 
dcres Parti!ceiJers JEre. Dommen er til
lige et daarligt Varsel Cor Udgangen af 
den egentlige StoUig-Proces, der skal 
for H(1jesteret, og at hvilken en ung 1 

tysk Bondes Skcebne athcenger, Bonden i 
Porksen, som man !¢rst bar berpvet 
hans Arvegaard og nu vil brJnge uskyl
dig bag Fcengselsmure. 
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ST. REONEGADE 2. KOBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

!___ -: ~.~ Tideode 

skriver den 6 DEC.l937 

Dom i Sto\lig: 
Sagens Udl~ber 

Hooftestraf, B~der 

Fra vor Korrespondent 

AABENRAA, S0NDAG 
Fredag og L¢rdag har Fornrermelses

sagcn mod den tyskc Partif~re.r, Dyr
l rege Mptler, Craastcn, Redakt¢r Har
boe Kardel og Dr. Loenz Chrstensen 
vrerel bchandlcl ved Retten I Aabenraa. 
De tre Herrc1· var tiltalt for bevldste 
Fornrermelser mod Politi og Retsvresen 
samt mod Slatsadvokat Holm i S~nder
borg, Udbredclse at !alske Efterrctnin
ger mod bedre Vidende og Cor at ht.:ve 
:tremsat Udtalelser om en cndou verse
rende Rctssag, den meget omtalte Htol
lig-Sag. Der var oprlndelig ~tillet Krav 
om Frakendelse a.f de borgerlige Rcttig
heder, men dette Krav tra.faldt den 
sted.fortrredende Statsadvokat Fischer 
fra Viborg. Der blev derefter foretaget 
en om!atleode Vidnea!h¢ring. 

Den tyske Folkegruppes 
Reproosentanter 

Sagen behandledes under Medvirken 
a( Meddomsmrend, og Forsredel i Ret
ten beklredtes al Dommer Asger Rcu
muuen, Roddlng, som Sretledommer. 1 
rit Aktorat krcevede Statsadvokaten de 
Tiltalte idpmt en passende Straf for 
JErekrcenkelse og Bagvaskelse mod Em
bedsmrend, mcdens Forsvareren, Lands
retssagfprer, Dr. Clausen, Hadetslev, 
paastod sine Klienler !ri!undet, Jubsi
dirert frem.f~rle han som !orm!ldende 
Omrtrendigheder, at de lkke havde 
handlet som Prlvatpersoner, men som 
Reprresentanter !of den lyske Folke
gruppe. 

Dommen 
I Middags faldt Dommen. Dyt:lrege, 

Dr. MpJller idt?Jmtes I Henhold til Straf
fclovens § 267 60 Dages Hrefte, Red
aklM Harboe Kardel ldt?Jmtes, dels e.fter 
samme Paragraf og dcls e!tcr Relspleje
lovens § 1017, en B¢dc paa 150 Kr., me
dens Dr. Lorenz Christensen i Hcnhold 
til Straf!elovcns § 267 ldpmtes en Bpde 
paa 500 Kr. Desuden skal de allerede 
beslaglagte Flyveblade lnddrages til 
Fordel !or Statskassen, og de som straf
bare bctcgnede Udtalelser kendes ube
:rpjede. Sagsomkostningerne udt·edes a1 
Dyrlcege Mpller med •to, medens de to 
andre TiltaltA hVf•r c:lcAl .,,l,.,..n,.. Jt_ 
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ST. RfGNE6ADE ~ K8BENHAVN ~ 
TElf. CEJITRAl 11 ,89S 

Bladet: . 
. ~r' i ngske Tidende 

sluiver dell) h NOV \9311 

Redakt~r B j~rn Hanssen 
frif undet i Stollig-Sagens 

Udl~ber 

Fra vor Korrespondent 

AABENRAA, TORSDAG 
Ved Relten I Aabenraa faldt dcr 

Dog Dom i en Sag, der at den tyske 
nazistiske Partifprer, Dyrlrege J ens 

Mo!ler, Graasten, Oberleutnant Larsen 

Skovby, og Dr. Lorenz Christensen, Aa

benraa, var anlagt mod Redaktpr Bjorn 

Hanssen l Anledning at en Passus I en 

ledende Artikel i ,Hejmdal". omhand

lende StoUig-Af!aoren med fplgendf' 
Ordlyd: 

- Vi forstaar .~aa godt, at Folk 
som P. Larst>n, Dwlcege Moller on Dr. 
Lorenz Christensen foler sig ilde til 

Mode nu, hvor de ser Resultatet at 
deres Ophidselse, hvorved de liar 
fort en ung Mand i Ulykke. 

Dommen 
Dommen kom til at lyde paa Fri!in

delse, og Sagspgerne domtes til In soli
dum at udrede 150 Kr. i Sagsomkost- , 
ninger til Redaktpr Bj¢rn Hanssen. I 
Domsbegrundelsen fremhreves det, at 
den paaklagede UdtaJelse ikke lean an
ses som rerefornrermende !or Sagsjilgcr
ne, idet den ikke lndeholder en 
Sigtelse mod dem for bevldst at have 
paavirket Ptirksen til at begaa Sabo
tagebandJinger. 
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Grrense~ Tysklands 
Presse 
Dom i 

raser over 
lnjurie-Sag 

Bj¢rn Hanssen frifundet 

Nationcdticlencle prioat 
Aabenroo, Torsdag. 

DOMMER Levinsctt, Aabenraa, af
sagde I Formiddag Dom 1 Sagen, 

der at trc kendte tyske Nazister, Partl
!ereren, Dyrlrege JC11.8 Meller, Graa.
sten, fbv. tysk Overlojtnant Larsen, 
Skovby, og Dr. Loret1z Ohristense1t, 
Aabenraa, var anlagt mod ,Hejmdal"s 
Redakt.er, cand. polit. Bj0rn Hanssen i 
An.Iednlng a.f en ledende Artikel i Bla
det for 2. September, omhandlende Stol
lig-Affoorcn, hvor l det bl. a. bed: VI 
forstaar saa godt, at Folk som Larsen, 
Dyrl.tege Moller og Lorenz Christensen 
finder slg llde tU Mode nu, da de ~r 
Resultatct a! deres Ophidsel.se, hvorved 
de har fort en ung Ma.nd i Ulykke. 

Dommen frifandt Bjorn Hanssen, og 
Sagsogerne d0mtes til at betale Redak
toren Sagens Omkostnlnger med 150 
Kr. I Prremlsserne hedder det bl. a., at 
der , na.a.r henses til Artlklens ovrige Ind
bold, lkke kan Iregges andet og mere 
1 det om Sagsogeme udtalte, end a.t 
de I deres Virke som ledende Mrend In
dentor det tyske Mindretal bar vreret 

mcd til bos dette at :Cremkalde en na
tional Opbldsel11e. 

,Danak Joumailles Virk
somhed" 

Paa Baggrund at, at en af Sa.gso
gerne 1 sidste Retsmode truede Bjorn 
Hanssen med Hundeplsken, saafremt 
Dommen blev Frlflndelse, og rejste 
Krav om at fa.e. Bjorn Han.s.sen id0mt 
2 Aars Frengsel, 10 .Aars Tab af bor
gerllge RetUgheder og noget helt nyt, 
nemUg Forbud mod a.t beskreftige slg 
med Journallstlk, er Dommen blevet 
modtaget med stor Forbltrelse i nazi
stiske Kredse. Den tyske Presse er 
strerkt opbragt over Frlflndelsen og 
generer sig lkke for endnu engang at 
angribe don danske Retspleje. .,Nord
schleswlgscbc Zeltung" kalder Dom
men enesta.a.ende I dan.sk Retspleje og 
uforstaaellg for den tyske Befollcning. 
og .,Flensburgcr Na.chrtchten" betegner 
don som en alvorlig Udfordrlng til den 
tyske Folkogruppe 1 Nordsle.svlg. -
Det 8yncs, skrlvcr dette Blad, - SO?n 
om tys'kf'! Folkctrollcr er ttdZeveret til 
dans'k Joumafllcs VilkaarUghed. 



• 

ST. RE&NE&ADE 2. KIBENHAYI It 
T£Lf. C£lTU1.11,115 

Bladet: 

ske Tidende 
17 NOV.1931 

SydslesVi · gsk 
Flvvesl{rift .. 

heslaglagt 
Gaardejer P eter Lassen 
Strukstrup, om Beslag

lreggelsen 
• 

Fra vor Korrespondent 
SLESVlG, TIRSDAG 

De tyske Myndigheder har j Dag Ud
stcdt For·bud mod det tyskskrevne, dan
ske B!ad 11Slidschleswigsche F!ugschrii. 
ten" Nr. 21 og beslag!agt Restoplaget . 
.,Slidscb.Ieswigsche Flugschri!ten" er et 

Tidsskritt, som udgives at den kendte 
Ange1bo, Gaardejer Peter La.!sen, 
Strukstrup. De~ Opgave bar gennem 
Aarene Va<!ret at tage til Genma<!le over. 
for uberettigede tyske An.greb, !remsat 
a! slesvlghobtenske Kred&e. I en Sam

tale rned Peter Lassen udtaler denne, at 
Forbudet og Bes!aglmggelsen indl¢b I 

Formiddags, og om Aarsagen til Beslag
lreggelsen: 

- Jeg fatter det ikke. Det beslaglagte 
Nummer indeholder en Artike1 at Gods
ejet· Dr. phil. Gudmund SchUtte, Eskjaer, 
omhandlende de danske Konger, o.g en 
Artikel ai mig selv behandler det tyske 
SkriCt 11Schleswig und Versailles". Jeg 
rcttcr heri et Angreb paa den slesvig
holstenske Bevregelse, tordi dens Faa
stand i Skriitet er ud l det blaa, og for
d! hele Sp¢rgsmaalet er behandlet ud 
fra urigtige Forudsmtninger. Flyveskrif
tet slutter med en Artikel af den i Ejder
sted !Pdte Typograf W. L. Andresen, 
Flcnsborg. Det beslaglagte Nummer in
dcho!der ikke et eneste Angreb paa Ty
skerne, saa Beslagla<!ggelsen staar for 
mig som en Gaade. 

- Hvor lmnge har De udsendt Fly
vcskrifteme? 

- Det f¢rste Nummer kom I 1927. Et 
cnkelt Aar har vl udsendt F!yveskriftet 
I 8000 Eksemplarer, de l!fvrige Aar I 
6000. 

- Hnr De t~r oplevet Beslaglreggelse? 
- Nej, kun med Nr. 12 gjorde man 

Forspg derpaa, men ved ihmrdigt Ar
bcjde fik jeg det frigivet. 



• Danm~rks stilling . 
Til cArbeidel:bladcbs gjcnnemgllende 

mcget riktige re£~t·at av mitt foredrag i 

Studentcrsnmfundet lctrdag vil jcg gjerne 

gjpre Iolgende to bemerkninger: 

1. Jeg su ikke at det lor Danmark vild,e 

vcere en lordel K g1 treklinteri ofrikhll'g 

Tpnoer til bake t.t Tyskfand, men at et C /Cf: ( , tn 

tysk reViSJoi.iSmv'70m e( shk't noe.n.sm6e "' I 

skuld~ bU mlriYt.f~"'b..iil?llt'lWrli • rl: 

og hvis det realisetes. slt~~ av 

med !" stqr del nr,:,_deta V8ke · · 
z. eg sa-rkke at Haagdommen. cfor

purret del hele i !i')stgrpnhm~iden, men 

tvert imot at fuverenitetutridel\ forpur

ret den praktiske ordning man ved ji')st

gr!!nlandsavtalen var kommet inn pll. Hel

ler ikke sa jeg at Danmark eiler dom

men burde ha gilt nordmennene ndgang 

til ji')stgrpnland - den hadde de I for

veien efter traktaten - men derimot at 

Danmark efter at dommen hadde klaret 

rettsforholdet, kanskje burde ha Apnet 

et stslttepunkt for norske fiskere og 

fangstmenn pA Vestky,ten for derved 

som uttrykk for sin gode vilje at gi Norge 

noa som selv en seier I Haag ikke vilde 

ba kunnet gi det. 

Med takk for optagelsen, 
Deres oorb!ld Lge 

Erik Briiel. 
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Dan marks 
stilling 

Norden. 
lnteressant foredrag i J ~ 
Stude nter sam fundet. 

Pa Studentersnm!undets m~t.e lordag 
holdt den danske advokat Erik Bruel, 
utgiveren av Nordisk Tidsskrift for In
ternational Ret, foredrag om Danmarks 
geopolitiske stilHni og dens betydning 
for Norden. 

Han begynte med noen innledende 
bemerkninger om hvad man forst.llr med 
geopolitikk. Det er den del av polltikken 
som er bestemt av geografiske faktorer. 
Danmark er en av de siikalte brostatcr. 
Det danner overgang mellem to st~rre 
geograflske enhetcr. Han viste ved en 
rekke historiske eksempler hvilken be-

. tydning dennc Danmarks stilling haddc 
hatt for dets utvikling, og gikk sA over 
til a omlale den virkning landets ge.:>
grafiske stilling ~vet pa dets politikk 
idag. Geogra£isk sett burde Danmarks 
grense mot Tyskland gf1 Ienger 
her nasjonalilel!;s~:srs:male 

re en 
fli illbake { 
Ts1nder, men er UO<e · 1?3 C 1 ' 8 / 
fafumg r OanmariC og diirfor 
tislt polnlltl(. De tmfyBn~ hill" 
vrert gJor[ om cfeUe i norske aviser sav
ner ethvert grunnlag. 

Overfor Norge burde Danmark i 
Gr~nlandssaken ha handlet mer ut fra 
geopolitiske betraktninger. Man var in
ne pi dett.e i forslaget om ~t-Grpn
landsavtalen, men dommen i Haag for
purret det hele. Straks e(ter dommen 
var fait, burde Danmark ha gltl Norge 
adgang til Sl)st-Grpnland. 

Danmarks geografiske beliggenhet 
gjpr at det blir et transittland. En vi- , 
dere utvikling av Danmark som transitt
land vil vmre av stor betydning ogsA 
for de andre skandinaviske land. Ferge
forbindelsen Norge-Jylland er et prak- 1 

tisk skritt i denne retnlng. Det samme , 
er Hlfelle med de broer som idag bygges 
over de danske sund. Foredragsholderen 
slultet med a si nt han syntes det var 
nedslaende a se at det nordiske samar
beid var galt tllbakc i Arene efter krigen. 
I de siste ar Val' dct dog heldigvis blitt 
en bedring i forholdet. Vi £Ar hape at 
denne ulvikling vll fortsette. 

I ordskiftct eft.er foredraget fremholdt 
J ohatl Vogt l Ulslutning til det han hadde 
skrevet i en artikkelserie i Arbeiderbla
det i sommer, at Danmark pA grunn av 
sin avhengighet av det tyske marked og
sl stod i fare for l bli politisk avhengig 
av Tyskland. Stud. jur. Kramer mente 
at det pA enkelte hold i Norge satt igjen 
en liten bitterhet mot Danmark pi grunn 
av de overgrep Danmark i sin tid har 
;vet mol Norge. Danmark burde i egen 
interesse sprge for a skaffe den bitterhet 
av veien. Han blev pa dette punkt imp
tegatt av Johan Vogt som mente at Dan
mark hadde vel sA god grunn til A klage 
over Norges optreden i de siste 100 ell-. 
Han nevnte blandt annet normennenes 
svik over£01: Danmark i 1864 og det 
skandalpse forslag som foreningen 
Dansk-Norsk Ordning var komm.et med 
for kort tid siden. Det var ct forspk pi 
a spekulere i og dra fordel av at Dan
mark i pieblikket befinner sig i en van
skclig siluasjon. 

Foredragsholderen uttalte i en slutt
replikk at statsministe~ Staunings tale i 
Lund tildels var blitt misforstitt. Visst
nok gikk den en del for langt og den var 
tildels uheldig formet, men det Stauning 
hadde villet advare mot var fprst og 
fremst et forsvarsforbund mellem de 
nordiske stater. Selv om man sa bort 
fra politisk og direkte pkonomisk sam
arbeid, finnes det dog en rekke feller 
hvor et fruktbart praktisk samarbeld 
lrunde gi gode resuJtater. Han nevnte 
de resuJtater man allerede hadde opnadd 
med hensyn til samtrafikken og pa fel
leslovgivningens omrade. Ut fra dette 
praktiske samarbeid mente han at man 
i tidens ls1p vilde kunde na frem til et 
politisk samarbeid. Den n~ermeste op
gave idng var a koordinere og utkry
stallisere det snmarbeid som allerede var 
i gang pa de forskjelllge felter. 

Efter foredraget optradte teaterchef 
Einar Sissener og underholdt med en del 
morsomme viser. 
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Oanmar.kf Yentbr pi at T yskland 
r 

officielt skal anerkjenna 
· grensen mot syd. 

Det kan skje i forbindelse, med 
minoritetstraktat · 

I . . . H 

Det nordlske samarbelde har •frtnntlden·~.tor slg . .. 
.. r-1- .... J ~ 

Utgiveren av «Nordiak Tids- I Det, er og~ ~trtdfe former $OUt . 

skrift for international Retb, ad- kal\ komme pa tille, ' f. eks. l]ef.,9lk· 

vokat Erik B rue 1, Kjebenhavn, nil\gautvekslirig, erensere~eriJ11 

talte l0rdag i Studentersamfundet o. s. v. Men diSIISe ting er ikke ak· 

om cDanmarks geopolitiske stU- tuelle for tiden, i hvert fall ikke 

ling og dennes betydning for Nor- I grenseregulering. At der er kom

den». 1 
met et sllkt kra.v fra Tyskland, kan 

Han fastslo at Danmarks offi- 1 jeg bestemt dementere, sa advoka

sielle standpunkt er at der ikke ' ten. 
eksisterer noget S0nder-Jylland-pro- Taleren kom videre inn pA Dan-

blem. marks for hold til Norge, og ment~ , I 
Tyskland har aldri direkte god- a kunne konstatere at den tAke som 

kjen£NON-Sfesv1gs til6al{egt'Velse hadde lagt sig mellem de to land I 
tllDannun•r. ~n~ "<5fit!le1T~ var ved ! svinne bort - mange 

anerkjennelae fra Tyaklands side tApelige fordommer er borte • ..Det.l 
b0r komme - og hvia den kom- bUr "tid.em..klart at Nordena ueuse (. , f'r! ~ 

mer, vil den bortrydde meget av mot Tyf.lkland det..£._ Danmark8 I 

den agitasjon som drives i gren- gr~ .Der er da mange tegn aom ., J 7 
sedistriktene. Danmark er klar tyder pa eket samarbeide. Han var 

over at det p! en eller annen dog klar over at det vilde g8. riled ' 

mate mA. gi noget igjen for ! fA. hans generasjon som det gikk med 

denne anerkjennelse. U Moses, han kom bare til grensen av 

vU. ~tt.. };!& den fQtb.atte.. Ver- det forjettede land. 

sa.ille!I:-J.r.a.ktq,t,. roeu~ W :. Foredraget h0stet lm'aftig bifall 

pleres - og forholdet kunde da og efterfulgtes av et ganske livllg 

ordnes p! den m§.te at der kom ordskifte. - Einar Sissener henrev 

istand en minor it e t s t r a k- til slutt forsamlingen til rene ova

t at som pA. en deftnitiv mlte sjoner med et utvalg av e.itt broked 

fastslo minoritetenes rettigheter. ) repertoare. 



ST. Rf6NE6ADE 2. KJJBENHAVM k. 
TRf. CEJIT RA.l 11,995 

Bladet: 

-.~rlingske Tidende 

l'r~ venstre ses Redakter Marott, Maren Sorensen, Valsbol, og :kedaktor EJiX!St 

Christiansen. 

,,En Landskamp, der 
grelder Danmarlis Liv" 

Grrenseforeningens store Hverve·M~de 
i Odd Fellow-Palreet 

Et Haandtryk f ra Kvinderne ved Grcensen 

I ODD FELLOW-PALJEETS dan

nebrogssmykkede, store Sal fejre
de Gr::enseforeningen i Aftes sin Hver

veuge med et MfSde, paa hvilket en 
Rrekke af S¢nderjyllands bedste 

Ordf!llrere Syd og Nord for Gr::ensen 
talte. Det var ikke nye Toner, som 
lf d· Det, der blev sagt, bar de gam
le, uomst,0delige Sandheders solide 

Pr::eg. Noget, vi havde h¢rt f!llr. No

get, vi har Brug for at h¢re igen. 
Paa Tribunen, der oplystes af 

stcerke Projekt¢rer, sad et Orkester 
af unge Musikere, som spillede til 

Indledning, imellem Talerne og til 
Afslutning. Hele Ms>Sdet, der kun va

rede halvanden Time, transmittere
des. Paa de forreste Stoler::ekker saas 

nogle af de spnderjydske Foreningers 
ledende Personligheder. Paa Salens 

l!fvrige Stoler::ekker sad de Menige, 
de Navnl¢se, som arbejder uden an

den Bels>Snning end den, der Jigger i 

af at gs>Sre sin nationale 

·,vn et Folk bevare Tilliden 
til sin Fremtid -" 

Grrenseforeningens Formand, Rektor 
P. Hansen talte til IndlednJng. Han 
1 k:raUige Ord Udtryk for det, hvor
alle Danske var enige, naar Talen 

faldt paa Spnderjylland CJg Slesvig: at 
der ikke skulde drh·es nogen offensiv 
Propaganda - at den nationale Kamp 
skulde fpres uden Bitterhed mellem de 
to Folk, og endelig, at hverken Dan
skerne Nord for Grrensen eller Dansker
ne Syd for Gra!nsen begcerede andet og 
mere af den store Nabo mod Syd, end 
man var parat til at yde til Gengmld -
men visseligt heller ikke mindre. Ta
leren rettede til Slut en Appel til sine 
Tilhprere om at .,slutte op i Rcekker-

- Vi! et FoU• - sagde han - be
vare Agte!sen fo'l' sig ::elv og Ti!liden 

til sin Fremtid, saa m4a. de' VCla.gent 
vcerne sine Grrenser! 
St~rkt Bifald hilste dennc Udtalelse. 

Rektor H. P. Hansen aabner Medet. 

K vinderne ved Gramsen 
Og saa stod Maren S;Tensen, ValsbPJ., 

paa Talerstolen. Denne stmrke sj!Snder
jydske Kvinde, i hvis Ansigt Kampaar 
efter Kampaar har tegnet sine strenge 
Trrek, !ortal te 1 jrevne, stil!cerdige Oro! 

herop var blot at bringe et H~tan.dtlfYk 
Cra Kvinderne ved Grmm;en -
Medkrempere paa en Front, hvor 
ne ikke alene ffl)rtes med Haardt 
Haardt, men med Stilhed og Taalmod, 
med Graad, hvor der ikke kunde smi
les, og med Smil, naar det var Smilene, 
som sk¢nnedes de bedste Vaaben. 

at ple;e Livet saadan, ( sig selv, f stt 
Barn og i stt H;em, at det 4ldTig 
sygne og <41, hvnken. folkeligt 
menneskeligt! 
Saaledes sluttede Maren Sjjrensen sin 

Hilsen nede !ra Gramsen ... 
Derefter sang et Kor a! mandlige og 

kvindelige Studenter nogle Sange un
der Ledelse af Adjunkt KaTl S. Clatuen 
og Komponisten Finn H;ffding. De sang 
ThpgeT LaTsens ,,Foraarsmorgen", Johs. 
V. Jensens .,Solhvervssang", Grundtvigs 
,Modersmaalet", og endellg Carl Niet
sens og Helge Rodes pragt!u1de .,San
gen om Danmark". 

Claus Eskildsen om Retten 
Den stoute Seminarlel~erer fra T¢n

der Cla.w Eskildsen var nll!ste Taler. 
Han beskll!ftigede s1g til Indledning med 
de historiske Forudsmtninger, som den 
danske Modstand mod nordgaaende ty
ske Ekspansionsbestrll!belser hvilede 
paa, og han talte derefter om &etten, 
Naturens, Historiens og Livets Ret, som 
bandt Danske til Grll!nsens Jord: 

- Men - sagde han - denne Ret 
n jorbtmdet med en PLigt tit a.t vcer
ne. GTamsens SppTgsmaal e'l' for os 
blevet et SP¢rgsmaa! om a.t vrere e!-
ler ikke vrere. • 

En Landskamp, der grelder 
Danmarks Liv 

Til sidst talte paa sin srerlige flillelses
bestemte, indtrcengende Maade Redakt~r 
Ernst Christia.n$en, F1cnsb0 rg. Han 
drpmte undertiden, sagde han til Tilh~
rerne, om en Trytlektokke, der skulde 
ringe over Danmark, saaledes at Sagen sen f¢rer vi en Landskamp, som er l!ge 
S~nderjyUand kunde blive den Folke- saa sprendende, lige saa frisk og lnci
sag, den purde vmre. Men det var saa terende. Men deter blot en La.ndska.mp, 
svrert at faa Danskere til at lytte til der gcelder Da.nm4rks Liv. 
saadanne Toner. Arbejdet l FronUinien 
kunde Vll!re haardt nok, men endnu 
haardere syntes Arbejdet bag Fronten 
at vrere. Og dog vidste enhver, som 
tcenkte, at uden et enigt Folk bag 
Frontma!ndene kunde lngen Sejr vin
des - - -: .,Jeg bar o!te, naar jeg 
rejste hjem !ra store sjjnderjydske Mp
der i det gamie Land, vll!ret glad og 
oplivet. Men jeg bar ogsaa undertiden 
Vll!ret harm i Sindet - - - saa lidt 
Forstaaelse, saa lidt Liv fandt jeg hcr
oppe - saa ringe Tro af den Slags Tro, 
som vi ved Grcensen bar Brug for . .. 
Heroppe ser vi danske DrE'nge f¢lge en 
:fodbold-Landskamp med Sprending 
hver af Kroppens Fibre •• . ved Grv 
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ST. REGNE&AOE 2. KIJBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

skriver den 7 NOV. 1937 

Af Anders Vigen 
rets mindevrerdigste 

HVOR ligger vort Grrenseland? 
Sandt at sige ligger det til 

Hverdags og for den almindelige Be
vidsthed mestendels Nord for Stats-... 
grc.ensen. Stik imod selve Grc.ense-
dragningens danske Forudsc.etninger 
har vi ikke faaet en Opsugning af 

Tyskh.s,g~n i disse ~·re~s~
hvem kcnder ikke "den truede Fir
kant" - os Landevrernet fra 1927, 
Det unge Gr~evrern fra i9'3:i:-Dan

ske Arbejderes Grrensevagt fra 1.935 
siger med selve Navnene, at vi paa 
vor egen Statsgrund staar over for 
Angribcre og er i Kamp. 

Grrenseforeningen, hvis Hverveuge 

bcgynder Landet over i Dag, har og
saa Virkefelt i dette Omraade og 
st¢tter der bl. a. Oprettelsen og Drif
ten af danske Forsamlingshuse, men 
til HovedformaaL har Foreningen 
,,ved allc lovlige Midler, saavel aan
deligt som materielt, at st~tte og ud
vikle Danskheden, srerlig Syd for 

Grrensen". Dernede lever de Lands
mrend, de danske Sydslesvigere og 
S¢nderjyder, hvem yi Jovede i 1920, 
at vi ikke skulde glemme dem. Del 
har vi heller ikke gjort, saa smaat cr 
det heller ikke bevendt med os. I 
delle vort sydlige Grrenseland er der 
Danskhed i Live fra Flensborg over 
Slesvig ned til TS:Snning, og vi bc.erer, 
aandeligt og materielt, Omsorg for 
den. Vi har ikke glemt dem dernede, 
men har vi ogsaa husket dem nok? 
Har der vc.eret nok af os, der huskede 
dcm? 

Nej, dct har der ikke. 
Grrenseforeningen har, sk¢nt den 

er langi den st¢rste af de i Grrense
egnene virkende nationale Foreni.n
ger, og skjl!nt den har vc.eret i god 
Vrekst siden 1933, endnu kun 61,000 
Medlemmer. Og S¢nderjyd.sk For

ening for K¢benhavn har, sk¢nt den 
st¢rste af Grrenseforeningens Afde
Unger, og sk¢nt den i de sidste Aar 
har mere end tredoblet sit Medlems
tal, ikke fuldt 6000 Medlemmer. 

* 
Det er disse Tal, Hverveugen 

skulde for¢ge med Tusinder. Ikke 
blot for de danske Sydslesvigeres 
Skyld, men ogsaa for det danske 
Folks. Vi trc.enger til at faa en bedre 
Balance i Opfattelse af Grrenselandet, 
til at sige med Claus Eskildsen i hans 
,.Dansk Grc.enselrere", at ,Kampen 
grelder hele S¢nderjylland" - eller, 

for dcr, i Grrenseegnen, ,er netop men hele Kulturarbejdet og Gene 
Folket, ikke Staten, det bestemmen- sekretariatets Virksomhed, 

de, og skal vrere det". Det er denne mindst dets Overvaagen af den 

folkelige Bestemmelsesret, der skal Sfnlige og mere almene ne~so•esi~Yt·• 
holdes ved Magt og Mod ogsaa hos telse, er Kendsgerninger af Betyd

vore Landsmrend Syd f,or Grrensen. ,ing for os alle. Pengene er smaa til 
Den har vor gamle Folkegrund un- :iet Arbejde, der g~res, og alt for 

der sig, og en levcnde og groende ;maa til de Udvidelser, der tiltrre9' 
Danskhed dernede kan slet ikke und- ;es. Budgettet for indevrerende ~ar 
vc.eres i en fredelig, indbyrdes be- er med et mildt Ord anstrengttDet 
frugtende Kappestrid mellem de to skal jo ogsaa drekke Udgifter e til 
Folk, der blander sig i Grrense- Nordslesvig og desuden til en c.ekke 
egnenc. Formaal af srerlig Natur. 

* 
Om Vilkaarene for S¢nderjyllands 

to nationale Mindretal skal her kun Grrenseforeningen fik sin nuv~e

bemc.erkes, at det set med danske rende Form 1 1921 ved Sam.menslut
fl)jne er uligc Jysteligere at vc.ere Ty- ningen af Den danske Grrensefor
sker Nord for Grrensen end at vrere ening og S¢nderjydske Foreningers 

Dansker Syd for Grrensen. Og dog FreUesraad. Den omfatter 1 Stor-K¢
har Det tredie R iges vc.eldige tyske benhavn: Sjl!pderjydsk Forening for 

Rejsning ikke blot manet os til Vc.ern K¢benhavn og tilsvarende Foreninger 
mod Farer ved vor Grrense. Selv ~or Gento~te og Frederiksberg, Spln
uden prokuratorisk Udnyttelse af de derjydsk Centialforening, Splnder
national-socialistiske Jord- og Blod- jydsk Samfund, Hejmdal og Ung

pr¢ver til Bestemmelse af, hvad der domsforeningen af 18. April, altsaa 
er og ikke cr, tiJh~rer eller ikke til- en Rc.ekke Foreninger med srerligt 
hprer et Folk, medf¢rer disse Kende- Prreg og srerlige Opgaver. 
m<l!rker for den danske Folkegruppe Hverveugen ivrerksoottes af Spn
Syd for Gnensen et Tilsagn, der ude- derjydsk Forening for Kr;Sbenha.vn, 
lukker Gentagelser af tidligere Ti- der utvivlsomt ogsaa har de stj!Srste 

ders voldelige Fortyskning og aabner Betingelser for at opnaa bred Tilslut

i hvert Fald nogen Mulighed for, at ning i aile Samfundslag. Men man 
det blivcr de to Kulturer der kom- bliver ogsaa, hvis man af personlige , 
mer til at prrege Kampen om Frem- Grunde saa maatte foretrrekke, Med
tidcn. Og Kulturen er jo dog ogsaa lem af Grrenseforeningen ved Ind

efter nationalsocialistisk Opfattelse meldelse i en eller flere af de andre 
et folkeligt Kendingstegn. ovenfor nc.evnte Foreninger. Og som 

Der er i denne Forbindelse lngen Medlem af Grrenseforeningen tilh¢
Grund til at beklage, at de Danske frer man Samarbejdet mellem samt
Syd for Grrensen overvejende er Hge de store Organisationer, der er 
jrevnc eller ligefrem fatti"'e Folk. ~resentert!ae i De nationate For
Som et dansk Vers siger: ~et Nye entngers Seksmandsudvatg, nemlig 

har de Stores Foragt og de Smaas Grc.ens~forenlngen, Sprogforeningen, j 
Krerlighed med paa Vejen. Men no- S.¢nderJydsk Skoleforening, Lande
get andet er, at de smaa Kaar der- vc.ernet, Danske Samfund og Det 
nede g¢r Rundhaandethed heroppe- mge Grrensev(ern. 
fra baade materielt og moralsk n.¢d- Hverveu.gen. har til Formaal at 
vendig. lkaffe Gre nseforenipge"n det st¢rst 

* nulige Antal Medletnmer. Det er 

Grrensejoreningen er ef ter Sagens kke nationalt s¢mmeligt, at For

Natur henvist til at arbejde med fri- ningen kun raader over et Medlems

villige Bidrag. I alt raadede Forenin- :ontingent paa knap 44,000 Kr., og 
gen i Rcgnskabsaaret 1936-37 over t dens Medlemsliste ikke naar 2 pCt. 

henved 300,000 Kr., hvoraf 182,000 f Befolkningen. Sin Hovedindtregt 
i Aar 150,000 Kr.- og et i sig selv 

glc.edeligt Bevis paa Folke
- har den gennem Den Sfi!n-

derjydske Dag, og den st~ttes ogsaa 
betydelige Summer a! Enkelt-
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Tyskhcdcn .LJ!!~e q~9se_egne -
hvem _!fend~.r.Jkke 11den truede Fir
kant" - og Landevrernet fra 1927, 
Det tmge Gramsevrern fra i933"Dcm-

' 
ske Arbejderes Grrensevagt fra 1,935 
siger mcd selve Navnene, at vi paa 
vor egen Statsgrund staar over for 
Angribere og er i Kamp. 

Grrenseforeningen, hvis Hverveuge 
begynder Landet over i Dag, har og
saa Virkefelt i dette Omraade og 
st~tter der bl. a. Oprettelsen og Drif
ten af danske Forsamlingshuse, men 
til Hovedformaal har Foreningen 
,ved alle lovlige Midler, saavel aan
deligt som matcrielt, at st¢tte og ud
vikle Danskheden, swrlig Syd for 
Grwnsen". Dernede lever de Lands
mrend, de danske Sydslesvigere og 
S¢ndcrjyder , hvem yi lovede i 1920, 
at vi ikke skulde glemme dem. Del 
har vi heller ikke gjort, saa smaat er 
det heller ikkc bevendt med os. I 
delle vort sydlige Grwnse!and er der 
Danskhed i Live Ira Flensborg over 
Slesvig ned til T¢nning, og vi bcerer, 
aandeligt og materielt, Omsorg for 
den. Vi har ikke glemt dem dernede, 
men har vi ogsaa husket dem nok? 
Har dcr v::eret nok af os, der huskede 
dcm? 

Nej, dct har der ikke. 
Gramseforeningen har, skjllnt den 

er langt den st¢rste af de i Grcense~ 
egnene virkende nationale Forenin
ger, og skfllnt den har vceret i god 
Vmkst siden 1933, endnu kun 61 ,000 
Medlemmer. Og S¢nderjyds1<: For
ening for K¢benhavn bar, sk¢nt den 
st¢rste at Gr::enseforeningens Aide
linger, og sk¢nt den i de sidste Aar 
har mere end tredoblet sit Medlems· 
tal, ikke fuldt 6000 Medlemmer. 

* 
Det er disse Tal, Hverveugen 

ueu HUl ' VUl ~c.tJUJ.~ L,UJ.t\.t:!:)J.UUU uu- _.,. • .-. --r-*-.,--, __ ._. ,_., , .... 
der sig, og en levende og groende smaa til de Udvidelser, der tiltrce~ 
Danskhed dernede kan slet ikke und- ges. Budgettet for indev::erende 1/ar 
v::eres i en fredelig, indbyrdes be- er med et mildt Ord anstrengt. 'Det 
frugtende Kappestrid mcllcm de to skal jo ogsaa dcekke Udgifter/.e til 
Folk, der blander sig i Grrense- Nordslesvig og desuden til en #.rekke 
egnene. Formaal af s::erlig Natur. 

* * Om Vilkaarene for S~nderjyllands 
to nationa1e Mind1·etal skal her kun Grcenseforeningen 
bemmrkes, at det set med danske rende Form i 1921 ved i:>a.UUJ[).elll:ltl.n-

0jne er ulige lysteligere at vrere Ty- ningen af Den dan$ke 
sker Nord for Gr::ensen end at vcere ening og Spnderjydske 
Dansker Syd for Grcensen. Og dog Frellesra.ad.. Den omfatter i Stor-Kp
har Det tredie R iges vceldige tyske benhavn: Spnderjydsk Forening 
Rejsning ikke blot manet 05 til Vrern K¢benhavn og tilsvarende Foreninger 
mod Farer ved vor Grrense. Selv for Gento~te og Fr.ederiksberg, S¢n
uden prokuratorisk Udnyttelse af de derjydsk Centralforening, S¢nder
national-socialistiske Jord- og Blod- jydsk Sarilf'Q.nd, Hejmdal og Ung
pr¢ver til Bestemmelse af, hvad der domsforeningen af 18. April, altsaa 
cr og ikke er, tilh¢rer eller ikke til- en ·Rcekke Foreninger med, scerligt 
h¢rer et Folk, medf¢rer disse Kende- Prreg og scerlige Opgaver. 
mrerker for den danske Folkegruppe Hverveugen iv::erkscettes af Spn
Syd for Grcensen et Tilsagn, der ude- 1derjydsk. Fo-rening jor Kfl)bennavn, 
lukker Gentagelser af tidligcre Ti- lder utvivlsomt ogsaa bar de st¢rste 
ders voldelige Fortyskning og aabner Betingelser for at opnaa bred Tilslut
i bvert Fald nogen Mulighed for, at ning i aile Samfundslag. Men man 
det bliver de to Kulturer, der kom- bliver ogsaa, bvis man af personlige 
mer til at pr::ege Kampen om Frem- Grunde saa maatte foretr::ekke, Med
tiden. Og Kulturen er jo dog ogsaa lem af Gr::enseforeningen ved Ind
efter nationalsocialistisk Opfattelse meldelse i en eller flere af de andre 
et folkeligt Kendingstegn. ovenfor ncevnte Foreninger. Og som 

Der er i denne Forbindelse ingen Medlem af Grcenseforeningen tilh~
Grund til at beklage, at de Danske rer man Samarbejdet mellem samt
Syd for Grrenscn overvejende er ljge de store Organisationer, der er 
jcevne eller ligefrem fattige Folk. 'T~r::eserner~cre 1 De nationate For- I 
Som et dansk Vers siger: Det Nye entngers Seksma.ndsudvaig, nemlig 
har de Stores Foragt og de Smaas Grams~foreningen, Sprogforeningen, 
Kcerlighed med paa Vejen. Men no- S¢nderJydsk Skoleforening, Lande
get andet er, at de smaa Kaar der- vcernet, Danske Samfund. og Det 
nede g¢r Rundhaandethed heroppe- unge Grcensev<ern. 
fra baade materielt og moralsk n!Zid- Hverveu~en ~r ~til v. ~ormaal at 
vendig. Jkaffe G~ll!nseforenmgen det st~rst 

* !nulige Antal ;Medletnmer. Det er 

skulde for¢ge med Tusinder. Ikke 
blot for de danske Sydslesvigeres 
Skyld, men ogsaa for det danske 
Folks. Vi trmnger til at faa en bedre 
Balance i Opfattelse af Grcenselandet, 
til at sige med Claus Eskildsen i hans 
,.Dansk Gr::enselmre", at ,,Kampen 
grelder hele Spnderjylland" - eller, 
hvorfor ikke, mcd Tyskeren Pastor 
Schmidt i det danske Folketing, at i 
en Grcensecgn ,er Grcensedragningen 
langt fra det eneste og vigtigste og 
afg¢rende". I en Grrenseegn skal Sta
terne give det folkelige Mindretal 
fuld l.Tdviklingsmulighed og i sin 
Forvaltning respektere dets Livsvilje, 

Grrenseforenirtgen er efter Sagens I kke nationalt s¢mmeligt, at For
~atur henvist til at arbejde med fri- lningen ltun raader over et Medlems
villige Bidrag. I alt raadede Forenin- :ontingent paa knap 44,000 Kr., og 
gen i Regnskabsaaret 1936-37 over t dens Medlemsliste ikke naar 2 pCt. 
henved 300,000 Kr., hvorat 182,000 f .Befolkningen. Sin Hovedindtcegt 

- 1 Aar 150,000 Kr.- og et i sig selv 
gl::edeligt Bevis paa Folke~ 

- bar den gennem Den sl'6n-
d.erjydske Dag, og den st¢ttes ogsaa 

betydelige Summer af Enkelt
Institutioner, Erbverv, 

By- og Sogneraad. Men de 

lader endnu vente paa 
og dermed ogsaa den n¢dve~dige 

For¢gelse af de Pengetilskud 
Institutioner og Organisationer, 
en gennem hele Befolkningen 

virkende Interesse for Sagen vilde 
drage efter sig. 

* 
kaldet til 

i Spidsen. Den bar f~r vist, at 
Behov ikke kaldte forgreves 

paa dens Forstand og dens HjertelaJ. 
Nu er det SjZinderjydsk Forening, d~r 
banker paa, i bela Gramselandt'ts 
lErinde, men f¢rst og fremmest med 
Bud fra Landsmcendene Syd for 
Grrensen. 

Det er en ny Tid med nyt Syn og 
friske Tanker, der kalder. Forb! er 
Snakken om Opsugning af det no1·dre 
Grcenselands tyske Mindretal. Det 
var ogsaa en ringe Lod at byde en 
Modpart, og vi kan vrere vor Syd~ 
grrense bekendt endda. Men saa skal 
der heller ingen Opsugnlng blive i 
det s¢ndre Grrenseland. Leve skal 
Danskheden dernede og vokse, slg 
selv og vort Folk, Blodet og Jorden 
og den danske Kultur til JEre, Livets 
Ret og den historiske Sandhed til 
Fuldbyrdelse, godt Naboskab mellem 
Dansk og Tysk, mellem Norden og 
Tyskland, til Fremme. 

I Dag begynder Hverveugen. Ordet 
kunde maaske vrere bedre, Sagen 
ikke. 

Her 1 Hovedstaden er det altsaa 
S¢nderjydsk Forening, der hverver. 
Den er en af Grrenseforeningens ar
bejdsivrige Organisationer, den l~ser 

nj!lje Samarbejde mellem Hovedsta
dens nationale Foreninger og i det 
hele for en Arbejdets Midtsamling, 
der skal og maa blive Svaret paa den 
offensive tyske Ensretning. 

Mender skal 3000 Medlemmer til • 
fjilrend Spnderjydsk Forening kom-
mer op paa det Tal, den naaede i 
Landevrerns-Dagene for 10 Aar si• 
den. Og der er Brug for flere i Aar. 

Indenfor Stor-K~benhavn er Gen~ 
tofte Kommune det l¢fterige Forbil
lede paa et systematisk Arbejdes Mu
ligheder. Gentofte s¢nderjydske For
ening stiftedes i December 1933. 51-
den da bar den lagt over 1000 Med
lemmer paa om Aaret og staar nu 
qled 4270 Medlemmer og Ungdoms
grupper paa tilsammen 400 Medlem
mer. Et Stor-K¢benhavn i Niveau 
med denne TUslutning vilde betyde 
en uanet Styrkelse a! Arbejdet for 
Danskheden i vorl ~ndre Grrense
land. 
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TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver den 5 NOV. 193? : 

( Grrense-l{asernens 

l ~ . Udvidelse 
/ undstenen til S~gaard 
asernes Hovedbygning 

nedlagt i Gaar · 

Fra. vor spnderjydske Medarbejder 
AABENRAA,TORSDAG 

I Dag ncdlagdes Grundstenen til den 
nye Hovedbygning paa Spgaard Kaser
ne ved Aabcnraa. Til den nye Bygning 
var paa Finanslovcn bevilget 105,000 
Kroner, der sltal anvendes til Kvarter, 
Messe og Opholdsrum for Otficerer og 
Be!alingsmamd. 

Til Nedlll!gningcn af Grundstenen 
blev Krigsministeriets fine Spvlmurske 
taget i Brug, og cfter at Soldaterne hav
de taget Opstilling, murede den kom
manderendc General, Generallj!Jjtnant 
With. den fprste Sten lor Kongen og 
nedlagde samlidlg Grundstens-Doku- 1 
mentet. Den nrestc Sten nedlagdes for 
Heeren at Krigsmlnisteriets DirektSSr, 
General von Stemann og den tredie ai 
Lejrkommandant, Kaptajn Johnstad 
J\IoUer. 

Hpjtideligheden slutlcde med et Leve 
for Sogaard Kaserne. 
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ST. Rf6NE8ADE 2. K8BENHAVI It 
Tflf. CEITRAL 11,185 

Bladet: 

Hojmdal, Aabennu: 

skriver den 2 NQV, · '-. 

Slesvig-Holstenerne 
.(U igen! , 

•Aldrfg vU ma.a anerkende Afstem· 
alngen 1 NordsJesvlg, hvta Beboere 

h.erte tU det tyske Folk ... 

Lerdags og I Sentlags fejrede 
»Forenlngen at fedte Slesvlg-Holste
ner e• J Cuxhaven sit ~ Aars Jubi
lmurn. 

I Festen deltog Reprmsentanter 
for alesvlg-holstensko Foreninger 
I Hamborg. Bremen, BJ'orne!'haven 
o. a. Steder, og den lndledtes om 
Lerdagcn med en »Festakt«, ved 
h vllken Fo1·manden De t j ens !.al
ta. Han bed et smrligt Velkomrnon 
tfl tre neprrosentanter for Gudb~Jrne
nt> I Graasten Derefter taHe Cuxba
vens Overborgrnester og Hr. Mario 
M o Is e,n, Formanden for Forenin
gen a f "'Buteo Schleswig-Holstet
nerK, om »Krorlighod til og TI'OSkal> 
mod Hjemstavnenu. 

I Hamburger Fromdenblatta Re· 
ferat omtales hans Tale ievrigt saa
ledes; »A 1 d rig v I I rn an an e r
kende A!stemningen i 
N o r d a I e s v i g, h v 1 s B e b o e r e 
h or t e ti J de t t y s k e F o I k.c 

Om Sendagen afboldtes !erst en 
March gennem Byen til Holsten
platz, hvor der fandt »en slasvlg
holstensk Mindestund Sted«. Her 
talte Pastor S c b mId t om »Nord
slesvigs Kamp og om Forbundethe
den med det iyske Moderland«. 

Deretter var der I<oncert af IV. 
Marlneart!lleria!dclings Musikkorps 
og Sang, og efter en EitCI·mJddags-
fest sluttede Jubllmet af med en 
Teatertorestililng l Brockeswalde. 

Det er betegnende, at Nordsehles. 
wigscbe Zeitung t Dag i sit Referat 
af dette Mede, der belt bygger paa 
Hamburger Fremdenblatt, udelader 
de af os lromhmvede Udtalelser af 
Hr. Mano Molsen. 
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/ Jrr. /9.7J , 

et storre 
problem.· 

-rremst ut rra 0konomisk og han-
delspolitiske grunne. Ur pa pa.r
tidagen i Niirnberg tok Hitler 
selv tilorde for det og presiserte, 
at en stormakt som Tyskland 
hadde rett til kolonier - som 

Det er lenge siden den euro- de andre storma:kter. Og pA. 
peiske opilllion har h0rt med all: 15 Arsdagen for marsjen mot 
stor interesse og opmerksomhet Roma st0tter Mussolini dette 
pA. at en politisk debatt bli reist, Hitlers k~av. 
sam nu da ,Times" nylig tok I og med at ,Times" nu er gA.tt 
op Tysklands krav p! kolonier. inn for revisjonslinjen, ml vi 
Verdenabladet g!r her inn for ha grunn til 1 slutte, at der nu 
en dr0ftelse av dette krav p! settes mektige krefter inn for 
bred basis og det fores!A.r, at A. n! frem til en l0sning. Slik 
man nu pa aile hold vil anstren- som Sp0rsma.let llgger an i Stor
ge sig for 1 f! dette problem britannia f01er vi oss ogsA for-
10st i forstaelse. visset om, at det vil bli behand-

Sp0rsmalet er jo ikke nytt. let med det alvor og den for
Det har i virkeligheten svevet staelse som selve hensynet til 
over den europeiske politikken Tyskland og fredens bevar~lse 
belt siden Versa:illestrwktatens krever. 
dage. Sp0rsm!let har imidlertid Fra norsk side vil man sik
Hkesom vrert for vanskelig a gi kert med tilf.redshet se pA, at 
sig i kast med. den urettferdighet som Tysk-

Men nu er sikkert tiden inne. land blev tilf0iet da dets koloni
,Times" ~ver: ,Intel: annet er blev bemvet doc, nu er pa vei 
enn godt kan komme ut av den til a gj0res god igjen. 
skriftveksel, som har str0mmet Hvis Storbritannia 0n.sker A 
gjennem disse spalter de siste g! veien om Geneve og begyn
tre uker angaende det tornefulle oe med en revisjon av mandat-
8p0rsmA.let om Tysklands krav ..ap.0rsm!let i forbindelse med det 
p! kolonier. Det er et krav som tyske kolonikrav, kan der bll 
trenger pa og det utgj0r en ve- visse opgaver A l0se ogsl for 
sentlig del av det st0rre pro- norske folkeforbundspolitikere. 

' blem om den fremtidige fred." 
Det er nettop ogs!, hvad vi 

i de smA land f0ler, at med det
te sp0rsmA.l r0rer man ved en 
vesentlig betingelse for den 
fremtidige fred i var verdensdel. 
Man kan ford0mme og rase over 
de moderne diktaturer og se 
med sorg pA hvordan utviklin· 
gen gar innenfor autokrat}ets 
enemerker, men det nytter sA 
lite, hvis man ikke vil se A.rsa· 
kene til denne utvikling. Og en 
a v dem er uten tvil A. flnne i 
det begrensede rum det tyske 
rike bar idag. At det samtidig 
kleber en prestisjesaik ved dette 
ap0rsmU gj0r det ikke mindre 
viktig A 10se. - If0lge fredstrak
taten blev Tyskland fratatt sine 
kolonier, fordi det hadde vist 
~ig udyktig til A lede koloniene. 
Nar man kjenner hele den na-
ajonalsosialistiske mentalitet 

idag i Tyskland, sA. er det Sp0rs
mM gjort til et nasjonalt reres
og prestisjesp0rsmal. Det er en 
flekk pA. den tySJke rere som mA. 
fjernes, sier Hitler - og den 
t yske opinion. - Schacht var en 
av de f0rste til offisielt A. reise 
dette kolonikrav, ferst 
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REDAKSJON og EKSPEDISJON 
At'beidergaten 4, Oslo. 

Tele(oncr: 
REDAKSJON,J::N: 

l2 120 .Redakteren 
. 23 485 Politisk avdeling og stor

tingsmedarbeider. 
11 752 Redaksionlse'krctrurcne og 

lnndbruksavdelingcn, 

REDAKSJONEN DAG og NATI 
11522 For alle meldinger. 

FORRET.l'-1'1NGSA VDELINGEN: 
11 048} :Ekspedisjon. AnnonKt og 
17 461 nbonnement. 
13 470 Disponenten. 
10 782 Annonseavdel.i.ng, kasse- og 

bokholderi. 
17461 Setteri. 

Rcdaksjonen overtar intet 3IIsvar for 
innscndt manuskript.. Inserattr 60m 
ikkc benyttes blir tilintetgjort. lnn
sendere oor derlor serge for l ha en 
avskrift av sine artikJP.J:, 

Koloniprobl6inet .. I 
I aktiv tysk politikk er koloni

kravet et av de mest aktuelle. At

ter og atter understreker ledendtl 

tyske politikere nf6dvendigheten 

av at dette problem nu tas op til 

drpftelse og til positiv l¢sning. 

Som naturlig og rimelig er. Den 

innsats tyskerne gjorde i de. ko

lonier Versaillesfreden berpvet 

dem helt ut, berettiger dem til a 
melde sig med sine k.rav. Derom 

t~r det neppe rade tvil. Riktlgnok 

var det sa at seierherrene i sin tid 

anklaget Tyskland fer grusomhet 

og evnelpshet som kolonise.rende 

makt. Men enhver vet at disst

bebreidelser ikke hadde noen au

nen hensikt enn den a besmykke 

rqvet og forhindre at Tyskland 

som mahdatarmakt skulde fa til

bake noen kolonier. Kolonienes 

velferd, het det ~ smukt, var det 

bestemmende for seiersmaktene, 

opd.elingen av Tysklands kolonier 

mellem seierherrene skjeddc cne 

og alene av humanilrere gt·unner. 

Engang trodde folk pa <.lenne 

motiveringen. Men tlet er lengc 

siden. 

I forrige uke blev sp~rsmalet 

atter aktualisert, og det pa to mek

tige hold av Mussolini og Times. 

Den italienske statsminister. 

som forresten heller ikke tidligert> 

har veket tilbake fur a bryte sla

ven over aclskillige av fredst.rak

tatenes bestemmelser, gi.kk i en 

tale i Roma torsdag inn for Tysk

lands kolonikrav fullt og helt. I og 

' for sig er det ikke noen ovcrra

skelse i det. Mussolini har tatt til 

crde for det f~r ogsa, og har selv

sagt ikke mind.re grunn til a gj~rE' 
det nu da han, den ivrige forkJem

per for aksen Berlin-&ma, pn-

sker denne akse sa sterk som rad 

er for a flt sl;91tte for sin Middcl

bavspolitikk. 

I Times har sp¢rsm&.let om a 
sliooe Tvskland til som koloni-

gan for den offentlige mening 

England gar inn for at Tyskland 

atter skal fa vrere med pa a l~se 
en kulturopgave i Afrika. Men 

det gar ikke med p8 en full til

bakeglvelse av de kolonier 'fysk

land mistet ved freden. D et gjJ6r 
derimot Mussolini. 

Europa tpr saledes ha et be· 

grunnet hip om at koloniproble

met kan bli l¢.st uten altfor !:tore 

vanskeligheier. 

E±! ~-
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Redaksjonen ovettar intet nnsvar for 

innsendt manuskript. lnserater &om 
ikke benyttes blir tilintetgjort. lnn
t.endere oor derfor serge for a ha en 
avsk.rift av sine artik.IP..r • 

Koloniproblemet. 
I aktiv tysk politikk er koloni

kravet et av de mest aktuelle. At

ter og atter understreker ledende 

tyske politikere njiSdvendigheten 

av at dette problem nu tas op til 

drpftelse og til positiv l9S.sning. 

Som naturlig og rimelig er. Den 

innsats tyskerne gjorde i de. ko

lonier Versaillesfreden bel}'lvet 

dtnn helt ut, berettiger dem til a 
mclde sig med sine krav. Derom 

tpr det neppe rade tvil. Riktignok 

var dct sa at seierherrene i sin tid 

anklaget Tyskland f'0r grusomhet 

og evneljiSshet som koloniserende 

makt. Men enhver vet at disse 

bebreidelser ikke hadde noen au

nen hensikt enn den a besmykke 

rovet og forhindre at Tyskland 

som mandatarmakt skulde fa til

bake noen kolonier. Kolonienes 

velferd, het det sa smukt, var det 

bestemmende for seiersmaktene, 

opdelingen av Tysklands koionier 

meUem seierherrene skjedde ene 

og alene av humani~re grunne1·. 

Engang trodde folk pa denne 

motiveringen. Men tlet er lengc 

siden. 

I forrige uke blev spjiSrsmalet 

atter aktualisert, og det pii to mek

tige hold av Mussolini og Times. 

Den .italienske statsminister, 

som forresten heller ikke tidligere 

har veket tilbake for a bryte sta

ven over adskillige av fredst:rak

tatenes bestemmelser, gikk i en 

tale i Roma torsdag inn for Tysk

lands kolonik:rav fullt og helt. I og 

' for sig er det ikke noen overr4t

skelse i det. MUBsolini har tatt til 
crde for det fjiSr ogsa, og har selv

sagt ikke mindre grunn til a gjpre 

det nuda han, den ivrige forkjem

per for aksen Berlin-Roma1 S!ln

sker denne akse sa sterk som rad 

er for a fa s~tte for sin Middel

bavspolitikk. 

I Times ha:r swrsmalet om a 
slippe Tyskland til som koloni

serende makt vreret dl}'lftet i inn

legg fra fremtredende menn. Tors

dag tok sa bladets redaksjon 

standpunkt og fastslo at den dis

kusjon som hadde pagatt i dets 

spalter viste jiSnsket om a komme 

til en fredelig ordning av proble

met med Tyskland. Det anLydet 
\ 

at tre a fu:e st~rr~ kolonimakter 

som eier land som grenser inn til 

hverandre kunde overlate Tysk

land et omdi.de. Men betingelsen 

for at det skulde kunne komme til 

en almindelig ordning er, sit-r 

Times, at det gaes frem pa vanlig 

diplomatisk vis, uten utfordringer 

pa lang avstand. Del'Illest ma man 

bli fer<lig med de spanske vanske

ligheter fpr man kan vente at 

atrnosf~ren er gunstig nok til at 

problemet kan bli tatt op. 

Problemet er saledes kommet 

i en ny stilling. Det ledende or-
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ST. RE&NEOADE t KBBENHAVN ~ 
ULP. CUTRAL 11,811 

Bladet : 
gske Tidende 

1 ft '""' I 

De s~nderjydsl~e 
Stednavne 

1 Anledning at Rundspprget om de 
s¢nderjydske Stednavnes Danskhed 
xneddeler Janu:uforenlngen yderllgere 
!fplgende: ' 

Medcns en polltisk Modsretnlng mel-
lem Slesvig-Holsten og Rlgsledelsell 
!f¢lge officiel Mcddelolso ikke eksiste-

1 

r er, viser der sig nu som t¢r en skarp 
Mods~tning mellem den slesvlg-hol
stenske sprogllge Annckslonlsme og den 
sagkyndlge tyske Sprogvldenskab, der 
loyalt stptter de danske Kolleger. Den 
fremragende AngUst, Pro!essor Theodor 
Siebs 1 Breslau, der tidllgere ogsaa bar 
holdt Fore1CEsninger ved Kpbenhavns 
Universitct, sender Dr. SchUtte !plgende 
1\'Ieddelelse: .,Jeg mener ikke, at der i 
Sles\•lgs Stednavne, bortsel tra de nord
frisiske eller tyske Navne l Sydslesvig, 
findes Elementer, der er uforenelige 
med de ellers 1 Danmark !orekommen
de." Professor Scheels tra dansk Side 
enstemmigt tllbageviste Fors~g paa at 
drage de spnderjydske Stednavnes 
Danskhed 1 Tvivl tilbagcvlses a1tsaa og
saa a! en af de kyndlgste tyske Fag
ma::nd. Allerede 1 1911 udta1te Professor 
Siebs sig tilsvarende overfor Titulmr
prorcssor Nis Schrpders Fors¢g paa at 
finde .,vestgermanske" Levnlnger i de 
jydske Dialekter. Andre tyske Sprog
mrend har godkendt det daoske Stand
punkt i 1860, 1869, 1914, 1923. 
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Tysk Rost til Danmarks 
Fordel 

Prof. Sieb's Erklrering om Stednavnene 

I en af Januarforeningen i Gaar ud

send·, Erkl~ering n~evnes Ordlyden 

af det tidligere omtalte Svar, Professor 
Siebs i Breslau bar givet paa Dr. Gud-

1ntllld Schiittes Spergsmaal om Sles-

vigs Stednavne. 
Januar!orenlngen udtaler: 

Medens en politisk Modsretning mel
lem Slesvig-Holsten og Rigslcdclsen 
lf0lgc officiel Meddelelse ikke ekslste
rer, v!Ser det· sig nu som for en sltarp 
Modsretnlng meilem den slesvig-holsten
ske sprogllge Anneksionlsme og den 
sagkyndige tyske Sprogvidenskab, der 

ogsaa at en ar de kyndigste tyske Fag
m~end. Allerede I 1911 udtalte Prof. 
Slcbs slg Ulsvarende overfor Titul~er

rrofcssor Nis Scbro<lers Fors0g paa at 
finde ,.vestgermanske" Levninger i de 
jydske Dlalektcr - andre tyske Sprog
mt:end bar godkendt det danske Stand
punkt I 1869, 1914, 1923. 

- - Den en GRng mcget aktive Ja
nuarforenlng, 110m I Aarene siden Gen
Corcnlngen, skent aldrig offlcielt op-

, loyalt st0tter· de danske Kolleger. Den 
fremra.gende Anglist, Professor Theodor 
Siebs I Breslau, der tidligere ogsaa bar 
holdt Forelresninger ved Kobenhavns 
Universltet, sender Dr. SchUtte folgende 
Meddelelse: , J eg 111e11Cr iJ..;,ke, at dcr ·i 
Blesvi{/8 BtedttaVIIe, bo1·tset jra de nord
jrisi.ske eller tyske Naw1e i Syctsle.~viy, 
filldea Elenumter. der e1· ttforellelige • 
med de elle1·s i Da11mark forekommCI~
de." Prof. Scheets fra dansk Side en
stemmig tubageviste Forsog paa al 
drage de s0nderjydske Stednavncs 
Danskhed i Tvivl lilbagevises altsaa 

hrevet, har ligget i Dvale, er. som man 
ser af Erklreringen, vaagnet Ul ny 
Daad. Foreningen er genopstaaet I nrer 
Tilknytning til Slesvlg-Llgaen (D. D, 
D.) og med samme Ledelse. 
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ST. R.E&NE&ADE 2. IUIBENHAVIt «. 
TELP. CEniiAL 11,115 

...Sia~· 
J:Serungske T idende 

skriver den 
3 1 OK I. 

I Dag udkommer 
Maanedsskriftet 
,Der Schleswiger" 

Det danske Tidsskrift 
paa Tysk 

FLENSBORG, L0RDAG RB. 

Efter at den .formelle Tilladelse .frn 
Rigspressekammeret var lndlpbet i 

Gaar, udkommer i Morgen I;rste Num
mer af det paa Tysk skrevne Maaneds

skri.!t ,.Der Schleswiger". Det bringP.r 

bl. a. Hilsner og godc 0nsker !ra For

mrendene .for Gr~nseforeningen og det 
unge Gr~nsevrern, !ra en Raekke dan

ske H~jeskole.folk og ! ra For!atteren 
Gunnar Gunnarsson. 

Det f j<1rste Nummer udsendes tilllge
med , Flensborg Avis' ' :tor S;nd<Jg som 
Prs;jven ummer. 
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TELP. CENTRAL 11,81$ 

Bladet: T•d d 
Berlingske I en e 

skriver den 
3 1 OKT • i ' 

Grlfnseforeninp ens 
"I Slone Htierveuge 

En national Aften i Odd FcUow
Palreet 

Gramse!orenlngens store Hverveuge 
namner slg. Den holdes i Dagene 7.-14. 
November. Det er ikke Meningen at 
indsamle Penge, men kun at hverve 
Medlenuner. Gr~ense!oreningens Med
lemsantal er i JZijeblikket 61,000, men 
sarnmenlagt med de andre nationale 
Foreoingere Medlemsantal udgj1r det 
dog kun 3-4 Procent at den samlede 
Betolkning. I K$1benhavn udgpr de na
tiona1e Foreningers Mecllemsantal kun 
godt een Procent at Be!olkningen, og 
der er dertor noget at tage tat Paa i 
Hovedstaden. Der vil ogsaa blive taget 
tat, idet Spnderjydsk Foreoing lor Kp
benhavn foransta1ter en Husagitation. 

Tre kendte S~nderjyder 
i Odd Fellow.Palreet 

Ugeo tremh~eves og understreges nt 
det Arrangement, Grrense!orenlngen har 
truttet lor den store Agitationsaften I 

1 
Odd Fellow Palreet Tirsdag den 9. No- I 

I vember Kl. 20. Foreningcns Form<lnd, / 
Rektor H. P. Hansen, indleder, og dir 
tales at tre kendte S#nderjycler: Frk. 
Maren S¢rensen, Valsb¢1, Seminarlelre-

rer Cl. Eskild$en, T.l.1nder, og Redaktpr 
{:rnst Cltristian$en, ,Flensborg Avis". 
Et Strygeensemble indleder og slutter 
Attenen, og Studenterkoret under Le
delse at Finr1 HrJftding og Adjunkt Karl 
S. Clauser& synier en R<r1kke nationale 
Sange. H. 
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St RE6NE8ADE 2. KSBENHAVN ~ 
TELF. CEIITRAL 11,881 

Bladet: 

"'rl i ngske Tidende 

2 s rwr ·y; 

De tyske Sl{oler 
i S~nderjyllan 

Et Afslag ba Vltd~snings· 
dainisteren 

AABENRAA, ONSDAG. RB. 
Paa den tyske Skoleforenings Vegne 

havde Lederen at del ty$ke Prlvatskole

Va!sen Nordslesvig, lhv. Rektor 

Koopmann, Tinglev, til Undervisnings
ministeriet trernsat Krav om cgne tyske 

Skolekommlssioner, Ansrettelse at en 

srerlig tysk Amtsskolekonsulcnt og Be

villing at Statstilskud til de tyske Pri

\'atskoler ogsaa . i Kommuner, hvor der 
c11lerede findes eo tysk-sproget Aldc
ling ved den of!eotllge Skole. 

Efter bvad ,Heimdal" erf11rer, har 
Undervisningsministeriet nu meddelt 
Hr. KoopmCVJn, at man lkkc kan gnn 
med til Opretlelse ar selvstrondige Sl<o
lekommissioner for de tysk-sproged C! 
Afdelinger I den offentllge Skole 1 de 
sl!)oderjydske Landsde)c, ejheller ti l, Rl 
der oprettes en Sa!rlig Amtsskolckonsu
lent-Slilling for disse Afdelingcr, og 
med Hensyn til Sporgsmaalet om Stats
tllskud til tyske Privatskoler, hvor der 
i Forvejen findes en tysk-sprogct Afde
ling ved den of!entlige Skole, udtalcr 
Mioisteriet, at dcr i Almlndelighed lklcc 

\'il kuone tilstaas saadanne Skoler I 
Statstilskud. 
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ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVN It 
TELf. CEIITillL 11,985 

Bladet: 

flsJmdaf. A~th~rtra~ 

skriver den 2 7 OKT 1931 

I 

Nyt Fors0g paa at g0re den scerlige 
slesvig • holstenske Opfattelse 

g;eldende 

Berlin, 26. 10. (RB.) 

R IGSMINISTER G0BBELS 
modtog i Dag Overprresi

dont Lohse, Overborgmester 
Kracht, Flensborg, og Redak t0r 
E. Schroder·, Flensborg, der aflag
de inclgaaende Beretning til ham 
om StiJUngen i Gramseomraadet. 

bat' . gJort Rigsregeringen opmmrk
som paa, at der paa da.nsk Side 
har vreret Tendenser fremme, som 
paa Baggrund af Propaganda~
stel·iet.s imedekommende Udtalelser 
om ••Der Schleswiger«-Affreren har 
rorlangt politiske Eksekutioner gen
nemfert inden for den grrensetyske 
Lejr.a 

1 Bitferheden i Slesvig• 
Holsten 

Dr. Gebb~ls' Svar 

V~ss Afsnit i den udferligt orn
talte t•klrering i Flensburger Nacll
rlcht n i L0rdags tydecle paa en 
stm Irritalion i visse gt·rensepoli

Om Dr, Gebbels Sva.r til de tre 
l\lagere meddeler Flensborg .Avis' 
1\.orrespondent, at han udtalte sin 
Beklagelse over, at Ordningen af 
JJDer Schleswigeru-.Af!mren, som Re
get·ingen "llavde ment at faa gen
nemrert paa en for begge nationale 
Pttrter gavnlig Maade, var bleven 
efterfulgt a! · saa lidet glmdelige 
Fremtoningcr. Han beklagede end
videre, at det dansk-tyske Forhold 
paa ny var blevet vanskeliggjort, 
og han tilfejede til Stut over for de 
tro Jlerrer, at han eventuelt vilde se 
sig nedsaget til i et givet 0jeblik at 
overveje en Revision af det Stand
punkt, som Regerlng\11 under For 
hand lingeme angaaende »Der 
Sohleswiger« havde .bestemt sig for 
i Slutningen a t August Maaned. 

ferende Kredso sydfor Grronsen 
n!edning af oen senere Tids Ud
ing, det· har sit Udspring I Pro

andatninisteriets Erklmring til 
Redaktor Kronika den 26. August. 

Vi skrev forleden, at Flcnsburger 
Nachrichtens Erk!roring, dcr frem
kom efter indhentede lnformatlo
ner paa kompetente Steder i Ber
lin, tycleligt vist.e, at man i den sles
vi.g-holstenske Lejr hnvde sogt at 
str-itte imod, men at Forseget ikke 
vnr faldet heldigt ud. saaledes at 
Hovedjndtrykket af Erklmringen 
maa.tte blive, at »Omslaget 1 Vejret« 
er ved at komme til Gennembrud 
ogsaa lige sydlor GrrenRen. 

Nyt Forseg paa at om• 
stemme Berlin 

Et Skrcemmeskud? 
FL A. mener, at Dr. Gebbels' Hen

visni.ng til en eventual Revision af 
Berlins Staudpunkt, saaledes som 
dette er udformet 1 de to Erklrerin
>>Der SchlesW!ger« - Alfroren«. 
fo.ttes som et Slags Skrmmmeskud 
eller lignende. Man gaar i Berlin 
ingenlunde ud paa at skabe nye Mo
menter i Sagen. Det vilde vrere rig
tigere al slge tvmr timod. Her mener 
man, at nu skulde det lade sig gere, 
efter at Hovedlinjerne i den tyske 
Holdning og Politik er tilstrekk.elig 
bekendt baade paa dansk og paa 
tysk Side, at trmkke en Slut..streg 
under bele Diskussionen angaaende 
»Der Schleswiger«-Alfreren. 

Naar derfor nu tre ferenda Grren
sepolitikere sydlor Grrensen efter 
Anmodning har opnaaet en I<onfo
rence med Rigspropaganda.minister 
Dr. G 0 b be I s om Stillingen i 
Grrenselandet, saa optatter vi det -
ogsaa paa Baggrund af den tysk
nordslesvigske Obstruktion mod 
Berlins Linje - som et fornyet 
Forsilg paa. - under behrendlg Ud· 
nyttelse af visse ufornedne danske 
Udtalelser - at gere det slesvig
bolstenske Smrstandpunkt i Grmn
sespergsmaalet greldende og faa 
Berlins Kurs rendret i Overensstem· 
melse hermecL 

Hvad de klag~de ov~r 
Flensborg A vis' I<orrespondent :t 

Berlin, Redakter Kronika, medde· 
ler, at de tre Mrenda Henvendelse 
Berlin »skyldes den Opfattelse 

Selvom vi torstaar Slesvig-Holste
nernes Bitterhed i Dag, kan vi dog 
ikke tro, at den L1nje, som Ber lin 
bar fastlagt, vn kunne udviskes, 
selv om de tre ferenda Mrend 1 den 
.. t.,svig-holstenske Gramsepo11tik 
se.r t il Berlin 1 dette 0jemecL 

tysk Side, at en Del af den 
Presse skulde have 
Pt·opagandaministeriets 
vedrerende >JDer Schleswigeru 
on for de grrensetyske Ferere uak
ceptabel Maade. Der er over for 
Berlin blevet !ert Klage over danske 
Udtalelser, der skulde have gjort 
Forsog paa at fremstille ferende 
grrensetyske Mrend som ulorsonlige 
~fodstandere af den i Berlin fulgte 
forstaaende Linje i slesvigsk og 
dansk-tysk Politik. De tyske Herrer 
bar over for Regeringen I Berlin 
hmvdet, at de dansk-tyake For
handlinger a.ngaaende »Der Schlea
wiger«·Affmren har fremkaldt dan
ske KoJilmentarer, der paa en tr1-
umfer4hde Maade bar taget Berlin 
til lqdtrogt for saakaldte danake 
Sejzj over grrensetyake F0rere. De 

• 
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ST. RE6HE6ADE 2. KOBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

->'"'r1: .15ske Ti dend c ~~ L"'.l 

2 7 OKT 1937 
., J,. .. ;...,o,. rll"n 

De s"nder jydske 
Sudnavnes 
Danskhed 

I Berlingske Aftenavis for 25. d. M. 
har Dr. Gudmund Schutte under Tltlen 
.,De spnderjyske Stednavnes Dansk
hed er regte nok" of!entliggjort en 
~kke Erkheringer om dette Spprgs
maal. 

Da han indleder Besvarelscrnes Rlek
ke med, at Stednavneudvalget, rcproo
senteret ved fire an!prle Navne, skulde 
have svaret nej til Swrgsmaal Nr. 2, 
skal det oplyses, at det ikke er Sted
navneudvalget, men Medarbejderne ved 
Udgivelsen at Vrerket .,Spnderjyske 1 

1 Stednavne", der har svaret, og at Be
svareisens Ordlyd var fplgende: 

.,I Anledning at Deres Forespprgsel 
af 7. d. M. skat de ved Udgivelsen at 
.,Sjijnderjyske Stcdnavne" beskreftigede 
Medarbejdere !remsrette !¢1gende lcor
porative Udtalelse: 

Ad. 2. Vi .finder ikke, at S¢nderjyl
land, bortset fra Nord!risland og det ty
ske Omraade i Sydslesvig, mcd Hensyn 
til Stednavne kan kaldes et Blandlngs
omraade. 

Ad 1 og 3. Vi finder det paa Fot·sk
ningens nuvlel'ende Standpunkt noget 
betamkeligt at fremsrette kategoriske 
Udtalelser berom." 
GUNNAR KNUDSEN ANDERS BJERRUM 

KRLSTIAN liALD K.N'UD B. JENSEN 
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n 11 a f ri Par af clc T u•inclc Flygtnin 11• 
et lrinc•i•lrc R ,IJ e Kor• har, huillret 
m binJ, •om Emblem Hagc/ror•c t! 

re ledende Grrensetyskere 
klager.'. 'til ~ Dr. Goebbels 

De t re van•ct y•lr• R epra• cnt an 
t cr, der i Gaar m•clt e ho• Dr. 
G oebbel• i Berlin . Fra oucn • •• 
GaulcJ er Loh•c, O ucrborgme•t er 
Ernd K racht O fl R cdaktpr E rn•t 

Schrod er. 

Min~teren beklager, at der er 
kommet Knuder i 

Schleswiger"-Affwren ,Der 
Men intet tysk ~nsl{e om at 
rendre i de engang afgivne 
' ... 

Erklreringer 
• - Nationaleidende privat -

Berlitt, Tirsdag Aften. 

DER SCHLESWIGER-AFF JEREN, som man i Berlin bar 
anset for at vrere afsluttet med de Erklreringer, der i 

sin Tid i P ropagandaministeriet blev aigivet til de R errer Red
akttsr E. Christ·i.ansen og Redakt~r ]. K ronika, bar i Dag 
faaet et Efterspil, som vil vrekke den allerst~rste Opmrerk
somhed i det slesvigske Grrensedistrikt, isrer i de tyske Blade 
paa begge Sider af Grrensen. men derudover vil dette Efter
spil ogsaa give en bel De1 af den udenlandske Presse fornyet 
Anledning til at beskreftige sig med det slesvigske Emne. Dette 
idste har Deres Korrespondent i Aftenens LJSb modtaget de 

kraftigste Beviser for i For m a£ en Rrekke telefoniske Fore· 
sp1Srgsler fra udenlandske Bladredaktioner. 

The Doily Telerroph -
Natiomdticlencle• Tefe,.amtjMe.te 

Lyon, Tiredag. 

T lDLIGERE Konaejl.sprfe81den.t T ar
dieu erkleerede i Dag IIOD1 Vldne l 

Retten, at han regeJ.nuesstgt ha.vde un
derstettet Oberst de la Rocque med 
Midler tra Regeringens bemmelige 
Fonds. lldkonet, der blev oprettet af 
Oberst de Ia Rocque, er nu opleat, og 
Obersten er Ferer for deta Afleaer, 
det franake Socia.Jpartif. 

Det eneste Svar, Obersten kunde fin
de paa Tardieus Vidneudsagn, var al
ter <>g a.tter at gentage: .. Han lyver , 
1~an lyver ." 

Den tidllgere Konsejlspnesidenta 
Indremmelse, der vil have vigtige Fel
ger for fransk Indenrlgspolitlk, blev 
fremsa.t under en Injurieprocea, aom 
Hertug Pozzo di Borgo, l sin Tid en at 

ret de la Rocques ivrigste Medar
jdere l lldkorset, har a.nlagt mod de 

Ia Rocque. 
Propogandrumllristeri~ Samtalerm·~------------------~-----------------------------------

med de to nrevnte Reprresen tanter 
for de danske Sydslesvigere, Sam
taler, som fandt S·ted den 26. og 27. 
August i Aar, er i Dag blevet efter
fulgt af en Konference mellem Rigs
minister, Dr. Goebbels paa den ene 
Side og t.re grrensetyske Herrer paa 
den anden Side, nemlig Provinsen 
Slesvig- Holstens Overprresident, 
Gauleder Lohse fra Kiel, Flensborgs 
Overborgmester, Dr. Kracht og Re
dakt0r En1,3t Schroder, der som 
dansk Statsborger maa regnes for 
herende til det tyske Mindretal i 
Danmark, men i0Vrigt udever en 
nrermest dominerende Indflydelse 
paa hele det grrensetyske Arbejde 
saavel Norden som S0nden den 

Lavet en falsli Tier~ for 
at ({reresten liunde 
komme i Biografen 

Den ene efterfulgtes af flere 

dansk-tyske Grrense. 

,Triumferende danske 
Kom.mentarer" 

K 0BENHA VNS Krimina.Jpolltl bar 
I det sldste Par Uger - I aJ Hem

mellghed - beskrettlget slg med Un
der90gelsen a! en Fa.l5luxumtnerlatfeere. 

Fra no1le Forretnin1er 01 Biolraf
te"atre modto1 O pda 1aroe for n or an 
T id aiden flere 10-Kroaeaedler, dcr 
ved f- nte il)jeluut aa.a ud til at vere 
e g te, men ved nermere Eftenyn vi· 
&te ais at vet"e f a lake, idet Vandmer
ket man~rlede, 01 no1 le Blomaterbla de De tre tyske Herrera Anmodning 

K nt d P d I 
var no~ret anderledu end paa de • r te om en o erence me ropagan am -
Sedlet". lndtil i Gaar ha vde Politiet nlsterlet har a.llerede forellgget i no-
f a.aet fat paa ialt ti falalce Sedler, Otf gen Tid. Denne Anmodning skyldes 

I 
man be.lutte de nu at ••tte en .tor Styr-den Opfattelse paa greensetysk Side, a.t . .d Ef f . ke and p aa d en va e re tcw oralcnaar. en Del af den dan,ske Presse skulde 

have kommenteret Propagandaminlste- Men medens Opdagerne a.rbejdede 
rlets Afgerelse vedrerende Der 8chles- jude i Byen og Omegnen for at tinde 
wigcr paa en for de grrensetyske Lede- Falskmentneren, sad han bag Laas og 

ISlaa 1 Politlga.ardens Arrest, slgtet for re uacceptabel Maade. Der m· overtor Annoncesvindel. Arreatanten en 25-
Bcrlin blevet tort Klage over damke laa.rig Agent J., blev i Gaar ~ert at 
Udtalelser, der skuldc have gjort For- Politladvokat BQ,Ch ved 3. Underaegel-
80!J paa at fremstme torende gramse- seskammer. J. tilBtod, at ban sammen 

med to Kammerater havde tegnet An· 
noncer tU Blade, der ikke ekalatererl (Fort.lettee Side 2) 

De opererede veesentligst I Nordsjeel
land, hvor de ved Hjeelp af derea gode 
Talegaver fik Forskud paa Annoncer 
tH Blade, der lkke udglves mere. 

Under den fortsatte Afhering erklre
rede J ., at han nu vilde leegge Kortene 
paa Bordet, og han tilstod at have ud
frerdlget en halv Snes fa.Jske Ti-Krone
sedler, som han bar glvet ud. Han bar 
I flere Aar beskeettiget sig med at teg
ne t sin Frltid og havde efterhaanden 
tilegnet s.ig stor Feerdlghed paa dette 
Omraade. 

En Attmr, da hans Karreste vilde i 
Biografen, og han ikke h4vde t10gm 
Pm•ge, fik hrul ltetl I lU at gaa itld f et 
f.l.ndet V C81"el8e og Zave en TU~r01lesedaer. 
Han laante en legte Seddel af en Be
kendt og tegnede den efter med billlge 
Vandfal"Ver. Den falske Seddel endte 1 
et Biogra.fteaters Pengekasse, og ferst 
ud paa Na.tten, da Kassen blev gjort 
op, lagde man Mrerke tU Sedlen, der 
var lidt lysere 1 Tonen end en eegte. 
Ved at holde den op for Lyset, opdage
de man, a.t der ikke var noget Va.nd· 
meerke I den, og der skete Meddelelse 
til Pollt1et. 

.1. beruegter 
&kfldlge. 

at have nogen Med-



Udvik.lingen 1 denne Sag mlnder om 
re Beglvenhcder i Gram.aelandeb 

Historle. Dog er Forakellen forment
lig den, at den nuvrerende tyake R1gs
regering i Kemcsporgsma.a.let bar dan-, 
net sig sin &elvstrendigc Mening og 
ikke agter at fravlge den. Fra dansk , 
Side er der Grund til baade a t vere 
fast og varsom. Enkelte meget skar
pe Ytringer har vooret Vand paa gnJm~ 
setyske Kredsea :tWille. Somme Tider 
skat der bygges gyldne Broer. En A!-. 
spe nding kan dog uden VanakeUghed 
fans, bvis man ikke ons.k.er at forbiD. 

~~~:n. 

McdetUJ !1a11 laa 11<-r 

og t og Hj!Uet aj, for3kubbede Stette· 

pla11k&r~WJ Big saa meget, n t de s'kred 

tldm~ tor Ele!;atorstolen, son~ i 8amnte 

·Ntl styrtede 11ed over den ulykkel(qo 

Mand. Han paadrog slg ~t aabent Ben
brud sa.mt Kraniebrud. 

Han fertes tn Frederiksberg Hospi
tal, hvor ban straks kom pan. Opera
tionstx>rdet. Bans unge Hustru blev 
ojebllkkelig kaldt sll sin Mands Syge
leje. 

I Aft«! afgik Frederiksen ved D0den 
at aine Kvrestclset'. 

Eleva.toretole:n og Koksvognen, haD 
f lk over alg, veje<l.e lalt to Tons. 

Fortsat fra Side 1 

~®!rrensetysk Klage 
·llos Dr. Goebbels 

dre den f ra grrensetysk Side. 

I DE SIDSTE DAGE har der i Ar· < 
be}dsgiverfore.ningcn vteret afholdt 6 .... 

en Ra!kke Foollesmooer med De sam- sati 
virkende Fagforbund og Underorgani- SSJJ 

sattonerne om en Tlllempning a f· Over- Ogl 
arbejdet. Resultatet er forel0bl.g, at der tog 
er opnaaet Enighed om ca. 60 Overens- en 
komster. Materlalet gaar nu tU Soclal-
mlnisteren til Godkendelse. plut 

82-aarig 
Rentier 

slaaet ned 
Bud som R~ver 

pea. 
Dte 

de 
S)Of 

1168> 
::tat 
roo 
t il ' 
To' 
bor 
mel 
ate1 

har 

FREDERIKSBERG Krbul- l 
ualpolltl modtog t Aftes : 

Aumeldelse om, at der t VU- l' 
laeu, M a guoUavej 15 1 Valhy, var 
var foregaa et et re..-erlsk ste 
Overfald. tag ty8ke Mamd som 11/0rsonli ge M od- ajort, or han tilfpjedo ti l Slut ovor fo r SOD 

standoro af cle11 i Berlin fulg te t orstaa- de tre Herrer fra Kiol or Fleneborg, Ejendommen bebos at den 82·aar.ige ttl 
enae .Uuie i slesvlgak og dan8Jc..tysk at han evoatuelt vilde ae eig npdaa- fhv. Papirhandler C. V. N. Krebs, der hal 
Politik. De tyske Herrer har ovel'lfor 1•t til i et rivet 12)jeblik at over· l Gaar var alene hjenune. Han bestilte J 

et Regeriogen I Berlin htevdet, at de veje en Reviaion af det Standpunkt, hen under Aften noget Brod hos Bager- F1n 
dansk•tyske Forhandlinger angaaende •om Rerorinren under Forhandliarerne mester Karl Pilem.atm, MagnoUavej 1, ligl 
Der Scbleswlger-Affteren, har frem- &nJ&aeade , Der Scbleawirer" havde og kort efter kom et Bud, den 25- Udt 
kaldt dan.ske Kommentarer, der paa en be•temt •ir for i Slutain~a af Auguat 

trlumterende Maade har taget BerliD Maaaed. Ikke·ln terventionen: 
tU Indtoogt tor saakaldte danske Sejre En DrofLelse af de enk.elte Punkter 
over groonsetyske Ferere. De har l de tya.ke Erklmringer, der fremkom 
gjort Rlgst·egerlngen opm~erksom paa, den 26 og 27. August, fa.ndt ikke Sted 

at der paa dansk Side har Vll!ret Ten
denser fremme, som paa Baggrund at 
Propagandamlnlsterlets im.edekommen· 
de Udtalelser om Der Scblesv.iger-Af
fmren (26. og 27. August) har forlangt 
polltlske Eksekutloner gennemfert in· 

denfor den gr~em;etyske Lejr. 

Udff<Srlig Redegf)relse 

l Dag. Disse t y&ke Erklrerlnger sta.ar 
fremdeles ved Magt, og hverken paa 
dansk eller paa tysk Side .kan det be
ntegtes, at de er at de11 allersterste B~· 

tydnlng tor Forholde11es Udviklbafl paa 

begge Bider af d-en dan.'lk·hl&ke Grren
sc. 

I Berlin bestaa.r der ikkt• noget 0n· 
ske om at f ravlge de omtalte Erklw-

Dercs Korrespondent, som Jm al- ringer. Dr. Goebbels' Udtalelsc af i 
l <wbed.ste K'ilde c1· mt.don·ettet om 1ten Dag om, at han muUgvis vii se sig 
ty8k·slc81>ig8ke KO?L/ere1ace, der i Dag fora.nJ.ediget tn at revtdere den tyske 
hat· /WI&det Steil ·I Propagat~daminfate- Rogerlngs Standpunkt af 26. og 27. 
riet, ved, at 1114n~tcr, Dr. Goebbels 1tar August, skal opfattes som en Slags 
laclet si[l jo1·clregge en meget udferlig ,SkrlleJlUileskud" eUer llgnende. Ma11 
Rcdegerel8e a1agaaende den sidste Tid.! gaar i Berlin itzgmzlrmde tui paa at 

Diskussione1· i og om Forholclene i akabe 'aye Mom~nter i Sagen. Det er 
Benderjylla:1ad. Fro. Mini.ateriets Bide rigti,qere at sige: Tvrortimod. llct· i 

deltog ktm Dr. Goebbel.a selv i demae BerUn mcner mcm, at det nu skuld-.; 
E.qnjercnce. lwnne lade sig gore, efter at H Qvad-

liniertle j den tyske Holdn~ug og Politi!> 
De to Her rel', der i sin Tid (den 26. 

er HkitJ·rekkeligt beke·ndt baade 1wa. 
og 27. August) afgav lamgere Erkl~e-

dansk og paa tysk Bide, at trcekkc c11 
ringer lll Redakter Kronika og Redak-

Sluts·trcg under hele Diskus:tkmen tm· 
ter Christiansen, nemlig Regeringens 
sted!ortrwdende Pressecbef, Minister lal
raad Berndt og Overregerillgsraad 
Bade, var ikke til Stede. De opholder 
sig tor Tlden lkke I Berlin. 

gaaende 11Der Schles-wi.ger"-A/Irercll. 

Det centrale for de offlcielle Ste-
der 1 Ber tin er fremdeles som bldtU 
0nsket om at bevare og uddybe et gocll 
Forhold mellem Danma.rk og Tyskland, 

Goebbels beklager mellem Danske og Tyske. Dertll me-
Or. Goobbela udtalte overfor den ner man i Berlin, at begge Landes 

gr111naetyake Reprll!aenta tion ain Be- Groonsebefolkning og begge Landes Bla· 
klagelae over, at Ordninren af ,Der de og Ord.ferere maatte kunne yde de-
ScbJ.,.wiJer"-Affll!ren, aom Re1 eriareQ res Bldrag. K-a. 
havde meat at faa r ennemf!frt pat oMS 

for bene nat ioaaJe Parter ravnlir Fast og varsom 
Maade, var blevet ef terfulgt af aaa Flensbory, Tlrsdag Aftcn. 
lidet J le deliae Fremtoninger. Haa be· FI~UJborg Avis skriver i Anlednlng 
klall'ede endvidere, a t det danak-tyake a! Dagens tysk-slesvigske Konierence i 
Forbold paaay var blevet vanakelir· Rlgapropagandamiraisteriet: 

lngen Betii 
Italien, at 

gaar 1 
Tysk Frygt for Rus 

frie Stil: 
Fra rJor Lontlon -Retl,zktion 

London, Tirsdag Aften. 

PAA Ikke-Intervent.ions-Komite· 
ens Mode i Aften i Foreign Of

fice stod man atter over for funda
mentale Meningsforskelligbeder mel
tern Stormagterne om Hovedpunk
tcrne i den engelske Hvidbogsplan. 

det 
ren 
mie 
I tal 
noo, 
me. 
at 
Stet 

ger 

Del var foreslaaet I det Resolu tions· 
udkast, der i Fredags blev tllsendt de r 
Delcgeredes Regerlnger, at den aym- kla: 
bolske Evakuering skulde omfatle 1000 ter 4 
Mand fra hver Side; men dette mooer beb 
Modstand fra Sovjct, der krtever for- Kle 
holdsmtesslg Evakuerlng. fas< 

ltaliensk Zigzag-Kurs 
Mussolini fortolger fortsat en Zlgzag

Kurs. Skont han I Lordags loci offent· 
llgg0re, at Rom· lkke vllde gere yder
l~f're._~dr0mmel ex h vde han 1 Da. 

s 
tior 
hae 
Op! 
afSt 
_et 

~ J .,/4-.1¥ Jj. 
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ST. Rf6HEGADE 2. KBBENHAVH K. 
TftF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver de2 7 OKl "Jj/ 

Ministeriei: clfvisei-"'8en tyske 
S eforenings Krat 

Almindeligvis intet Statstllskud til Privatskoler, 
hvor der allerede er tysksproget Atdeling 1 

ved den offentlige Skole 

Aabenraa, Onsdag. oftentlige Skole I de senderjydske F OR ET HAL VT Aars Tid si- Landsdele. 

den indsendte fhv. Rektor Ejheller tfl, at der oprettes en 
Koopmann pa.a den tyske srerlig AmtsskolekonsulentstH
Skolefoz·enings Vegne til Under- lfng for disse Afdellnger. 

visningsministeriet en SkriVlel~. Mad Hensyn tU Spergsmaalet 
hvori han i den for ham karak- om Statstilskud til tyske Privat
teristiske bovne Tone fremsatte skoler, hvor der findes en tysk-

I<rav om: sproget Afdeling ved den offent
a) Egne tyske Skolekommfssio- lige Skole, udtaler Ministeriet, at 

der f Almlndellghed I k k e vii 
ner; 

b) en srerlig tysk Amtsskole-
konsulent; 

kunne tilstaas saadanne Skoler 
Statstllskud, men at man dog 
vedblivende vii yde THskud tu 
Moseb0J trske Privatskole, uan- I 

~ot at d&nne S:kole' er beliggende i 

c) Statstilskud til de tyske Pri
vatskoler 1 Kommuner, hvor 
der allel'etle findes en tysk
spl·oget Afdeling ved den of
fentlige Skole. 

0ster Hajst Kommune, hvori · der 
findes en kommunal tysksproget 
Skoleafdeling, under Hensyn t11, 
at denne Privatskole seges af 
over 10 Bern f Gennemsnft i un
dervisnfngspligtig Alder, som 
a I l e bar mere end 8U km Skoie
veJ til den otrentlige tysksproge
de Skole 1 Kommunen. 

Efter hvad vi erfarer, bar Minj
steriet nu meddelt fhv. Rektor 
Koopmann, at man i k k e kan 
gaa med til, at dez· oprettes selv
stoondige Skolekommissioner for 
de tysksprogede Afdelinger i den 
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ST. RE6NE6ADE 2. KDBEIIHAYW It 
TELF. CENTRAL 11,985 

Bladet: 

Berlings.ke Tidendo 

skl'ivel' den 
z 7 OKT \9JI 

Dansk Miadebog 
beslaglag~ i ·-~ 
flensborg 

3- 400 Eksemplarer af Hen
rik Lassen Strnkstrups 

Erindringer 

Fra. vor Korresponde-nt 

FLENSBORG, TIRSDAG AFTEN 
Det benunellg-e tyske StatspolJU 1 

Flensborg bar I Eftermidda&' beslaglart 
Restbeboldnin&'en af Henrlk Lassens 
Mfndebor, der 1 et Antal a.t 3-400 
Eksemplarer afhentedes J FJensborrhus 
BO&'Sam.llnr, paa ,Fiensborr Avis" or 1 
Borrertorenlnren. 

Den beslaglagte Bog lndeholder Op
tegnelser a! Pastor Ivar Nordentott J 

1 Mariager, som denne har ncdskrevet 
I !or 10 Aar slden etter Diktat ira den 
gamle danske Gaardejer og Veteran 
Hcnrik Lassen i Strultstrup. I 1928 blev 
Lasscns Erindringer rncd enkelte Ude
ladclser of!entliggjort i .,Gramsevag
len", men i Vintcren 1936 udgav Slcs
vigs-Ligaen den mcd Tllskud lra FJens
borg-Samfundet og Forcnlngen ,.Dan
nebrog" paa Tysk, og Bogen er 1 et 
stprre Antal Eksemplarer blevet uddelt 
i Sydslesvig gennem Spnnen Peter Las
sen. 

Der bar 1kke kunnet skaffes Op
lysninger om, med hvllken Begrun. 
dcJse det benuneUge StatspoliU bar 
besJaglag-t Boren, idet det kun med
deler, at det handler etter blfJcre 
Ordre. 
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ST. RfGNf6ADE 2. KfJBENHAVN K. 
TElF. CfiiTI!Al 11,985 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

2 7 OKT 1q1 , 
skriver den 

~ B~klagelse til GQbbels oVer 
lngreb i Anledning af Sagen 

om ,Deli Schleswiger:" 
Overprwsidenten og Flensborgs Overborg

mester hos Propagandaministeren 
Fra vor Korrespondent 

BERLIN, TIRSDAG AFTEN beden af en Genoptagelse af disse 
Forhandlfnger, saaledes at det tidli

gere indtagne Slandpunkt fora.ndre
des Ira tysk Side. 

0 VERPRJESIDENTE:N i Slesvig 

Gauleder Lohse, Overborgme
sler Kracht og RedaktiiJr Ernst Schro
der i Flensborg har i Dag efter de Efter hvad jcg fra anden Side erfa

rer, bpr Dr. Gobbcls' Udtalelser iltke 
i den seneste Tid i enkelte danske opfatte's saaledes, at den tyske Regering 
Blade fremkomne Artikler om ,))er straks vii skride til Aktion i denne 

Schleswiger"-Affreren og Forholdet Sag. Man har blot ¢nsket at st$1tte de 

i Grrenselandet faaet Foretrrede hos tre Mrend 1 deres Holdning, og vil af

Propagandaminister Dr. Gobbels. Det vente Udviklingen fra dansk Side der

vil erindres, at det S9$nderjydske efter. Man er i Berlin absoZut venligt 

Mindretal den 26. og 27. August fra indstillet overfor Danmark og er i no

Propagandaministeriet fik to Udta- gen Maade skuffet over, at de ncevnte 

lelser om hele dette Forhold, og at Erklreringer ikke afklarede hele Sagen. 

,Der Schleswjger" derefter fik Til- Man mente, kan man vel nrermest sige, 

ladelse til at udkomme som Ugeblad. at man havde rakt en Haand frem over 
Nogen officiel Udtalelse om Samta

lcn meUem de tre ovenncevnte Herrer 
og Propagandaministeriet fore!igger 

ikke, men efter hvad jeg erfarer, be
klagede de tre Herrer sig til Dr. Gob

bels over Angreb, der i Dele af den 

danske Presse var rettet i Anledning 

af llele Affreren og paa dem personlig. 

De var I srerlig Grad brpstholdne over 
de Kommentarer, som var bragt til de 

omhandlede Erklreringer af 26. og 27. 
August, og mente, at som ledende 

Mamd Spnden for Grrensen kunde de 
ikke akceptere denne Udvikling. De 

anmodede derefter Dr. Gobbels om at 

prrecisere sin Stilling overfor dem og 
overfor hele Forholdet. 

MuJig Revision af det tyske 
Standpunkt hehudes 

Dr. Gobbels udtalte overtor de tre 

llerrer sin BeklageJse at hele Sagens 

UdvlkUng. Han havde troet, at den

ne efter Propagandamlnlsteriets Stil

ling ved Forhandlingerne den 26. og 

2'7. August var blevet bragt J varig 

Orden. Han ha.vde imidlertld med 

Beklagelse erlaret, at visse Dele af 

den danske Presse stadig rettede An

rreb Paa Tyskland or dets ledende 
Mrend I Grrenses~rrsmaalet. 

Det var, sagde lUinisteren, et lidet 

rlredeUgt EfterspiJ, og han antydede 
dertor overfor de tre Herre.r Mulig-

Grrensen, som ikke blev modtaget fra 

dansk Side, og vll antagelig dere1t r, 
hvis Angrcbcnc skulde vedvare, se ig 
n¢dsaget til at tage en ny IndstnU i 
hele denne Sag. 

--a, 
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St RE8NE6ADE 1 K8BENHAVN ~ 
TELF. CENTRAL 11 ,ItS 

Bladet: 

Berf.ingska TidendeAften 
2 6 OKT 1931 

skriver den 

Ny tyil JPrivat
SI{ole indviet 

, Vi maa sprende Hj~lmen 
fast ere," sag de den stedlige 

tyske Skoleforenings 
Formand 

Fra vor spnderjydske 1\fedarbejder 

AABENRAA, MANDAG AFTEN 
I Spndags indviedes den tyske Privat- I 

skoles Nybygning i Hpjsager paa Ha
derslev Nres. Der var 130 Deltagerc i 
Feslcn, deriblandt de ca. 30 Bprn, som 
skal bespge Skolen. Formanden for den 
stedligc tyske Skolcforcning, Nis Skau., 
holdl indledendc en Tole, scm han gav 
til Overskriit: Altid !rcmad, aldrig tU
bage. Dagen var en Milestcn paa Vejen 
fremad henimod Maalet, udtalte han. 
Han takkede VDA (Forenlngen for Tys
heden i Udlandet), Schlcswig-Holsteiner 
Bund og Fodcrsltabet og sluttcde med 
at sige, at der taltes i disse Dage sna 
megct om Broer, men lU en Bro hprer 
ogsaa Piller, og en af dem er den tyske 
Skole, som forblnder oo mcd Tyskland. 
Hvis vi arbcjder l den Aand, vil der 
kom.me en ny Dag med en skpn.ncre 
Morgen. Det cr symbolsk, at Fredrene af 
den nuvrerende Grrense hnr regnet med 
det nuvrerende, men vi maa sprende 
Hjelmen fastere om Hagen. 
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ST. RE6NEOADE ?. K.OBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,1115 

Sladet: 

Berlingske Tidende 
·····-····· ······· 

skriver den 
2 6 OKT T911 

Tyske Paastande 
( en$temmigt 
~NJilhagevist 

Meddelelse fraDr. phil. Gud. 
mund Schiitte om de s-nder
jydske Stednavnes Danskhed 

Den midlertidige Formand !or Ja
nuarforeningen, Dr. phil. Gudmund 

I Schil.tte har udsendt f!lllgende Medde
lelse: 

Prot. 0. Scheel !ra Kiel udtalte 1936 
i Elmshorn: .,Det er lkke nogen S!nde 

lykkedes at give Slesvig et dansk 
Prreg". Han siger i Skri!tet .,Schleswig 

- urdli.nisches Land?", der er udsendt 
anonymt, men af ham selv lndrpmmes 
at stamme tra hans Pen: .,Dansk Folke
grll.nd, som 0erne var, og som Jylland 
b\tv, blev Slesvig ikke". 

For at ska!fe dette Strldsspprgsmaat 
oplyst, bar Dr. phil, Gudmund SchUlte 
paa Januarforenlngens Vegne udsendt 
nedenstaaende Rundspf,Srge: 

1. Er der nogen nll!vnevrerdig For
skel paa Stednavneprreget I Nprre- og 

Sj!Jnderjylland? - 2. Kan Sj!Jndcrjylland 
med Hensyn til Stednavne kaldes et 
Blandingsomraade? (Her ses bort fra 

Nordfrisland og det tyskc Kolonisn H. Juul Jensen og J. Glabder; Lands-J 
llonsomraade mOd Syd). - 3. Findes arkivar Svend Aakjrer; Rek tor Egeberg 
der i spnderjydskc Stednavnc noget som Jensen; Lrerer H. N. Jensen (Meddeler J 

heist paavlseligt Spor a.f en .,fprdansk" til Stednavneunderspgelsen); N. P. Bjer
Urgrund, d. v. s. et Stednavneprmg, som regaard (Formand for Hist. Foren. :f. 
man kaldes u!orencligt mcd dct ellcrs Skive og Omegn) . 

i Danmark he;skende? Professor Scheets Paastande er altsaa Forelj!Jbig er der indkommet f(llgende 
Svar: 

ad 2: Nej. Stednavneudvalget, d. v. s. 
Red. Gunnar Knudsen, Anders njerrum, 
Kristian Hald, Knud B. Jensen. 

ad 1 og 2: Nej, nej. Dr. phil. Marius 
Kristensen, Udgiver at .,Kort over de 
danske Folkemaal". 

ad 1, 2, 3: Nej, nej, nej. ProCessorer
ne Verner Dablerup, Vilh. Andereen, 
Otto Jespersen og Torslcn Dahl. Direk
tor for Nationalmuseets 2. A!deling 
Dr. phil. Mackeprang; Dr. phil., Rek
tor em. Karl Mortensen; Dr. phil., Lek
tor K. N. Bock (Fort. til .,Niedcrdeiltsch 
auf danischem Substrat"); Dr. phil. F . 
Ohrt; Dr. phil. Vilh. Ia Cour (For! . til 
.,Spnderjyllands Historie" I). 

I Redaktionen at den danske Ordh<l1t: 

hidtil enstemmjgt tilbageviste. Herom 
vii Dr. SchUtte give nrermere Oplys
ninger i en Forelresning ved Aarhus 
Universitet Onsdag Kl. 16 og ved Kp

benhavns Universitet den 1. November 
Kl. 20. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KPBENHAYN IL 
TELF. CENTRAL 11,895 

Btadet: 

Nationaltidende 
2 4 OKT \931 

,Fienaborg Avia" om den 
Linie, der h,~Sr f~lges 

~borg, Lerdag. R.B. 

I .ADlednlng af en Artlkel 1 Provinsen 
Slesvig-Holstena oftlclelle Stats- og Pa.rt1.tidende [Jchluwig • Hol.ttefftbche 

TageJt~:eitung 1 Itzehoe *fiver Fl.lm3-lxJTg Am: 

- Det er ikke et 0jebllk faldet os ind at tro, at BerllD ikke skulde cmake et saa. kraft.lgt tysk, folkellgt Arbejde I vort Gramsela.nd, 110m t!enkes kan. Aile Udtalelser og H.andllnger v1ser, hviLken Vmgt der lmgges paa det. VI bar derfor beller ik:ke ventet Qf!netllge Forhold&regler overfor de Krllltter, der lwgger 1 slg i Selen I dette Arbejde. Men Vi ha.r efter det sidste halvandet Aars Oplevelser, den yderllggaaende UndeT'kendelse at DaJlmarks Ret tU sin Grwnse og de yderllggaende personllge Angreb paa 'M.Iend, der stod i det danske folkellge Arbejde, hvls Berettlgelse netop ogsaa er anerkendt a! det nye Tysklands Icdende Mamd, efter dlsse Oplevelser bar vi ventet tre Ting: At de 11ersonUge .lErekraJtlke'l8er herte op, at danak Ret til fo2koligt Arbejde i Mle Gramae'landet blcv anerkcndt, og at Ang,·cbe?l6 paa BtatagrcsMen blev stamiaet. 
Folgee denne Llnle at alle Parter, aaa er clet den Oprojanfng, Vi har e~llket, og aaa maa en Vis Afapcsllding k ·unne taaaa, saa.ledes at der bllver en frugtb&r folkelig Sprendlng tUbage. 
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ST. RE6ME6lDE ~ K8BEMHAVM ~ 
TElf. CEIITRll 11 ,1185 

8ladet: 

.B.erHngske Tidende ... 
2 i OKT 1937~ 

Mindretals-Samtalen i det tvske .. 
Propaganda-Ministerium 

Det tyslce Gramseblad , Flensburger Nachrichten" om, - /wad der ikke var Meningen med Samtalen 

F ~rst 1111 om tales de tyske Udtalelser 

Fra VOT sonderjydske Medar bejd:er steinische Tageszeitung'' Itzehoe, og 
AABENRAA, L!Z)RDAG AFTEN skriver bl. a.: 

I Anledning af Forbudet mod ,Der 
Schleswiger" bavde Redaktpr J. 

K ronika som Reprresentant for det 
danske Mindretal i Sydslesvig den 26. 
August i Aar en Samtale med Mlniste
rialraad Berndt og Overregerlngsraad 
Bade i Propagandaministeriet, under 
lwilken der bt. a. f orsikredes ham, at 
en Disku ssion som den, der v ar indledet 
om Pjecen ,,Schleswig und VersaHles", 
ikke kunde vrere af nogen Gavn eller 
I nteresse. E nd videre erklrerede de to 
Embedsmrend, at der for Tyskland i 
hele det slesvigske Omraade ikke eksi
sterede et eneste Jrredenta-Spprgsmaal, 
hver ken tiL den ene el!er den anden 
Side. 

Disse Udtalelser h ar man hldtll 
ikke omtalt med et eneste Or d I den 
tyske Grrensepresse, t il Trods for, at 
Forbudet mod det paa Tysk skrevne 
dansk e Blad ,,Der Schleswiger " b ar 
vrer et gjort til Genstand for lange 
Artikler og Afhandllnger I den dan
ske P rcsse. F ra dansk Side er der 
fler e Gange gjort opmrerksom paa 
Forticlsen af disse tor et godt tysk
dansk Forhold saa. vigtlge Udtalclser, 
men fprs t I Aften indeholder , Fiens
hurger Nachrichten" paa. f remtrre
dende Plads en Artlkel , som omtaler 
de lJdtalelser, der er fa ldet I Propa
gandamlnlsteriet, udeu a t der dog er 
Tale om en Gengivelse. 
Bladet hrevder, at det nu .for den dan

ske Pr~se grelder om at konstruere 
Modsretningsforhold mellem Myndig
hederne i Berlin og de fcjrende sles'Vlg
holstenskc Kredse, og dcrefter vender 
det sig skarpt mod ,Nationaltidende", 
som skal have krrevet Flensborgs Over
borgmester ! jcrnet og hrevder, a t det 
her drejer sig om en utilbprlig Jnd
blandlng i indre tyske Forhold. 

, Den nf)dvendigc Klarhed" 
Da detle Ekko, ~kriver Bladet, er no

get i Retning af et Svar paa den ven
skabelige Tone, der pr~gede Samtaler
nc i Berlin, har vi henvendt os til de 
paagreldende berlinske Myndighedar og 
bedt om en Udtalelse !or i det tysk
danske Forholds og i Grrensebefolknin
gens Interesse at skabe den npdvendige 
Klarhed. 

,,Vi har ventet tre Ting" 
Vi har efter det sidste halvandet Aars 

Oplevelser, den yderligtgaaende Un
derkendelse af Danmarks Ret til sin 
Grrense og de yderligtgaaende person
lige Angreb paa Mrend, d-er stod i det 
danske folkelige Arbejde, hvis Beret
tlgelse netop ogsaa er anerkendt af det 
nye Tysklands ledende Mrend, efter 
disse Oplevelser bar vi ventet tre Ting: 
at de personllge JEr ekrrenkelser hJtrte 
op, at dansk Ret til folkeligt Arbejde I 
hele Gramselandet blev anerkendt, og 
a t Angrebene paa Stat.sgrrensen blev 
standset. 

, 1 Hovedsagen den rette 
Lh1ie" 

Naturligvis vil vi afvente Udviklin
gen, men de her fremdragne Udtalelser 
fra f rcmtrredende tysk Sted vi.oor, naar 
vi tager de Vendinger fra, som dmkker 
over Rcttelsen a.f en Kompasvisning i 
Grrensclandet, i Hovedsagen den rette 
Llnie. Det tyske folkelige Arbejde bos 
os skal vrere et Led i det samlede tyske 
Ar bejdc, og ikke drlve sin egen Politik. 
Der gives inte t slesvigsk Sp¢rgsmaal 
udenfor den tyske Folkelivs-Kamp, si
ger den tyske Grrenseforen ings Ledel
ses Udsending i Flensborg, og Provin
sens ofticielle nat ional-sociallstiske Blad 
understreger det . 

""FsHges denne Linie af aile ParteT, saa 
er det den Oprejsning, vi har pnsket, 
og saa maa en vis Afsprending kunne 
naas..- • 

Der er lmidlertid lkke True om no
gen egentlig Udtalelse. ,Flensburger 
Nachrichten" skriver: Vi er bemyndiget 
til at erklrere, at det naturtigvis ikke 
var M eningen med Samtalen i Propa
gandaministeriet, at den dall!ke Grren
sepresse skulde udnytte Enkelthed<.·r af 
dens Indhold tendentipst mo;i de sag
ligt arbejdende fprcnde tyske Gr:llnse
politikere. Denne Udvikling, skriver 
Bladet videre, er saa meget mere be
klageli~t, !ordi der fra tysk Side - o.~t-



Arbcjde, og 1KKC uuvc ...... - .. - --
Der gives lntet slesv\gsk Sp¢rgsmaal ,1\rtikler og .1\fhandJinger l den dan

ske Presse. Fra dansk Side er der 
n ere Gange gjort opmrerksom paa 

udenfor den tyske Folkelivs-Kamp, si-

Fortlelsen af disse for et godt tysk - ger den tyske Grrense!orenings Ledel
dansk Forhold saa vigtige Udtalelser, scs Udsending i Flensborg, og Provin
men fprst l Aftcn indeholder , Flens- sens otflciellc national-socialistiske Blad 

burger Nachrichten" paa. fremtrre- understrcgcr det. \ 
dende Plads en Artikel , som omtaler Fplgcs dcnne Linie af alle Parter, saa 

de Udtalelser, der er faldet 1 Propa- cr det den Oprejsning, vi har pnsket, 

gandaministeriet, uden at der dog er og saa maa en vis A1spamding kunne 

Tale om en Gengivelse. 
Bladct hrevder, at det nu for den dan- naas. 

skc Prerse grelder om at konstruere 
Modsretningsforhold mellem Mynd)t
hedcrne i Berlin og de fprende sles"V\g

holstenskc Kredse, og <;lercfter ve" der 
det sig skarpt mod ,.Nationaltideflde", 
som skal have krrevet Flensborgs Over

borgmeslcr fjernet og hrevder, at del 
her drejer sig om en utilbprlig Jnd

blanding i indre tyske Forhold. 

, Den n~dvendige Klarhed" 
Da dette Ekko, ~kriver Bladet, er no

get l Retning a! et Svar paa den ven
skabelige Tone, der prregede Samtaler
nc i Berlin, har vi henvendt os til de 
paagreldende berlinske Myndighedcr og 
bedt om en Udlalelse for i det lysk
danske Forholds og i Grrensebe£o1knin-
gens Interesse at skabe den npdvendige 

Klarhed. 
Der er irnidlertid ikke Tale om no-

gen egentlig Udtalelse. ,Flensburger 
Nachrichten" skriver: Vier bemyndiget 
til at erklrere, a.t det nattLrligvis ikke 
var Meni11gen med Samtalen i Propa
gandarnlnisteriet, at den dam·ke Grren
sepresse skulde udnytte Enkeltheder ar 
dens Indho1d tendentipst mod de sag
ligt arbejdende fprende tyske Gr:l!nse
politikere. Denne Udvikling, skrivcr 
Bladet videre, er saa meget mere be
klagelig, fordi der fra tysk Side - og
saa med Tilsagn om ira 'f~r.ste Frerd at 
udelukke Grrense5'pf)rgsmaalet af Dis
kussionen som fuldkommen. ualduelt -
var vist god Vilje til ikl•e at uodlade 
noget, som kunde gavne det tysk-dnn
ske Forhold og det naturlige folkelige 
Kappestrreb ved Grrensen. Di't var ikke 
,Meningen med de faldne Udltyk i Sam
talen at forekaste de Mrend, der staar 
i det tysk-folkelige Arbejde, noget. De 
havde vist Selvbeherskelse og havde 
J<un uden at gpre Skade nnvendl en 
kraftigere Tone, hvor det var npdven
digt. At fpre enkelte Punkter af den 
nrevnte samtale i Marken, var unyttigt. 
fordi man ogsaa i Berlin var klar over, 
hvad nogle mindre, damke Kredse, der 
!plger nye eiderdanske Tendcnser, men 
som paa ingen Maade kan tale paa hele 
det danske Folks Vegne, ha\ til Hen-

sigt. 

Med ridderlige Vaaben 
Til Slut hedder det, al den Kile, 

man fra dansk 9ide har forspgl at cwlvc 
ind i det tyske Arbejde, havde forfej
let sin Virkning. Baade i Berlin og 
Slcsvig-Holsten vilde man !or Frem
tiden vrere fuldstrendig klar over, nt 
Grrensekampen, der maatte fores med 
,."in••rt''"" Vaaben, kUI) kan gennem!!S
res under anstrendige Former. hvis- man 
fra begge Sider gaar Veje, som svarer 
til begge Nationers Kulturniveau. 

Kan ~~den rette 
Linie ventes"? 

Flensborg Avis om betyd

ningsfnld tysk Artikel 
FLENSBORG, L0RDAG. RB. 

,Flensborg A vis" fremhrever I An

lcdning af flere grrensetyske Rpster en 

ledende Artikel i Provinsens officlelle 

Stats- og Partitidende, ,Schleswig-hoi-
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ST. REGNEGADE 2. KIIBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,885 

Bladet· 

Berlingske Tidende 

2 2 QVT. · n~ ,., 

Haarde Kaar for de danske 
) F orreldre i Sydslesvig 

For Funktionrerer og Handlende i T ; nning og Slesvig er 
det ;konomisk Ruin, hvis de sender deres B;rn 

i danske Skoler 

S¢nderjydsk Forening for K¢benhavn ham Forenlngens varme Tak for Fore

lndledede i Aftes sin Vintersreson med draget. 
et M¢de i Borgernes Hus med Rektor Etter at Herrekoret ,Ydun" under 
Svend Johannsen fra Ansgarskolen i Rich.. (bstertetdts slkre Ledelse havde sunget en Rrekke nationale Sange, gik 

Slesvig som Rovedtaler. Musik!orenin- Forsamlingen neden under til Kaffe
gen af 1937 gav en Rrekke Numre til bordene, og her talte Folketingsmand 
Indledning, og Foreningens Formand, J~rgen Gram om Forholdene i Nord
Dr. med. Vatd. Harsl¢ff b¢d Velkommen slesvig. NavnUg blev hans 1Jdtalelser 
med at m.inde om, at Grrenseforenin- om Jordsp¢rgsmaalet paah¢rt med stor 

Interesse. H. 

gens store Hvervning i November stod 
for D¢ren, og at M¢det burde bllve en 

god Optakt til Ugen. 
Rektor Johannsen, der modtoges med 

.t;erkt Bi!ald, boldt 1 en levende o 
strerkt personlig prreget Tale Tilhprer 

nes hele InteNSse og Opmmrksomhe I 

fangen ved sin Fremstilling at de dan

ske Skole:forhold 1 Sydslesvig. Tyskerne 
1 Nordslesvig har tre Skoler :for hver 
100 Bj!Srn, Danskerne 1 Sydslesvig har 

een Skole til det samme Antal B¢rn. 
Hvad den danSke Stat giver ud til dan-
ske kulturelle Formaal 1 Sydslesvig, er 
ikun en Br¢kdel a!, hvad den ofrer paa 
de tyske Skoler, altsaa den tyske Kul
tur i Nordslesvig. 

Taleren belyste med en Rrekke srer-
deles talende Eksempler, hvad danske 
Hjem i Slesvig kan komme ud for, naar 
de bekender sig til Danskheden og sen
der deres Bprn i dansk Skole. Baade I 
Slesvig og i Tpnning er Forholdene nu 
saaledes, at det tor Funktionaarer og 
Handlende vil vrere ensbetydende med 
pkonomisk Ruin, hvis Bprn :fra saadan
ne Bjem sendes til de danske Skoler. 
De allerfieste B¢rn i Ansgarskolen korn
mer derfor fra Arbejderhjem og :fra an
dre Smaakaarshjem. Danskheden har 
vreret fors¢mt i Slesvig og har tors¢mt 
sig selv i Generationer. Der maa derfor 
ogsaa gaa Generationer, inden den er 
blevet levende igen. Rektor Johannsen 
sluttede med en strerk Fremhreven at, 

1 

at hele det danske Folk stod bag ved den 
kulturelle Kamp. 

Et langt og bjertellgt Bi!ald slog ham 
i M¢de, da han sluttede, og det var llge 
saa strerkt, da Rr. Harsl¢!1 havde 
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Moden til Plukning 

U
DEN anden Foranledning 

den Tiltrmkning, Aa.stedet 

over, bar Flensborgs 
ster, Dr. Ernst KTacht i et i 
Dage udkommet Hrefte af 
tet ,Der Scbleswig-Holsteiner" 
givet af Schlesw.-Holst. Bund, 
Formand er Dr. Kracht) paany 
talt sig om sit Forbold til Nabo~1b 
ten Danmark. Det sker i 

n0vrer; Flensb<n'g A vis bar 
uden Grund faaet det Indtryk, 
Overborgmesteren befinder sig 
offensivt Tilbagetog. 

Det var henimod Jul 
Bchlesw.-Holst. Bund udgav 
Skrift .,Schleswig und v.,,.;,.,_. ..... .,. 
som - foruden rerekrrenkende 
greb paa en Rrekke danske 

ligheder - indeholdt den 
at Danmark i 1918-20 ha.vde 

giver den Forening, som nr::l!~lirteres 

af Dr. Kracht, h0jtstaaende J:ill,..,.,u::o-
mand i Grfl!nselandet, 
nationalsocialistisk Dignitar. 

Ha vde nu Flensborgs 
mester i dette Tilfrelde vreret 
for et hrendeligt Uheld? Var 
med den grove Sigtelse mod en fred-
sommelig Nabo uforvarende 
gennem Maskerne i hans Nret? 

Paa. ingen l..J.aade. 

Da fra. denne Side Grrensen 
Indsigclse blev rejst - vel 
Potcmik paa Niveau med detl, 
,Schleswig und Versailles" f0rte 
Pcnnen, ikke ret kunde friste 
heroppe - tog Dr. Kracht u·•UJ.Uu.t:-

rende Ordet paa et offenligt M0de 
sit Bund, svingende Pamfleten 
sit Roved og erklrerede, at ved 
kryslalklare Skildring af den histo 
riske Sandhed havde det 

fra, at Flensborgs 
fornregtede sit Barn, at han 
imod Cor alt Folkets 0jne nw,.,r,,Tm 

krystede det til sit Bryst og gav de 

sin Velsignelse. , ,/ ; t., 
Ocr skete videre dette. at d~./~ (0.; 

F/en:;Jborg Avis' R,edo.kt0r, Erns 
Christiansen, i et ,aabent Brev" -/ J1 . ~ / , /? .) ) 
prreget &.f national Vrerdighed _7 /1--'?f./7 -

ha.vde krrevet Dr. Kracht til Regn· 
skab for disse gentagne, udfordrende 
Krrenkelser, s0rgede Overborgmeste-
ren for, at Regeringen i Berlin for
bod den fortsatte Udgivelse af del 
danske Grrensebla.ds tysksprogede 
Tillreg. Visse Lrempelser i dette 
Forbud - der oprindelig havde en 
Strn.ffeforanstaltnings Karakter -
blev senere opnaaet. Da irnidlertid 
Dr. Kracht ikke i fjrerneste Maade 
vnr medvirkende til Centralregerin
gcns relative Im0dekommenhed, som 
tvrorLimod ~andt Sted i Modsretning 
til hans Indstilling, saa kan der her 
ses bort fra den Fase i en lang og 
sendrregtig Udvikling. 

Men hvilken Holdning in.dtager 
J)r. Kracht mt, da. ban atter tager 
Ordet ved den Bauta, som brerer 
Indskriften ,Schleswig und Ver

sailles"? 
Af den snirklede og snoede, vred-

oc og stakaandede Tale bar her kun 

Interesse disse faa Linier: 

For atter I grrensepolitisk Hense

cnde at IU'bringe Dr0ftelsen paa det 

rlgUge Plan, maa vl [i Schlesw.

Ho/.St. Bttnd] dog tilbagevise den 
Paa.stand, at Udgivelscn af Skriftet 

.,Schleswig und Versailles" bar vU

let indlede 11n ,.Gramseflytnings

Droftelse". Jcg bar allerede i min 

Tale d. 29. Ma.j erklreret, at vi Uge 

saa lldt som andre, der staar i 

Grrensearbejdet, ha.r f.0rt tysk Uctcn-
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Paa ingen Maade. 

Indsigelse blev rejsl - vel 

Polcmik paa N1veau med det.l, 

,Schleswig und Versailles" fertc 

Pcnnen, ikke ret kunde friste 

he.roppe - tog Dr. Kracht u· 
rende Ordet paa et offenligt Mede 

sit Btmd, svingende Pamfleten 

sit Hoved og erklrerede, at ved 

krystalklat-.e Skildring af den histo 

riske Sandhed havde det 

Danmark. Saaledes var det saa 

fra, at Flensborgs 

fornregtede sit Barn, at han 

imod for alt Folkels 0jne T'"''"r:,..n• 

krystede det til sit Bryst og gav 

sin Velsignelse. I ~J ; t, 

Dcr skete videre dette. at d~./~ (.?h; 

Fleneborg A vis' Redakter, Erns 

Christiansen, i et ,aabent Brev" -'f tJ..U, /? J) 
prreget af national Vmrdighed - -

havde krrevet Dr. Kracht til Regn· 

skab for disse genlagne, udfordrende 

Krrenkelser, s0rgede Overborgmeste-

ren for, at Regeringen i Berlin for-' 

bod den fortsatte Udgivelse af det 

danske Grlllnseblads tysksprogede 

Tillreg. Visse Lrempelser i dette 

Forbud - der oprindelig havde en 

Straffeforanstaltnings Karakter -

blev senere opnaaet. Da im.idlertid 

Dr. Kracht iltke i fjrerneste Maade 

var medvirkende til Centralregerin-

gens relative lmedekommenhed, som 

tva:rti.mod fandt Sted i Modsretning 

til hans lndstilling, saa kan dcr her 

ses bort fra den Fase i en lang og 

sendrregtig Udvikling. 
Men hvilken Holdning indtager 

Dt·. Kracht 1lt'1 
da han atter tager 

Ordet ved den Bauta, so.m brerer 

Indskriften ,Schleswig und Ver

sailles"? 
Af den snirklede og snoede, vred

ne og stakaandede Tale har her kun 

Interesse disse faa Linier: 

For atter i groonsepolitisk Hense

ende at anbrlnge Droftelsen paa det 

rlgtige Plan, maa vi [ i Schlesw.

H ol$t. Build] dog Ulbagevlse den 

Paastand, at Udgivelson a! Skrlftet 

,.Schleswig uod VersaiLles" har vU

lct indlede en ,Groonseflytnlngs

Dreftclse". Jeg har allerede I min 

'rale d . 29. Maj erklooret, at vi lige 

saa lldt som andre, der sta.ar i 

Groonsearbejdet, bar fort tysk Uden

rigspolltik. 

Naar man nu erindrer, at del 

Skrift, for bvilket Schleswig-Hol-

st&iner Btmd's For.mand, Overborg- Slags, hvis Virkemidler er Bagta· 

mesteren i Flensborg, Dr. Ernst lelse af et Nabofolk og Forgiftning 

Kracht ,in dad til som udadtil a 1 en e a.f Indlandets offenlige Mening. 

brerer Ansvaret. rent ud hawder, at Derfor g0r det heller ikke Indtryk 

Danmark so.m Stat og Folk har sat paa os, at Dr. Kracht nu g0r gool

sig i Besiddelse af slesvigsk Jord dende, at ,vi Slesvig-Holstenere er 

vcd Anvendelse af et endog tredob- for en klar Linje og et aa~t Vi

belt Retsbrud - saa bliver det van- sir". Selv de ordrigeste Banaliteter 

M:cligt at indre.mme, at Skriftet og awner ikke at udslette vitterldg fo

dels ans'Varlige Udgiver ikke skulde religgende Kendsgrerningers Spor. 

have drevet Udenrigspolitik. Dette ~an kun' sko ved Handling. 

Tvrertimod vii vi paa vor Side Til ayvendt og I sidat . wger Dr. 

mene, al den samlede Kracht'ske Kracht vel heller ikke h0Jere end 

Akt!ion - Skrift, Talc, Klager i hans nrer.meste Forgrengere i Flens

Berlin og Slutmanevre - danner borg, som hve.r til sin Tid blev naaet 

et Styl<ke Udenrigspoliitik af den af Berlins den lange Frugtplukker. 

.. 
-
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Danskerne Sx4 forGrrensen 
Hat:yundet St}fr.lie og Udsyn 
V regtig Tale af Redaktt)r Ernst Christiansen, Flens· 
borg, ved St)nderjydsk Centralforenings Juhilreum 

UNDER fesUige Fo:me:r fejrede 
Senderjyd~ CentrMforen.Jio;g i At

tes sit Jubl:lmum. DCit1 smukke Sal 1 
Ingeni0rbuselt va.r rontet med store 
~brogsitlag, 1 ovemaa.d.ige Blom.
M:el1klwve tua.mmede Ohrysa.nt.'hemer 
og Georgliner 1 Eftera:a.rets g10dende 
Fa.rver, Bloanstenb.tlsner 1lra Forenin-

Reda.kter Christiansen t alte om den 
Kamp, dar trods fredellgere Over.Oade
bevmgelser stadlg feres 1 Dybden af 
Grmnselandcts Befollming. Han skUdre
de Gangen 1 Affreren om Der Bohles
wigor og glredede sig over, at den for 
FZensborg Avis truende Situation havde 
kaldt bele den danske Pre8se trem til 
Hjmlp. 

gens Venner, og i Foi"8SSmll.nge.n .saas I Sydslesvig grelder det: aldrig sla.a 
en Mrengde at de lfrmotrredeode Per- slg til Ro, a.ldrig vrere tryg, altld pa.a 
saner indentor de for.Skedlige sonder- Vagt. 
jydsk intereeserede .K.redse 1 K0ben- Et Bted maa Dan-mark ~rkabe Mod
h&vn, foru.deln at Foremngens ega1e vmgtcn -mod det sto1·e NabofoZ'k8 UcJ,. 

1lidel.36$trattg. Bker det ik'l«: i Bl»>4erMedlemmer var nwdt t stort Tal. 
Den jubllerende 'Forenin,"'S Formand, 

Reda.kt.0r Rfegel-8 udbragte ved M0d.et8 
Begynde:se et nifold!gt Leve for Kon
gen, og det besluttedes at sende Hans 
Majesbet en Hilsm. 

Etter at Nationa.ls&ngen va't' sunget, 

jynancZ, m4G en Btrfbe at NorrejyTWnd, 
F'yn og Bja:lland af8t(l(UJ c:Wmfl. 

I 0jebUkk.et er Til4tandetl meUlml 
Da,ISke i Byd.siUVig saaledu, at de har 
vundet storre 8tyrke og videre Uds1fll. 

fortalte Redakter Rlegels Trlllk tra Et Haandslag til Flenaborg Foreningens Hlstorle og ga.v saa Or- A . " ~~ 
det til Redakt0r EnUJt Christiansen, I Vll 
F1ensborg. Med en bjertellg Tak og Lykon.sk-

ning tU Senderjydsk Central!orenl.ng 

sluttede Redakter Cbristiarulen under 
voldsomt Blfald sin Tale. 

RetlahttJr Erftltt Clari•tit~Mm 
p.a T aler.tole. 

Redakter Rfegel3 svarede under Til• 
slutning tra bele Foi-sa.mlingen: 

- Det skal vide., at de Slag, eom 
rettes mod Flensborg A via og Redakter 
Christiansen, de rettes mod det da.nske 
Folk! 

Den ruute Taler var Pastor Tro~ 
!faarcJ,.Hametl, Graa.sten, eom levende 
tortalte om sit Arbejde mellem sender
jydske Krlgsfanger 1 England. Ogsaa 
ban tak.kede Centralforeningen for god 
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K.ronprinsessen 
alitiv i Grrense· 

Arbejdet 
Med i Ledelsen af Hj~lpe
komih~en for Sft)nderjylland 

T.l" RONPRINSEJSSE I11grid bar un
j_~ der sit sldste Besog I Nordslesvlg 
indtaget en betydnin.gsfuld Plads 1 det 
sonderjydske Arbejde, ldet Kronprln· 
sessen deltog t et MIJ<ie a.t Hjrelpekoml
teen for Sonderjylland. "Komlt~ens Op· 
gave e r at organisere Indaamllngen a.t 
Mldler, med hvilke der ka.n ydes Hjrelp 
t srerllge Tra.ngsUI!a)lde, lsrer hvor 
daarUgt stUiede Born behover Hjrelp. 
Kronprlnsesscn har efter eget 0nskc 
overtaget Protektoratet for dette Ar· 

bejde og vll deltage I de pra.ktlske For
beredelsor. 

Modet holdtes paa. Folkchjem 1 Aa
benraa. under Ledelse at Komit~ens 

Formand, Folkellngsmand I. P. Niel3en1 

Sonderborg. 
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ST. REGNE6ADE 2. KSBENHAYN K. 
TELF. CENTRAL 11,895 

Bladet: 

Berlingske T ' ' 1cond0 

skriver den, ;; vi\ 1. 1937 

Danskerne i Sydslesvig maa have 
Alen danske Nation bag sig 
Redaktpr Ch1·istiansen, Flensborg, i Spnderjydsk 

Centralforening 

D
ET var en stor og stcerkt interesse- budet mod ,Der Schleswiger", Sagens 
ret Forsamling, Redakt!llr Riegets Forhistorle og dens Forl!'lb i alle Enkelt- j 

heder Genstand !or Forsamlingens ful- l 
kunde se ud over 1 Ingeni¢rloreningens de og lyttende Opmcerksomhed. Den 
Sal, da han 1 Aftes som Formand for La!re, han selv uddrog at denne meget 
S¢nderjydsk Centralforening b¢d Vel- omtalte Sag, var den, at Danskerne al

kom.men tU Foreningens 50 Aars StU- drig kunde fple aig trugge, og at de altid 
telsesfest. Paa hver Side at den danne- maatte vcere paa Vagt. 
brogsprydede Talerstol stod en pragt- Vi kan ikke n~jes med en B¢lge a1 

!uld Blomsterkurv med gyldne Chrysan
temer fra Slesvig-Ligaen og fra Ss'n

der;vdsk Forentng. Hr. Riegels b!lld Vel-
kommen og udbragte et Leve for Hs. 
Majestret Kongen, til bvem der a1send-

tes en telegrafisk Hilsen. 
Dere!ter gennemgik Formanden gan

tke kort ForenlngenJ Historie, og saa 
fik Aftenens Hovedtaler, Redakt~r 
~hristiansen, ,Flensborg Avis", Ordet. 

Redakt¢r Christiansen holdt Forsam
Ungen 1 Aande ved en levende og over
maade interessant Fremstilling af For
boldet til den nationale Modstander. 
Navnlig var bans Redegprelse !or For-

Sympati eller Forstaaelse 1 ForbiDdelse 
med en Situation, naar Tyskerne leverer 
Stof til en saadan. Men vi bar Krav paa 
al Interesse og Stptte nordfra. Vor Sag 
er din Sag neroppe! Danskheden er en 
Vagtpost, der altid maa alarmere, naar 
der er nogct paa Frerde sydfra for 
Nordslesvig og for Danmark. 

Redaktpr Christiansen sluttede med 
at bringe den jubilerende Forening en 
hjcrtevarm Tak for, hvad Foreningen 
havde udrettct. 

Pastol' Troensegaard- Hansen fra 
Graastcn forta1te derefter om den strer
l<e Dragnlng mod S¢ndcrjylland, P.-=_ 
hnvde grebct ham tra hans tidligste 
Ungdom, og som gennem Gerningen 
som Spmandsprrest I England f!!Srte ham 
til hans Livs store Oplevelse - Gernin-
gen som Prrest og Hjrelper tor de s~n
derjydske Krigsfanger 1 Felthamlejren. 

Efter Mpdet sarnledes Deltagere og 
Grester om et Jubilceums-Sm!llrrebr;ds

bord, bvor Formanden b;d Velkom
men, aserllgt til Grcen.seforeningens og 

S~nderjydsk Forenlnp Formand, Rek
tor H. P. Hansen og Dr. med. Va.ld. 

Harsl~ff. 

Rektor Hansen bragte GrsenseforeniD-
gens Lyk!llnsknlng til Jubila!et. Pastor 
Troensegaard-Hansen efterlyste et Fad

derskab for Graasten, som trrengte 

altid havde vist S!!Snderjydsk Samtund. 
Mejeribestyrer Haah.r lykjllnskede f~a 
,,S¢nderjydsk Forening af 1879" og 
bragte Redaktjllr Christiansen og Frue 
en varm, personl!g HUsen og Hyldest, og 
flere andre Talere havde Ordet, inden 
S!llnderjydsk Centralforening sluttede 
sin 50 Aars Dag. H. 

stserkt til at bUve t aget under Vin
gerne, og Dr. Harsl~ff hilste og lyk
¢nskede !ra S¢nderjydsk Forenlng. Fra 
,To L,Sver" bragte Fru Fuldmsegtig 
Wm. Rasmussen en Lyk¢nsknlng og 
T.ak, og Overretssagf,Srer Manthey-



ST. RE&NE&ADE 2. KfJBENHAVN K. 
TElf. CENTRAL 11,US 

Bladet: Tidend61 

skriver den 17 OKT 1937 

Slesvig-Holstener~F orbundet 
f ,og den dansk,.;.tyske Grrense 

En A.rtikel al Dr. Kracht, &om ;,Flensborg.Avis'4 kalder 
et offensivt Tilbagetog 

FLENSBORG,C0RDAG.RB. 

Under Overskriften ,.Klar Linie og 

aabent Visir" bringer ,Flensburger 
Nachrlchten" en Artikel, som Forman

den for Slesvig-Holstener-Forbundet 

Dr. Kracht i Anledning af det tyske 
Folkelivs Dag bar skrevet t .,Der 

Schleswig-Holsteiner" - Oktober-Hiclte 
for at tage Stilling til det gr~nsepoli

tiske Ordskifte. 
Kracht siger, at det folkelige Arbejde 

og Fadderskabernes Forbindelse over 

Gramsen er styrket meget J det lldste 

Aar og vll blive fortsat udert Hens7D ID 
den danske Presses llvllge Dr!llftelse af 

Slesvigersagen. Han vil tilbaJeVife den 

Paastand, at Udgivelsen af Skrlftet 
,
1
Slesvlg og VerSailles" skulde indlede 

en Grrense.l'lytnings-Drl<lftelse. 

Ikke behov at anslaa en 
anden Tone 

,.Verein fUr das Deutschtum 1m Aus
l and'"s Provinsafdeling driver ll(ke 
Udenrigspolitik og yder kun kulturel 
Hjrelp til den tyske Folkegruppe. Sles
vig-Holstener-Forbundets Opgave lig
cer Syd for Grrensen. Saa lidt vi agter 
at kaste Spjllrgsmaalet om Grrenserevl
slon ind i Ordskiftet, saa lidt har vi be
bov at anslaa en anden Tone. VI Sles
vig-Holstenere er paa en klar Linle og 
har aabent Visir, og mener, at det sldste 
Aars Ordskifte til syvende og sidst brln-

ger os fremad. Dr. Krac-ht sammenfat
ter: Et nyt Kapitel I Ordskiftet bebfllver 
vi lkke at lndlede. VI har fastslaaet 
vlsse Ting, sotn der hldtil ikke er svaret 
sagligt paa. VI bar ingen Grund ID at 
spinde det Emne vldere ud. 

Der savnes Tilslutning til 
Propagandaministeriets 

Erklrering 
,Flensborg Avis" bemerker, at dette 

er et of!enslvt Tilbagetog. Der er I 
Skrutet ,.Slesvlg og Versailles" drevet 
Gransefiytningspolitik, men Talen ska1 
fonnenUig vere en Tilkendegivelse at, 
at man !remtidigl; vil afholde lig herfra. 
Man savner I Talen en Tilslutning til 
Propogandaministeriets Erklcering om, 
at det danske Mindretals Arbejde lkke 
skal hemmes, og at Mlnisterlet lregger 
V•it paa !t l"yalt Samarbejde med d - 1 

danske Folkegruppe I Slesvig, men maa
ske er det endnu fo1· meget forlangt. Vi 
vll vere tilfredse, naar vi mj:lder et loyalt 
folkellgt Arbejde. Settes der fuld Kraft 
lnd paa et tysk Arbejde i hele Grense
landet, maa vi pqa dansk Side drage 
Fflllgeslutnlngen v~d at Iegge vor Kraft 
og Krerllghed I en lndre Styrkelse af 
S~nderjyllands Danskhed. 
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ST. R£811E&liiE 2. UBEIIHAVII I. 
TUf. CEITW. 11,115 

Bladet: 

Nationaltidende 

16 DKT 1931 

• 

Der er intet at diskutere vechfn~ende Danmarks 
Grmnse, siger Statsministeren 

Statsministeren m rerker ikke Stemning for Realitets
dr; ftelse af Forsvaret 

Tyskland fremkaldte Modkrav, 
som beted Foregelse af Arbejds-

I f"OLKETINGET tog Statsminister / 
Stauning og Udenrigsminister, 

Dr. Munch i Gaar Ordet for at svare 
paa nogle af de Bemrerkninger, der 

I var fremsat af Partiernes Ordf0rere 
under Finanslovsdebatten. Der var 
mellem Statsministerens og Uden
rigsministerens Udtalelser angaaen
de vore Handelsforbold en ierefal· 
dende og bemrerkelsesvmrdig Mod
sretning, idet Statsministeren hrev
dede, at 

lesheden, 

mens Dr. Munch haVde en a.nden 
Opfattelse, der isrer vendte sig imod 
Fagforeningernes og den socialdemo
knttiske Provinsprcsses Paasta.nd~; 
Udenrigsministeren sagde nemlig, lit 

Udvidelsen af Ek3porten til 

Udvidelsen af Eksporten ogsa4 
til Tyskland var af meget stor 
Vrerdi ogsaa for Industrien og 
dermed for Beska:ftigelsen her
hjemme. 

Stauning har glemt • 
SIDe 

Valglofter 
Sta.tsminJster Btauning lr0Stede sigl vi foreger vore Ek.sportmUllgbeder Syd 

med, at naa.r hans Aabningsta.Ie bavde paa, sagde han videre, sUlles der fra 
savnet Fantarens festllgt klingende den Side Modkrav, hvis Opfyldei.Se be
Larm, saa var det nok noget, der slmlde tyder foreget Arbejdsl0Shed herhjemme 
bemmrkes af Opposit!onsf0rerne efter Regerin.gen fortsmtter den demokra~ 
hver Rlgsdagssamllngs Aabnlng. tlske Politik, som fastlagdes 1 Regcrin-

Hvor og naar har jeg lovet Arbejde gens Koalitionsprogram af 1929. At So
og god Fortjeneste til a.lle? spurgte cia.ldemokratiets Unge sa.avel so:m vi 
Hr. Sta~ing indlgneret, ldet han efter- der er blevet gamle, bar en soclallstlsk 
lyste HJrelp fra Rlgsdagen til Gennem- Overbevisning, kan ikke forhlndre os 1 
f0relse af BeskreftJgelses!ove. Han at tage den St0tte, som er n0dvendig til 
mente, at han blot rrux:lte Skadefryd, GennemfereLse af vore Lovforslag. 
na.ar Arbejdsl.0sheden steg. Hver Gang For Socialdemokraterne kan man 

godt oplueve det klrkelige Udvalg, og egnet til at Ze8e de Bpergs- stregedes blot eom da 
Vanskelighcder ved at frelllSrette e~ *aal, o)m hvilke der hersker stor Uenig- foreiaa. for de nordl.ske Lande; men Dr. 
Forfa.tningsforslag felte Hr. StaUning lltd, eller at den skulde vrere i Stand Munch mente, at han for sit Vedkom
ig ikke besvreret af, selv 0111 han nok II bedre end den nuvmrende Regering metlde altid havde understreget, at 

kunde lide at ftuJ. det lwnseroati1:e at udfere Regerlngsforret.Dingerne. Or- FoU..:·eforbundet ikke gav fuld Sikkerhecl 
!Statldpunkt pra:ciseret ferst. Samar- det Samlingsregering ger det visselig lOr de s1naa Stater. Han havde ikke, 
bejdet mellem Arbejder og Bonde in- Jkke - del' maa vrere Enighed om et saa lidt som de andre norcli.ske Lande, 
teresserede ham stadig; men han tro- Program for Samlingsregeringen. opgivet Folkeforbundspolitiken, selv om 
ede ikke paa, der kunde Va!re Stemning Hr. StaUDing beklagede den Letsin- ban havde Vll!ret med til at fremhmve 
for en Rea.litetsdreftelse af de For- dighed, hvormed Grmnsespergsmaa.Jet dens Svagheder. Naar Hr. Christma.<J 
svarslove, der blev vedtaget for et halvt U.Stes fnd 1 en offentiig Debat. Der Meller opfordrede Regerlngen til at 
Aar sideD. ,. intet at diskutcre vedrerende vor tage Konsekvensen a.f den udcnrlgspoli-

lngen Samlings-Regering? Grom86. tiske Stilling m. H. t. vort Militrervm· 
• sen, saa torstod Dr. Munch ikke Me· 

IngeDi0r H0jgaa.rds Tale forleden vir- Dr. Munch bar ikke opgtvet nmgen hermed. AngtuJ.ende MilitiBT'IJ(B· 
kede paa. Statsmini.steren som en .,m~er- F lk f b ds l'tiken !Jetlet StuJ. han ikke noget nyt Grunil.la!J 
k.elig Adf~erd" og som en .,partlsk O e Of UD po 1 jQr ttOgen af de forskellige Attskuelser. 
Tale". Fra Socialdemokratiet.s Side er Udenrigsmlnister Dr. Munch begynd- Hr. Chti.stmas .M0ller havde opfordret 
der ikke fremsat Tanker om en Sam- te med at erklmre, at der 1kke var no- Regeringen til Samvirken med de andre 
lingsregertng, og det torekom Statsm£- gen Modsretni.ng mellem den tidligere ,nprdlske Lande; men Dr. Mmteh havdo 
tJisteren uforstaaeligt, at 'IWUett. kanJ Folkeforbundspolit!k og den nuvmrende aldrig h0rt eet Ord om, (lt der fm de 
mene, at en SamlingsregeJ'ing skttlde Neutra.litetspolltlk. I Juli 1936 under- andre nordiske Staters Bide var Villie 

at optage Forhandlinger om For-

Udlamdinge og dansk Jord 
Foranlediget af Christmas M0llers 

udtalelser pa.a La.ndsra.a.dsmooet 1 Aar
hus om Betimeligheden a.f, at man 
dreftede en ..End.ring 1 Forfatningen 
vedmrende Ud.lamdinges Adgang til at 
eje da.nsk Jord, udta.lte Dr. Munch: 

- Jeg bar intet imod en sa.adan 
Overvejclse; men det er nu sa.a.ledes, 
at en Rrekke Handelsaftaler hjcmler 
7.1 dlamdinge .Ret til ligestmet nurd dan
ske Statsborgere a,t l>esidde /alit Ejen,. 
dom her i Landet. Klarest er det ud
trykt i en Ha.ndelsafta.le med Schweiz 
1875, og selve Me.stbegunstlgelsesret
ten har udvidet disse Bestcmmelser, 
saa de nu gmlder llor Statsborgere fra 
aile de nogleogtredive Lande, med hvil
ke Darunark bar sluttet Handclsa.fta· 

.er. For tyske Sta.tsborgere er ®.d· se a.t en Rlekke af vore Handelsaf~ 
trykkelig bestemt, at de skal bS.g- ler, og Ssarbestemmelser vtl naturUg
tcs som mestbegunstigede. }E~ l vis kun kunne komme tU at gmlde for 
dette Forhold ma.a. derfor n0d~- tremmede Statsborgf!'re. 
g0re, at man f0rst sk:rider til orei-

, Den danske ({egering hetragter 
Grrensesprgsmaalet som 

afg~r.nde l~st!" 
Dr. Munch g1k over til en ~tale rer, bavde Udenrigsministeriet ikke 

at de Udtalelser, der er fr~et kunnet finde Eksempler pa.a. Det er 
om Danmarkll paastaaede AfhoJf!ghed tkke lykkedes at faa oplyst Mget om 
of Tyakland.. Udenrigsminis~afvi- den. nyligt afsluttede Handelsaftale 
.te disse Rygter og Fantasiec aom menem N8'W Zealanil. og Tys.t:~nd. Men 
ga"Mke grunil.le8e og uden enh,· Til· hv\3 -det skulde vise 8ig, at der i denr 
lmytn.i,~g til de vM~lige ForM. Mi· no Jlftale fltldes 110get, aom i ?!Ogen 
n!steren gentog sin ka.tegoriske lrklm· Maa.de gtuJ.r oa for mer, eller aom 
ring a.f 26. August om, at de,over· skulde kunne siges i nogen MtuJ.de at 
hovedet ikke er det allersvage~ Ucl- vrere lidet berettiget i Forbindel.~ mea 
ga.ngBPunkt for PCUJ8tande 'f, a~ de Aftaler1 vi har tru!fet med Tysk· 
Gt·cm?.Sesporganuuflet ptuJ. en ellei,ntlden land, vii det naturligvis blive frcmdrar 
Maa.d.e aktdde have vreret frem<hget i get uni/.er de foresta.afmde Forhand-

1 
Forbtmlelse med Handelso~- littger med Tysklarul. Af La.ndbrugs- J 
forh4naltnger mea Tyskland. ra.adets seneste Meddelelser synes det 

tm.idlertld at fremga.a, at man i Land-
De-n dan.ake Regering bctragwr &rugakreclae betragter Aftalen meUem 

GrenaespJirgamaalet aom afg;irende New zealand og Tyaklanil. aonl en For
l;at Yed Gr~ensedragningen i 1920, del for Danmar.\.'! 
oc den danske Regerin&" kan kun be· 

klaa-e, hvia Udt.alela&T akulde lade En absurd Paastand 
fonnode, at der i det danake Folk 
find" Opfatte.Jaer, der ..r~ her- Det er rigtlgt, at Forbrugeme 1 Tysk
f ra. Jand betaler mere for Varerne, end de 

dan.ske Srelgere opnae.r, men det er 
f ~erdiuvarer F d . noget, der sker l ethvert af Told og 

o . og aer IgVarer andre A!gltter omg~~erdet Land. Man 

er to Ting har vUiet pa.astaa, &t Da.nmark 1 Vlr-
Ordet Flerdtgvarer spiller en Rolle 1 keligheden flnanclerede den tyske 4-

den ottenutge Deba.t. Det drekker Aa.rs Plan og Opru.st.ning. En aaa.da.n 
bn1d.lerttd over mere, end Paasta.nd, f'remkommet I et Land, ht·or 
\'BnlJgt forestiller s1g. Og jeg tror ro- man i saa Fald t lige saa hej Grad 
llgt at kunne sige, at de sidste Aa.rs skulde varre med til at financWI"e den 
lltonJ Udvidelser a! Sa.mha.ndelen med tyskc Opnt.,tmng, forba.vser mig. Vi 
andre Lande, ogsaa med Tyskland, har bestrmber 08 paa at samle sJle Sta
hatt Betydning tor Landbruget, men ter 1 et internation.alt Retssa.mfund, 
ogsaa har haft en meget stor VmrdJ som Folkoforbun<let gem skulde blive 
for Industrlen og dermed for Beskref- til, sluttede Udenrlgsmlnisteren. 
tigelsen I denne! Thl kun herved er dat Ham4r. 
blevet multggjol't at tlltere Industrien 
de D0dvendige Ra.astoffer, som er en 
BetlDgelse for Opretholdelsen a! Indu
BtrlprodukUonen herhjemme. 

At TySk.land akulde bet.sle mere for 
Varer a.ndetateds ira end for da.nske Va-
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ST. RE6NE6ADE 2. KBBENHAVJ K. 
TElf. CE.TRll 11,1U 

Bladet: 

Berlingske Tiden 

1 
., t.~;.,.,~ ~on 1 7 OKf 19<f1 

1 Gorings Blad angriher de 
[ danske Myndigheder paa 

Grund ttf Stollig-Sagen 
Handlingerne, efter at Gaartlen kom paa danske Hcender, 

kaldes en Kamp for Tyskhedens Bestaaen 

Fra vor Korrespondent naar det drejer sig om det tyske Min-
BERLIN, L0RDAG AFTEN dretal i Nordslesvig, paany skal doku-

,Essener National-Zeitung", der staar menteres ved et Eksempel. Slter dette, 

Mini t 
"d t G.. . tt . tvinges man :fla tyslt Side til at im¢dese 

s erpraest en onng naer, re er 1 d "d Ud "klin .. d tt s en vt ere vt g a.. e e pfllrgs-
Dag et voldsomt Angreb paa de danske maal med Bekymring." 
Myndigheder 1 Nordslesvig 1 Anledningl. 

af den bekendte Stolllg-A.tfaere, som l 

Bladet betegnes som en Skaebnekamp, 

der udkaempes af den tyske Bondestand 

i Nordslesvig. 
Gaarden blev k¢bt af Danskeren J¢rg. 

Warming ved hvad Bladet kalder en 

,.hinterlistig Manipulation", og de :ftlll

gende Beglvenheder, hvor den tidligere 
Ejer 1 Forening med andre saboterede . 
Gaardens Drift under den nye Ejers Le-

delse, betegnes som en Kamp :for Tysk

hedens Bestaaen. 
H¢jesteret 1 K¢benhavn - hedder det 

i Bladet - skal snart beskaettlge sig 
med denne Sag, som bar :f9lrt til den 
Uhyrlighed, at :flere Tyskere er blevet 
frad¢mt deres borgerlige }Ere for kor
tere eller laengere Tid. 

Metoden kun anvendelig over 
for , almindelige Forbrydere" 

11
Hvor en 'rysker den Dag i Dag kaem-

per :for at bevare sin Jord og sin Slaegt 
i Nordslesvig," slutter Bladet, "hvor han 
vaerger sig mod Overgreb, som intet 
Mindretal 1 noget Land vilde kunne fin
de sig i, saa er det for Retten en 
Grund til at :fratage ham hans Ret som 
Statsborger. Den Metode kan anvendes 
over:for almindelige Forbrydere, men 
ikke over:for tyskbevidste Medlemmer 
at et Mindrt!tal. Den forestaaende Pro
ces 1 K¢benhavn mod de tr e nationale 
F¢rere vrekk.er den sts;!rste Interesse 1 
alle Kredse. Man maa a:fvente, hvorvidt I 

I ~k-~~ m ellem Teori og Praksls, 



I 
i 

I 

l 

·-· 

Det er saa yndigt 
Mellem Statsmlnister 

Stauning og Udenrlgsmi
nister Munch er iler op
staa.et Uenighed m. H. t. 
Tyskla.nds-Eksporten, idet 
Dr. l\funch pludselig har 
taget Afstand fra Hr. 
Staunings Opfattelse at 
Spergsmaalet. 

I . -
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ST. RE&ME&lDE 2. KI'IBEMHlVM K. 
TElf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Nationaltidende 

1 5 OKT 1937 
FiTJanslovdebatten fortsat : 

Efter at den rus.sis:ke FillalbeStyrer 1 

TysK Rost opfordrer til 
MaalbeV.·i~sthe8 i dansk 

Da.nmark Hr. Aksel Larsen havde givet 
Luft for nogle udenrlgspolitlske Be
tragtninger og havde op!ordret Rege
Tlngen W at felge Bit Program, talte 
det tyske Mindretals Reprmsentant Pa.
stor Schmidt: 

Danmarks Anaeelse st;rre i 
et nordisk F orbund 

- Tre Faktorer er a!~rende 1 Dan
marks Udenrigspolltik: Frellesskabet 'lhdenrigsp0litjk 

Retsforbundet anbefaler Social· 
demokratiet og Frie Folkeparti 

at flytte sammen 
I GAAR va.r det Srnaapartiernes 

Dag i Follcetinget, hvor Finans
lovdebatten fortsattes. W.teressen 
samlede sig om den ra.dikale Finans
lovordf0rer, Hr. Oluf Steens Indlreg 
og om den Tale, som Reprresentan
ten for det tyske Mindretal, Pastor 
Schmidt holdt. Hr. Steen brugte me
get sn0rklede Sretninger for at slip
pe gennem sin Tales Forfatningsaf
snit og sluttede med nogle Ord om 
Oppositionens Ret til lndflydelse, 
der maa vrere direkte m0ntet paa 
det a.ndet Regeringsparti. Pastor 
Schmidts Indlreg var meget beher
sket og indeholdt en rammende Kri
tik af Regeringens Holdningsl0shed. 
Om det speeielle grmnsepolitiske 
fastslog han, at Gramsedragningen 
ingenlunde var det vigtigste, men 
derimod de Kaar, ..som den BefoZk
ning havde, der Zevede paa GTam.se
landets Jord. 

Hr. Steen {R.) rengstedes ved Ustk
kerhedens Skygger, men saa ingen 
Nytte af at genoptage Dreftelserne om 
oort Lands For81;ar. I andre Lande, 
hvor der ofres mere. kan der bestaa 
andre Mulighede-~·, som ikke ji11de.' h{)s 
os! Man skulde nu kunne lnd.rette slg 
paa Mget trtere Handel.storbold, men
te Hr. Steen, som derefter udtrykte sit 
Partis Gllede over Ko:mmisslonerne, 
der gav Mullgbed baade for en sagllg 
forsvarllg Lesning af Problemerne og 
for den bredest mulige Samling om 

Landstinget ikke mere 
skadeligt? 

Vi h.ar bidtil an.et Landatinget 
f or akadeligt - - aom do polltiake 
Forbold bar udviklet aig, anaer vi 
det nu for overfl;dil't. oc Fr:Slren er, 
a t vi k uu ~nakflr d et afalu.ffet, Vi 
fln•k•r ogaaa, at Valgrettalderen ncd
aettd. 
Vi t0r regne med tuld Tl.lslut.nin.g 

tra voro Meningsfreller, men ell vis Til
slutning udenfor denne Kred4 maa vi 
opaa mea-et IDilSke. Skal d'er 1mldler-

tid skal>es et Organ. soon mere bygger 
paa Pletet overtor det gamle La.nd&
Ungs Traditioner mid paa saglig Be
grun4else, frygter jeg alvorllgt for, 
sagde Hr. Steen, at mange Vrelgere 1 
aile Partler vU rresonnere saaledes: -
Nreh, det her tilfredastlller os ikke! Og 
Resulta.tet kunde da bllve, at Vanske
llgheder, sam man troede overvundet, 
tvrertimo<l vlste sig at vrere for0get. 

I Forblndeise med Overskudet paa 
Stataregnskabet erklrerede den radikale 
Ordterer, at der ferst oor foreta.ges 
Afskrlvninger paa saada.nne Aktiver, 
der lkke lamgere forellgger Vrerdier 
for, og at de 1ndirekte Skatter maa 
nedstettes, ferend der kan bllve Tale 
om at lette de direkte Skatter. Han 
segte at forklare Prlsstlgnln.gen, men 
indr0Illlllede, at de ForpUgtel8cr, H~ 
deZsa/talemo paakegger os, /lYT'dyrm
W8e Varer, som kunde kebes bfUtgm-e 
atUlre Steder. Regeringens G~eld3ord
n1ng for Landbruget skal tjene til at 
tilvejebrin,ge en rtmellg Fordeling a! 
Arbejdsudbyttet meUem La.ndbruger og 
Kapita.lejer. Men Landbrugsorganisa.
Uonerne m.aa selv voore interesserede. 

Bange for Ansvaret alene 
med Stauning 

Hr. Steen udtalte til Slut, a;t ban 
mea megen Inte1·esse havde kest Ohrist
ma8 Mellcrs Land8ra.ad4tale og fttndet 
de1J alt andet end kedelig! Men Jern
tmppet var nu ~kke faldet uigenk<tlde
Zt!; L ned; vi ensker gerne baade VEm
~res og Konservatiue3 Medvirken, thi 
de to Partte1· rcprcesentere1· saa bety
cielige Dele at Vcelget'bejollcningeti, at 
de har naturligt Krav paa at ove Ind.
flydelse. 

Vald. Thomsen (Frle Folkeparti) 
ltompllmenterede Frisch og Steen tll 
deres Forsvarstaler for Regeringen -
de kan nresten gere Sort til Hvidt, og 
de g0r det! Regerlngen ger altld nej
agt!gt som Konen, der altid sorglast 
sang den samme Bim-blmmellm-bam
bam! baade naar Van<Veret sprang, el
ler Dd bred ud 1 Huset. 

Det bemrerkelsesvrerdigste Hr. 
Staun.ings AabnJngstale var, at Staunlng belt havde forladt den Llnfe, han 
tulgte t Sommer: Bamarbejd.e mellem 
Arbej46r og B0'11481 Kaaak.e ha.vde 

Ptutor SchmlJt. 

d Norden, hvilke Tanker man saa 
gor sig om dette Frellesskab, For
et til England og Forholdet til 
land. Mellem aile d1sse Grupper 

t Frellessk&b bestemt af den ger-
1man.ske Oprlndelse. Der er ogsaa For
akelligheder, nu .srerllgt udtrykt 1 Ver
densanskuelserne. Danma.rk kan ikke 
vrere sig s&lv nok. Hvorvidt det allige
vel burde vera Maalet at opnaa st0rre 1Selvstamdighed er en anden Sag. 

I Forholdet angaa.ende Overenskom
lster med England og 'I'ysklM.d er det tor Da.nmark afg0rende, - hvad der 
er farligt for Landet. Jeg kunde aige, 
at det er farllgt at knytte slg for nrer 
til England og fornunlgt at k:nytte slg 
nrer til Ty&kland - men det er nu no
get andet, jeg vii sige 1 denne For
bindelse, selvom jeg er Tys.ker! Det 
er rfgttgt, at Danmark en Gang for 
aile har affnndet aig med sin Lidenhed 
- men .Damnark kan betyde meget 
tnere, hvis det 8taar 8a.mmen med de 
andre t«>rdiske Lande, det viZ give meden Bra.m8ll.IBS'Sike F'lej 1 Partiet, Men- get mere Mtseelse. dene med Guldmentalltetcn, nu faa.et Det er ikke nok bare at klare Dagen Overtaget. Er der overhovedet Llv on Vejen. Man mangler enhver Anmere 1 Sa.marbejcl8-Splrerne, eller ha.r tydning at, hvad et sa.mlet No~n vtl. den anonyme Hejfinans tuldstaend!gt De natlonalt-kulturelle Forhold i Grrenkvalt dem? Milllowerer akyder op 80IXl ~landet maa or<lnes i st0rst mullg Fri-Paddehatte, men nu vii Landbrugeroe bed. . ... , , ,., ... .J ., J 

ikke mere slrebe sig en Pukkel til, mens ln..- Gr...-dr · andre nyder Livet og drlkker a! Dun- Tyil:erii"e &ell paa.''d:a~~ 0~ kon! 
Jem.----..'ilt paa den am 

Et friskt Puat 
Ilawt Han.scn-JWrbye (Retsforb.): -

Sta.tsregnskabets Overskud bar hvert 
Aar bedraget til at srette nreste Aars 
Budget i Vejret. Det er hverken Mar- I 
kedspriserne eller Arbejdsvill!en, det er I 
galt med - der er andre Brist, aom 
kan rettes herhjemme. Begge Rege
ringspartlernesOrdforcre vender slg Uge 
voldsomt mod Prisstignlngerne, men 
Rcgeringen aner nreppe, hvad den akaJ. gere! Den freder slg selv ved at ned
srette nogle Kommissloner, saa Tiden 
kan gaa saa lrenge. 

Ohri.stma.s Mellm-s Tale paa LGnds
ra.adet i Aarhus var et frisk PU3t i 
Stuen. Retsforbundet m.aa a! Fln.ans
ministeren forla.nge en Undersegel8e at, 
hvad Valutalov og Restriktioncr haT 
gav11et Sam/1/hldet, eller om det mod
satte 4kke snarere har vreret TUfmldct. 
Os kalder man for 0konmnlske Nudi
ster - dct vild.e 1.-rere interessantet'e at 
hlYT'e lidt om Bocfaldemokraternes Gar
d.erobe{oratulringm- fra den Tid, da der 
blev pud.set Militrer paa dem paa 11'm'l
leden og til ntt, cla Storkapitalcn tor
<1!Tet Soclaldemokraterne Meblementer 
ou Vfllaer/ 

Ha.ns Hai!..9en fandt Hr. Brorsen.s Krt
Uk a! Regeringen mrerkvrerdlg tand
~ men raadede Soclaldemok:ra.tlet W 
a~ flytte pmmen med Frte Folltepazt1. 
68 Stemmer plus 5 er jo kun 2 mindre 
end det rene Flertal, og 
vii de begge. F0lgen er let at se: Bo
cillldsmo"rattct ger ;o, 1wad clet 1«111 
for at ed.elalgge Fol'kestyret og 

GrMdllal:- l'erfur ., CrwuiAII'ir
aiJiie"ii"'tAqtf..- det eneate, det vi•· 
tipte 01 det afprende. Der maa 
aka bea K&u , aom aikrer Ekaiate uaen 
for a lle, aom lever paa cr- .dan
deta Jord. Bouden maa aikr•, at 
han kau. blive paa aiD Ca.ard. 
De uheldige ekonomiske Forhold i 

Gnenselandet skmrper den nattanale 
Kamp om Jorden, og det gavner hver
ken da.nake StaJtslntereeeer eller et 
t-y8k-nordiak Forhold! Man m.aa over
lad~ det tySke Mindretal selv at af
goo-e, hvad Udbyg:n.l.!lc a! det.t k ul· 

turelle Vrerdier nildve 
ge det ikke ber0rer c 
esser. En GreldsllaJler 
og der ma.a gives J. 
tyske Piger til at seg 
kebejakole i Tinglev. 
dansk Justit8minister 
.zer er naturligt tor 
Ml8ke' Og en tysk s: 
l Nordslesvig maa k 
Gernl.ng uforstyrret a 
En dansk Sygeplejersl 
Gerning 1 Sydslesvtg. 

Man kan tkke i Da. 
mea blot at lytte til d 
mod hBjere Lim, sts 
mindre A.rbejde. Der 1 

vid.sthed og Samfum 
IndenrigBpoZitik. Det h 
saa mea til en Udenrigl 
kunde ~e den, at D 
stne Opgavm- itldadtil. 

Her afbll'Jdes Forhan. 
I Dag taler Statsmil 

og efter Bebandling a! I 
en kommun.a.l La.anefon. 
na.nslovdebatten med fo 
tegnede Talere. 

Den Eksklm 
anlregger 

Hels1n 

F ORRANDLINGSM0Dl!l 
s1ngor Sltibsvmrfts b 

bejdam&ndenes Fagtot'1!n 
A!dellng resulterede 1, at 6 
Arbejder Pereke aka! an11111 
vUI'etten !or at faa under~ 
a.t sin El<Bkluslon a.t Fag; 

Sklbavrerttets Dlrektion 
1 evrigt aln StUIIng med 
lTro, som Arbejdflkonfliktf 
paa Arbe:Jdspladsen. 



opfordrer til 
~bed i dansk 
litik 

Social· 
·lkeparti 

Etter at den russisk.e Filialbestyrer 1 

Danmark Hr. J1k8el Lar8en bavde givet 
Luft for nogle udenrigspolitiske Be
tragtnlnger og bavde opfordret Rege· 
ringen til at felge sit Program, talte 

l
det tyake Mindreta.Js Repr~nta.nt }>a. 

stor Schmidt: 

Danmarla Anseelse st~e i 
et nordisk F orbund 

- Tre Fa.ktorer er afg'0rende i Dan
Jnarks Udenrigspolitik: Fmllesskabet 

Norden, hvilke Tanker man saa 
nd gor sig om dette Fmllesskab, For
oldet til England og Forholdet til 

skl.and. Mellem a.lle disse Gl'Upper 
r et Fmllcsskab bestemt at den ger

e Oprindelse. Der er ogsaa For
elligheder, nu smrllgt udtrykt i Ver

densanskuelserne. Danmark kan ikke 
l~re sig S&lv nok. Hvorvidt det allige· 
vel bu.rde vmre Maa!et at opnaa sterre 
Selvstamdlghed er en a.nden Sag. 

I Forholdet angaaende Overenskom
'ster med England og Tyskland er det 

!fOr Danmark afg'0rende, - hvad der 
er farligt for Landet. Jeg kumde sige, 
!a.t det er farllgt at knytte sig for nmr 
ftil England og fornuftigt at knytte sig 

turelle Vmrdier n0dvendigger, saa la!n
ge det ikke bel'0rer danske Stats!.nter
easer. En GmldSsanering er 11.0dvendig, 
og der maa gives .Adgang fOr unge 
tyske Piger til at sege den tyske Fol
kelwjskole i Tinglev. Hvad kan vel en 
dansk Ju.stitsmini8ter 1Jide om, hvaa 
,fer er naturligt for en ty11k Pt.ge at 
9118ke t Og en tysk Sygeplejerske foot 
l Nordslesvig maa kunne udfore sin 
Gerning uforstyrret at Opholdsforbud. 
En da.nsk Sygeplejerske ud.ferer jo sin 
Gerning 1 Sydslesvig. 

Ma11 kan ikke i Danmark {ort8a1tte 

med blot at lytte til dem, aer 8trceber 

mod hejere Ltim, 8terre Vel.stand. og 

mi,liLre .l!rbejd.e. Der mangler Maalbe

<t.•id8thed og San~fund.sfelelse i daruk 

IndenrigspoUtik. Det herer etldelig og

saa med til en Udenrig8polttik, ~m jeg 

kmtde lmSke den, at Danmar k magter 

8ine Opga,;er itldadtt1. 

D~ der skaber 
Historie: 

To Brodre 
Viuorio og 

:-----Bruno Mussolini 

men med Bruno, 
tog i Luftvmddel 
m.askus-Parls og 

VJttorio bar ved 
interesse altid va: 
Saaledes akrev ha 
Abessinien regelnue 
Filmsblad, han re<li 
bar vmret den lede 
bejdeme til den stol 
Rom, der nu har 1'1 

Staten har stUlet J1 
Raadighed. Fllmsbye( 
Svemm~~ fierel 
den mest moderne •='ov·deoa·~ 
skal lejes ud dels til 1\amled 
fremmede Filmsselskat e 

Vittorio 8Wg 8ig 
sammen mea delg om 
.li'Umsmand Had Bo%n, for 
80nl Statist i C'owboy-chmidt 
datnnet Sekikabet ,,Eoa 
.ll'ilm", R. .11, M., mea et 
.l!ktiekapital, og 80m~ 

grainpunkt Optagelse 1it 
mea ketliLte 
rio8 Rejse til Hollywo~ 
.ll'e>rmaal at enoagero d.y 
Teknikere. 'n 

Her afbmdes Forhandlingen.. 

I Dag taler Statsminister Stauning, 
og efter Behandling at Lovforslaget om 
en kommunal La.anefond fort.smttes F!
nanslovdebatten med forelobfgt 16 ina. 

VITTORIO og BRUNO MUSSOLINI Vlttorios ,Ga.mle", il 
bar i den sidste Tid henledt Op- meget lnteresseret i Film,tet 

truerksomheden paa slg. Vittorio er 22 sa.aledes mindSt een Film k af 
og Bruno er 20 Aar (reldst at il Duces i sin private Biograf, ogim 
G Bern er Edda, gi!t med Grev Ciano, nogen Tid siden 14,000 S4 

tegnede 7'alere. Ha?nar. 

Den Ekskluderede 
anlregger Sag 

- hun er 27 Aar, mecteDS Romano er 10 Htllr-en til Raadighed ~·-""'""'·
og Anna Maria 7), men de to B l.'0dre Filme.n ,Scipione L'African'tgen!u 
deltog ikke desto mtndre som aktlve ne Interesse som Udgangc..erim,O 
Flyvere og Eskadreledere under Felt- den italienske Statskasse ing 11. 
toget ! Abessillien. Bruno har siden ~ber Vittorio paa Succ)fldet: 

~ortsat sin Karriere som Krigsflyver, Fi.I.mssel.skab. 

.n, som mere bygger 
r det gamle L8nds
end paa saglig Be
r jeg alvorllgt for, 
~t mange Vmlgere i 
:;annere saaledes: -
lsstlller oe ikke! Og 
Ia bllve, at Vanskc-
1 troede overvtmdet, 
; at vmre foroget. 
led Overskudet paa 
tlrerede den radikale 
!Drst b0r foretagea 

, n~er til Tyskland - men det er nu no
get andet, jeg Vii sige i denne For
bindelse, selvom jcg er Tysker! Det 
er rigtigt. at Danmark en Gang for 
alle bar affundet sig med sin Lidenhed 
- men Da11mark kan betyd.e meget 
m ere, hvi8 d.et 8taar 8ammen mea de 

den .Bram.slues'ske Fl.0j i Partiet, M!llll- a?ldre nordi8ke Lande, det 1Jil give me-

H e I s I n g 0 r, Toredag. 
F ORHANDLINGSM0DET melle-m Hel-

slngor Sk.ibsvrerfts birektfon og Ar
bejdsiiUI!ndenes Fagtorenings Helsingor
A!dellng resulterede i. at den ekskludcrede 
Arbejder Perske skal anlregge Sag ved Cl· 
vilrelten for at faa u:ndersegt LovUgheden 
at sin Eksklusion at Fagfor&nlngen. 

1d.et ~ for nogen Tid siden tog til ~~ 
Spanien efter at Fa.derens Tilladelse i er 
allersidste 0jeblik var indhentet te: 
fonisk fra Berlin, hvor Mussolini saadanne Akt!ver, 

foreligger Vmrdier 
rekte Skatter maa 
ier kan bllve Tale 
~kte Skat.ter. Han 
:rlsst.Jgnlngen, men 
ForpUgtcl&er, H~ 

•gger 08, Jorayrer 
mde kGbcs bfllfgere 
eringens Gmldsord-
t skal tjene tll at 
:nelig Fordellng at 
!em La.ndbruger og 
::.andbrugsorg~ 
~re lnteresscrede. 

l$Varet alene 
tuning 
1 til Slut, at han 
ha~ ke.st Ohrist

wd.rtalt: og fundet 
ulelig! Men Jem
tald.et uige:nkalde
gttrne baadc Vet~ 
res Medvirken, thi 
l671terer 8aa bcty-
.,.1-!Dfn'n.-A-, .. -

get mere Anseel8e. 
dene med Guld.mentaliteten, nu faaet 
Overtaget. Er der overhovedet Llv Det er ikke nok bare at klare Dagen 

og Vejen. Man mangler enhver An
mere i Sa.ma.rbejd.s-Splrerne, eller har ty 
den anonyme H0jfinans fuldstamdigt dning at, hva.d et sa.mlet Norden vil. 
kvalt dem? Mill De natlonalt-kulturel.le Forhold 1 Gtren· 
• . ionmrer sltyder op som selandet maa ordnes ! st0rst . 

Paddehatte, men nu vil Landbrugerne bed. mullg Frl-

lkke mere sl~ebe sig en Pukkel til, mens " ' -
andre nyder Llvet og drl.kker at Dun- ingen Grae.naedr,.,gning ka,. atille 
ken! Tyalterne Letrpaa"du ene ~D-

Et friskt P ust 
4l<ern....--Lelf pa.a den- aliden Side 

Crie!tte~r." Derfor er etenJe6ral'· 
B~ngtfra det eneate, det •ig-

Haru Haruen-Rerbye (Retsforb.): - tipte og d-et afg"rende. Der maa 

Statsregnskabets Overskud bar hvert akabe. K.ao.r, aom sii<Ter Ek.sistenaen 
Aar bedraget til at ~tte nmste Aars for aile, aorn le•er pa.a Greenselan-
Budget i Vejret. Det er hverken Mar- d 
k . eta J ord. Bondcn m.aa sikrea, at 

edspnserne eller Arbejdsvillien, det er J han 1ca.n bl' • G d 
galt med - dar er andro Brist som ave pa.a sm aar • 

kan rettes herhjenune. Begge Rege- De uheldige ekonom.iske Forhold i 
r~ .. -n..+ Gramselandet skmrper den nationale 
• ""6"'l"W ..-lernesOrdforere vender slg llge 
voldsomt mod Prisstlgnlngerne, men Kamp om Jorden, og det gavner hver-

ken danske Statsintereaser eller et 
Rcgeringen aner nmppe, hva.d den skal 
gore! Den freder sfg aelv ved at ned- tysk-llDrdisk Forhold! Man maa over-
smtte nogle Kommlssioner, saa Tiden lade det tyske Mindretal se1v at at
kan ga.a saa Irenge. gere, hvad Udby~ af dets ku1-

C'hri8tmas Moner8 Tale paa Land8-
raadet 1 Aarhus var et frisk PU8t i 

Sklbsvwrttets Dlrektlon forbeholdt slg 
I evrlgt sln Stilling tned Hensyn Ul den 
Uro, som Arbejdskonflikten havdG skabt 
paa Arbe'jdspladsen. 

var ved at drukne i den tyske H)rldE~st. 
I 0jebllkket ledcr han den ene at 
to Eskadrer paa lalt 14 Marchetti 
voia-Bom:bemaskiner, der kre:m.per 
Franco. Alle 14: Maskiner 
res af Oberat Biseo, der ogsaa var 



De, der skaber 
Historie: 

men med Bnmo, da. de for nyllg 
tog i Luftvre~le'bet 
mask\.1.9-Pa.rts og kom lnd som Nr. 

Vlttorlo bar ved Slden af sin 

To Bredre 
Efter at den russiske Fillalbestyrer i 

Danmark Hr. Ak.sel Larsen havde givet 
Luft for nogle udcnrigspolitiske Be· 
t.ragtningcr og havde opfordret Rege
ringen til at folge sit Program. talte 
del ty!Jke Mindreta.l.s Reprrosentant Pa
stor Sclrmidt: 

turelle Verdier twdvendigg0T, saa lren· 
ge det ikke bererer danske Statsinter
esser. En G!eldss&Dering er nedvendig, 
og der ma.a gives Adgang tor unge 
tyske Piger til at soge den tyske Fol
keh0jskole i Tlnglev. Ht.'a.d kan wl en 
dansk Justitsmi.nister vide om, hvail. 
Jer er naturligt for en tysk. Pige at 
wn:tke 1 Og en tysk Syg61)lejerske foot 
i Noroslesvig ma.a kunne udfore aiD 
Geml.ng uforstyrret at Opholdstorbud. 
En danak Sygeplejerske udf0rer jo sin 

Viuorio og 
!.-----Bruno Mussolini 

int.eresse a.ltld vmret filmSbegejstret. 
Saaledes skrev han under Kampene i 
AbesStnien regelmressigt Artikler til det 
Filmsbl.ad. han redigerer i Rom. Han 
har vmret den ledende Sjml i Forar· 
bejderne til den store FilmSby udenfor 
Rom, der nu bar rejst alg efter at 
Staten har stlllet .lord og :Mldler til 
Raadigbed. FUmsbyen, der bar e.get 
Sv0~on. flere Restauranter og 
den mest moderne tekniske Indretning, 
skal lejes ud de1s tU italienske, del& til 
fremmede Fii.rn.sselska.ber. 

r til 
sk Danmarks Anseelse st9Srre i 

et nordisk F orbund 
- Tre Faktorer er aig0rende i Dan· 

marks Udenrlgspolitlk: Fmllesskabet 
mcd Norden, hvllke Tanker man sa.a 
end gor slg om dcttc Frellesska.b, For
l:oldcl til England og Forholdet til 
Tyskland. Mellem alle d.isSe Gropper 
cr et Fmllcsskab bestemt af den ger
mo.nskc Oprindelse. Der er ogsaa. For· 
iskolllgheder, nu srerligt udtrykt i Ver
dcnsanskuelserne. Da.mnark kan ikke 
vrere slg selv nok. Hvorvidt det allige

lvcl burdo vrere Ma.a.let at opnaa st0~ 
Selvstrondlghed er en anden Sag. 

I Forholdet anga.e.ende Overens.kom· 
lstcr med England og Tyskland er det \ror Danmark aig0rende, - bvad der 

Gerning 1 Sydslesvlg. 
Man kml ikkc • Da.nmar1e tort80'Jtte 

mod blot at 1-ytte til dem, der strmber 
mod Jwjen·e Lml, sterre ve-,.st01nd og 

mind1·e A~·bejcte. Der mangler Ma.aZbe· 

t.>idsthed og Samfundsfelctse i da.nsk 

Inde11rigs-politik. Det h0rer enurelig og-

844 n~od til &" Udenrigspolitik, B<nn jeg 

kunde wn.ske den, at Danmark rnagter 

8ine Opgauer tndadtil. 
Her aibredes Forhandlingen. 
I Dag taler Statsminister Staunif'g, 

og efter Behan.dling ai Lovtorsla.get om 
en kommunal Laanefond tortsrettes Fi· 
nanslovdebatten med foreleblgt 16 ind-
tegnede 7'alere. Hamar. l

er farllgt for Landet. Jeg kunde sige, 
at dct er farllgt at knytte sig for mer 
til England og tornuftigt at Jmytte sig 
nrer til Tyskland - men det er nu no
get andet, jeg vll sige i denne For-
blndclse, selvom jeg er Tysker! Det 
er rlgtlgt, at Damnark en Gang for 
allo har affundet sig med sin Lidenhed 
- mc1l Damnark kan betyd.e meget 
wJcrr, 1wl8 det stMr sammCil med de 

Den Ekskluderede 
anlregger Sag 

He I a I n go r, Torsdag. 

F
ORHANDLINGSM0DET mellem Hel
alngor Skll)svrerfta DlrekUon og Ar

bejdlltnrondenes Fagrorenlngs H<llslngor
.Afdellng resulleredo I, al den ekskludcrode 
Arbejder Per11ke skal antmggo Sng vod Cl· 
vilrelten for at fa e. undet:80gt Lovllghoden 
a.f sin Ekskluslon a.f Fngforcnlngen. 

andre "m·di.<rke Lande, det vil give me· 
gc't mrrc At~seolse. 

eUer ha.r 
fulctstmndigt 

skyder op som 
vil La.ndbrugorne 

en Pukkcl til, mens 
og drlkker a! Dun-

Det er ikko nok bare at kla.1·e. Dagi!Yit 
og Vcj€m. Man mangler enhver An· 
t ydning a.f, hvad et a&mJ.et Norden viL 
Do nattona.lt-kulturelle F-orhold i Grmn
~~ela.ndot maa ordnes i st0rst mulig Fri-

hed. " I 3 
lngen Craenaedt'f\rninc ka,. Aitille 

Tys\:erne l>'etl paa d~n- en'7: ~g Dan• 
uerne -'belt paa den aii(re'D"Side 
6nei!Yen. Detfot et 6renaedfat· 
1iin:ien lanatfra det enest.e, det vig· 
tiptc 01 det afa-jireude. Der maa 
akabu Kaar, aom aikYer E.k.aistenaen 
for aile, aom lever paa Crenaelan· 
dot. Jord. Bonclen ma.a sikres. at 
han k.an blive pa& ain Caard. 

Sklbsvrerltet.s DlrekUon forbeholdt elg 
I Qvrigt. aln Stilling med ltensyn til den 
Uro, som ArbcjdRkonfllltlen ha.vdo ska.bt 
paa. Arbdjdspladsen. 

De uheldlge ekonomiske Forhold i 
G~qela.Ddet skmrper den na.tionale 
Kamp om Jorocn, og det ga.vner hver· 
ken da.D.ske Sta.tsinteresser eller et 
lySk-nordisk Forbold! Man maa over· 
la.d~ det tyske Wndretal selv a.t ai
gcn-o, hva.d Udbygnillg a.f dets kul· 

Vittorio og Bruno. 

VITTORIO og BRUNO MUSSOLINI 
bar i den sidste Tid henledt Op

mmrksomheden paa slg. Vittorio er 22 
og Bruno er 20 Aa.r ( Eeldst a! il Duces 
r> Born er Edda, gift med Grev Ciano, 
- hWl er 27 Aa.r, medens Romano er 10 
og Anna Maria 7), men de to Br0dre 
delt.og lkke desto mindre som aktive 
Flyvere og Eska.dreledere under Felt
toget i Abessinien. Brnno bar alden 
fortsat sin Karriere som Kr!gstlyver, 
lc.let ~ for nogen Tid siden tog til 
Spa.nlen efter at FadereDJS Tilladelse i 
allorsldste 0jeblik va.r indhentet te: 
fonisk fra. Berlin, hvor Mussolini 
var ved a.t drukne i den. tyske .1:1'"011~st. 
I 0jeblikket Ieder han den ene a! 
to Eska,drer paa ialt 14 M.al\Chettl 
voia-Bombema.skiner, der keemper 
Franco. Alle 14 M.askill~r -K011niiU~oUae

res a! Obet'st Bi.seo, der ogsa.a. va.r 

Vittorio slog 8ig /01' kort Tid siden 
sammen med den amerika.nske 
.ll'il~ld Hail. Roa.cih, d6r startede 
8'0m Statist i Oow'boyfilm, og de 'lwr 
&mMt Sel.3kab6t ,&oa.c1~ " Mussolini 
Film", R . A. M., med en nwget stor 
Aktteka.pitaZ, ou 80m t0rste Pro
gramp"nkt Optagelse af »Tosca" 
med k.endte OperC£kunstnere. Vitto
rio$ Rejse til Hollywood havds til 
Forn\4111 at I!YI"lJG{Je?'B dygtige Atelier

Teknikere. 
Vittorl.OS ,Ga.mle", U Duce selv, er 

meget mteresseret i Film, - han ser 
sa.a.ledea mindst een FUm hver Aften 
1 a1n private Biograt, og stillede for 
nogen Tid alden 14,000 Soldater fra 
H~eren til Ra.adlgbed som Statister 1 
Fi.lmell ,Scipione L' A!rlcano". M.ed den 
ne Interesse som Udgangspunkt og 
den ital1enske St,atska.sse 1 Ryggen 
ha.a.ber Vlttorlo pa.a. Succes for sit 
Fl.ltnBSelak&b. 

E. 8. 
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·re-

rd~d Uv4- ;., .. <rt, ~ 
/1~ 1#'. /f.J) , 

Send~~jylland 
og vore Lrere:. 
begel-1~~g~~ 

" · Af Sl_coleinspe~r 
Bernhard Hansen, 

· Sf6nderborg 

~tti::BET 8tmderjy'tla.nd ~er 
D ~~- historlsk og ~lsk 
Llm<iOllll'pAdet !r,f!. £ongMaen. ttf E*
ren. Derfor e~ ~der 1 1920 helletl)tl:ike 

-Tale om ,.S0~d.~jylland"s Gen.f~g 

med I>amxlark. Veod a.lle officlelle Til· 
kendegivelser brugtea Udtrykket: Ds 
, . . ~; 

[16'1!/oren.eile-, 3l!l'rl4erJYd&ke Lam.Mdele, 

so~ tydeli.gt ti1kendegiver Smlderj*l· 
lands DeZmg. 

Skol~nspe/dpr Bernh. HatU.n. 

Mini&terlelle Cirkulmre.r bzou.ger 

i're.mdeles denne Betegnelse, der tml.d· 

lert1d er ret uh.a.a.ndterUg og derfoz: 

slOO.vanlig kun a.nvend:es i offf.cielle 
Aktstykker. Betegnelserne Nord,- og 
Bydsle81;ig er derlmod · let anvendelige 

og ru>jagttge 1 deres Angivelse at S0tl.

doerjyllands g'fli.Dit~renede og ikke gen
forenede Om.raader. Det t0r vel ogsaa 

sigest at de 1 Dag (l det store og b,ele) 

har vundet Hmvd 1 S0ncterjylland& Be· 

folkni.ng Nord og Syd .fQr Gramsen 

uden derfor at udeluk~e Brugen af den 

hele La.nds<lels reldgamle Navn: 8 0 Jt-

de1·jyna11d. Men hvor der. tales om 
Landet helllholdsvis Nord og Syd for 

Grrensen, trreklter Navnene lfor·dr og 
Sy<lslesvig &mdcrjylla.nd~ Doellng klart 
op, og en saadap. Tenninologi ma.a. for

langes gennemi0rt i vo~;e geogra.fiake 

Lrerebeger. - Her skal nu anferes nog

Je .Eksempler pa.a., hvorledes d.isse Lre

reboger opfylder de Krav, der kan stil· 

les til dem: 

I ,vor JtYrd - Geograji ftYr Folke· 
skolen" (198CJ a.f Axel Nielsen, Semi· 
narlelrerer i Haderslev, lreses S. 22 un· 
der Overskriften: .,Senderjylland blev 
dansk igen 1920" f0lgende: ,S0nderjyl
(and er Landet Syd for Konge~n. Ef
ter 1864 var La.ndet under tysk Styre; 
tnen ved en Folkeafstemning 1920 blev 
det lgen dansk". - Sa.aledes lader F or
fatteren Erobringen 1864 og Tilba.gele
veringen 1920 nok saa. elegant ga.a op 
mOd hinanden! - Sydslesvlg nrevnes 
overhovedet ikke i Bogen; men Flens
borg nrevnes under Tysklands Byer (S. 
4.7), dog uden nrermere Oplysning a.f 

nogen Art. 
Bo~n angives af Forfatteren at vre

re beregnet til hele Folkeskolen, altsaa 
ogsaa til de reld$te Klasser. Dens Ind· 
hold er f0lgelig Nol'ID for, hva.d Elever, 
der gaa.r ud a.f Skolen ved Konfirma· 
tionsalderen, slwnnes at SkUlle vide om 



--·~ ........uUJJrug, 'l'je
nestemmnd og Teologer for Ttlgangcn 
til Etaten - thi ellers Vtlde vor Of· 
~lcersstand indentor en ga.n&ke kort 
Aarrmkke svinde ganske betydellgt 
ind. Det er da ogsaa 1 denne sta!rkt 
bla.ndede soclale Oprindelse, v1 maa 
se en vmrdifuld Fa.ktor 1 vore Otfi
cerers forstaaende Indst.llllng overfor 
det indkaldte Mandskab og dettes 
ForudStetnlnger ved Aftjeningen a.f 
den almindelige Vmrnepligt. Til Ge.n· 
geld maa vi paa anden Maa.de vere 
voreM1lltserhjem uhyre taknemmellge, 
idet disse !orayner vor Lregevidenskab 
med ikke mlndre end ca. 40 pCt. a.f 
Standen. Ogsaa her bestaar utvivl
somt et V)st slregtskonttnuerl:lg Elr· 
hvervsrorllldling, som llcke ber under· 
kendes. De rest:erende 60 pCt. s0r
ger Lregerne selv for, og sammen med 
Teologien herer Modiclnen da ogsa.a. 
Ul de Fag, der iba.r den sterste ,Ar
velighed" Slmgterne imellem. Blandt 
dlsse 500 udvalgte Personer fa.ar Te· 
ologlen kun sin Fornyelse fra Hjem, 
hvorl Teologien i Forvejen va.r reprre
senteret. 

Havde den foreta.gne Analyse om
fattet flere Tu.sinde Personer, i bvll
ke !. Eks. de mllitmre Fmdre derved 
var kommet til at udg0re et betyde
llgt Antal, vilde man ejcndornmeligt 
nak have set, at mange Teologer 
havde deres Oprlndelse i mllitere 

Ministerielle C1rlrulmrer bruger 
!Temdeles denne Betegnelse, der lm!d• 
lertid er ret ahaandterlJg og dertor 
sredVanlig kun anvendes 1 otticlelle 
Aktstykker. Betegnelserne Nord- og 
8ydsle81)f.g er derimod • let anvendelige 
og 11.0jagtlge t de-res Angivelse at Sen· 
d:erjylla.nds gent~renede og lkke gen
forenede Omraa.der. Det ter vel ogsaa 
slges, at de i Dag (I det store og hel&) 
har vundet Hmvd 1 Senderjyllands Be
folknlng Nord og Syd for Grmnsen 
uden derfor at udelukke Brugen a.t den 
hele Landsdels mldgamle Navn: Be>l-
derjylland. Men hvor der t&lee om 
Landet he.nholdsvis Nord og Syd for 
Grrensen. trekker Navnene Nord,. og 
Sydslesv!g Sondcrjylland!t Dellng kla.rt 
op, og en saada.n Terminologi maa for
hmges gennemfort i vore geografiske 
Lmreboger. -Her skat nu anf0res nog
le Eksempler paa, hvorledes disse Lse
reboger opfylder de Krav, der kan stll· 
les til dero: 

I ,Vor Jord. - Geo,qt·afi for Follul· skolen" (1936) af Axel Nielsen, Semlnarlelmrer i Haderslev, lleses S. 22 under Overskrlften: ,S0nderjylland blev dansk igen 1920" felgende: .,Senderjyllllnd er La.ndet Syd for Kongeaaen. Efter 1864 var Landet under tysk Styre; men ved en Folkea.tstemning 1920 blev det lgen dansk". - Saaledes lader For· fatteren Erobringen 1864 og Tllbagele
ve~en 1920 nok saa elegant ga.a op mOd hinanden! - Sydslesvlg nmvnes overhovedet ikke i Bogen; men Flensborg nmvnes under Tysklands Byer (S. 47), dog uden nrermere Oplysning a! nogen Art. 

Bogen angives a.t Forfatteren at vrexe beregnet tll bele Folkeskolen, altsaa ogsaa til de reldste Klasser. Dens Ind· holder felgelig Norm for, hvad Elever, der gaa.r ud af Skolen ved KO'Ilfl.nna· tionsa.lderen, skannes at skulle vide om vort Grrenselands Geogra!i. 
I ThormOd Kirstelns og Ernst Mi11-lers ,Da.nmark og Island .. (92 Sider) - beregnet for de reldste Klasser -, der I Hovedsagen er inddelt efter E r· hvervsomraader, flndes medtaget en Del danske Land.ska.bstyper, saaledes Afsnit om Nordsjrelland, M0n, Lolland, Sydfyn, Hlmroelbjergegnen, Bornholm m. fl. Om Nordslesvig findes en halv Side (om Ma.rskon). Grmnsen dmtales med en enkelt Linie (S. 14) og beteg'nes som .,Grrensen mellem Bonaerjyl· uma og Tyskla.nd". I en Tabel (S. 85) over La.ndsdelenes Storrelse er Nord· slesvig overhovedet ikke optert, men taget med under Jylla.nd. 

I samme Forfatteres Bog, ,Grundskolens Geografi" (3-6. Klasse) for· trelles under Tyskland (S. 49) felgen· de om Grmnserne: Kunstige Grren.ser findes srerllg mod 0st og Vest". Nordgramsen omtales ikke, Sydslesvlg heller ikkc (dog nmvnes Flensborgs Navn bla.ndt Tysklands 0stersebyer). 
I Februar 1937 udkom et Bllledvrerk om Danma.rk til Skolebrug (C. Brun) med felgende geografiske Afanit: Vest· jylland, Limfjorden, Den nerrejysk.e 0 , F)rn, Sjrelland, Lolland-Falster og Men, ledsaget af en Samling Billeder !ra. de forskelllge Aarstlder, fra 10.1· ma- og Erhvervsforhold. 0stjyUand mangler, men kun tllsyneladende. Der er MAsser at Bllleder fra. dette rlge Landomraa.de. Men Nordslesvig er s.Iet. tet som geograflsk Begreb. Til Gengreld er der saa i en Bllled.samllng paa 165 Billeder blevet Raad tll 1 - alger og skriver eet - Billede fra dette Landomraade, nerolig et (meget daar· ligt) Lu!tfotogra!l fra Senderborg. Da Afsnitsoverskriften 0~jylla.nd er glemt, konuner dette Blllede tilmed 1nd under Samlingerne fra Vestjylla.nd.. 

Under .Afsn1ttet om Befolkninren u 

' 



Solojtnanterfle at 1. Grad Garde, Ha.ug-1 t 
ated og Wern og Solojtnaoterne a! 2. GMd 11 

der ikke heller blevet Plads til blot et I frem til Mellemskoleeksamen i Geogra
eneste Billede, som kunde minde om, fi uden noget som heist Kendskab til 
a t der ogsa.a bor Dan.ske Syd for Gram- La.ndet mellem Skelbrekken og Ejde
een. ren. - Til Gengreld skal krleves for-

I et tilsvarende tysk Billedatla.s var holdsvis indgaaende Kendskab til Au
det utamkeligt, at Nordslesv!g vilde stralien, Centrala.frika, Patagonien og 
blive udeladt. Sydpolarla.ndene. 

Mellemskolegeografierne har en Ten
dens til ligesom Folkeskolegeografler
ne at dele den jydske Halve fra Grren
s.en til Limfjorden i 0st- ogVestjyliand. 
Geogra.fisk set kan dette maaske have 
sine Fordele. Ogsaa under Dr0ftelsen 
a.f det oonderjydske Sp0rgsmaa.l har vi 
Danske Iagt Vmgt paa at paavlse, a.t i 
Forblndelsen med Llgheden i Folkelyn
net paa begge Sider Kongeaaen er og
saa Landskabet i Senderjylland typisk 
dansk. Marsken bar dog sit afg"jorte 
Srerprreg, der ikke uden vldere beretti
ger til at srette den ind under Vestjyl
land. 

Men de geografl.ske Lrereb0gers her 
nrevnte Tendens med!orer desvrer
re, at Nordslesvlg mere og me
re forsvinder som selvstrend!gt 
Omraade i vore Geografler, medens f. 
F.ks. ,.Den Mrrejydske 0" (som altsaa 
1 Virkeligheden er navnles) stadlg fast
holdes. Geologisk set kan der vrere god 
Mening i dette; men kulturgeografisk 
er det i hej Grad an.gribeligt. Naar vo
re geogra.fiske Lrereb0ger udvlsker 
eller udsletter Grrenselandet som gco
gra!isk Begreb, svrekker de derved og
saa Grrensevrernet. 

I Andersen og Vabls ,Geogra.fi for 
:Mellem.skolen" tales der (S. 142) om 
Kystlandet fra Setule·rjyllcvn4s Gr~nse 
(Flensborg Fjord) til Mariager Fjord. 
Sydslesvig omtales ikke. Flensl:>org 
nrevnes under Tyskland, men kun med 
Byens Navn. 

I Juls og Kyrres ,.Oeogra.fi for Mel
lemskolen" er Sydslesvlg tagct med 
paa en ejendommelig Maade; S. 120 
findes et Afsnlt med Overskriften 
Sonderborg, i hvilket der forlrelles om 
- Flensborg Klrkegaard, Bov, Overse, 
Sankeimark og Is ted! 

Thorvald Nerlyngs ,.Lresning til Geo
grafitlmen Nr. 1" har en Del godt og 
lntere-ssa.nt Stof om ,Senderjylland", 
som dog ogsaa her kun er Landet indtU 
Flensborg Fjord. Men Artlklerne akrem
mes af IDejl. Senderborg Slot lu}Jdes 
den g,·q,a Borg, K~gnres: Landet med 
Smaabrug u4en Bendergaarde, Flens
)jorg Fjord: Grantsen mellem Dq,nsk og 
Tysk, og om Lyksborg Slot slges, at 
det ,.ses med sin hvide Bygning, naar 
man sejler Fjorclien ind" - foruden an
eire Urimeligheder. - Sydslesvig om
ta.tes overhovedet ikke 1 Bogen. 

Uvilkaarllg sperger man, om Aarsa
gen til disse geografiske Lrereb0gers 
Mangler og Fejl maa seges deri, at de 
aile - paa en enkelt nrer - er bleven 
til ved 0resund ? Eller staar vi overfor 
et Udslag a.f almindelig Slendrian 1 et 
ilvsvigtigt Sp0rgsm.aal? 

Vor Grrense ligger fast. Men Genfor
eningsa.rbejdet skal i uoverskuellg Tid 
g0res fra Dag til Dag, og her maa sag
Jig Kendskab til Grrenselandet vrere 
det f0rste Udgangspunkt. Vore Sko
lers geografiske Lrereb0ger kan lkke 
upaatalt faa Lov til at vise denne OJr 
ga,ve fra sig. 

._ 
e 

I C. C. Christensens ,.Geogra.fl for ( 
Mellemskolen og Realskolen", der I en 
Aarrrekke bar vreret den i vore Sko-
ler mest brugte geogra.flske Lrerebog, J 
havde 12. Udgave (1924) i n. Del, S. 
144 et Tillreg om Mellem- og Sydsles- b 
vig paa henved 1 Side. I 15. Udgave r• 
ved Lektor Sophie Petersen er dette h 
Tillll!g forsvundet. I samme Udgave k1 
lreser ma.n S. 96 som Overskrift: Sen- 01 

derjyrland eller Nordsl~g, og deref- rc 
ter felger: , . . . . Det (altsaa Sender- G 
jylland eller Nordslesv1g) omfatter den k 
Del af det tidllgere Hertugd0mme, der F 
I 1920 kom tilbage til Dan mark." - s 
Elftor Lektor Frk. Sophie Petersens 'I 
Meni.ng er Sydslesvig felgellg lkk.e I s 
Senderjylland. Heller ikke i sammeBogs f 
I. Del (samme Udgave), under Tysk- fl 
land, fifldes et eneste Ord om Sydsles- F 
vig, og Flensborgs Navn er ikke n~evnt. :C. 

15. Udgaoo at C. C. Chrlstensens g 
,Geografi for Mellemskolen'' gor det f: 
rutaaa. 1 Virkellgheden mullgt at naa e 
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B e r 1 i n, 13. oktober. 

F0lgende noter blev utvekslet i 
riksutenriksdepartementet i mid· 
dags m~llein ' riksutenriksminister 
friherre von Neurath og ·den bel· 
giske sendemann vicomte Jacques 
Davignon: 

Den tyllke note lyde.ri 

l ung. Den har pa sin side gjentatte 

I 
ganger, merlig gjennem den tyske 
rikskanslers erklmring i hans tale 
av 30. januar 1937, gitt uttrykk 

I for sin opfatning i denne henseen· 
~ de. P! den annen side har den ty· 

I 
ske regjering tatt til efterretning 
den kgl. britiske og den franske re
gjerings erklrering av 24. april 

1

1937. 
I betraktning av at avslutnin· 

gen av en traktat til erstatning .av 
Loca.rnopakten ennu kan ta en god 
stund, og i ensket om a styrke de 
to lands fredsbestrebelser, mener 
den tyske regjering at det er hen· 
siktsmessig A. .presisere sin holdning 

I 
overfor Belgia allerede nu. 

I den anledning avgir den fel· 
gende erklrering: I 1) Den tyske regjering bar tatt 

, til efterretning den opfatning som 
den belgiske regjering har gitt ut

: trykk for pa grunnlag av sin egen 

I
, kompetanse, nemlig 

a) at den har til hensikt A. felge 

I 
en uavhengighetspolitikk i full su· 
verrenitet, 

1 b > at den er bestuttet pa a tor· 
1 svare Belgias grenser mot ethvert 
: angrep og enhver invasjon med all 
makt og hindre at det belgiske ter· 
ritorium blir benyttet av en annen 
stat som gjennemmarsjland eller 

Jeg har den mre A meddele De· som operasjon-sbasia til lands til 
res Excellence felgende pa vegne sjes eller i luften, og at den bar 
~v den tyske regjering: Den tyske til hensikt A. organlsere Belgias for· 
r~gjering 1 har med stor interesse svar pA en effektiv mAte med dette 
tatt til efterretning de ofentllge er·· mAl -for eie. 
klreringer som den' belgiske regje· 2) Den tyske regjering fastslar 
r!ng bar avgitt med slkte pa ! av· at Belgias ukrenkelihet og integri· 
kla:re Belgiae internaajonale atll· tet er fellea interesse for veatmak· 

tene. Den bekrefter sin beslutning 
om under ingen omatendighet i 
krenke denne ukrenkellghet og lnte
grltet og alltid i respektere det bel· 
giske territorium, selvagt undtatt i 
det tilfelle hvor Belgia i en vebnet 
konflikt som Tyskland er innblandet 
i, skulde medvirke ved en miliber
aksjon som er rettet mot Tyskland. 

3) Den tyske regjering er rede 
til pA. samme mMe som den kg!. bri
tiske og den fninske regjering, A. 
yde Belgia stette, i tifelle av at det 
bUr gjenstand for et angrep eller 
invasjon. 

Friherre von N eurath. 
Den belgiske note lyder: 

Den kgl. regjering bar med stor 
tilfredshet tatt til efterretning den 
erklrering som riksregjeringen har 
meddelt den i dag. Den gir u~ 
for sin opriktige takk overfor riks
regjeringen. 

Vicomte Jacquea Dat>igftOft. 
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... c; aeondte med, at 10 at de 
Lilt bryde det forhadte PIIUI.ke
'E nogle PIIUI.ker, som de havde 
>'\f Plankeverket ltu, og efter-
' 'li 
ttdes, tog Nedbrydnlnparbejdet 

;'{ 

~~ og slog fra sig med dem, ~tidig 
,0 med, at andre forsynede s1g med 
1 ' Sten og .lEbler, der brugtes som Ka-
3 steskyts imod Lederne. lEblerne var 
~q for en stor Del stjaaJne i omliggen- DE DANSKE paa Tenni•bGnen i Shanr 

berne, tier bl•u r•nn«ttt;rt trod• Krir-. 
rick, Fru E. A. lAne#!, Fru K . Rothe, J 

Natiotulltitlentle• Korr••pontlent, A•et• 
Fru A•p, Hr. Rothe, All Peder.-n, Boti\ 
Sparrevohn, Warner, N. P. PeterHn, Julq 
Aar• Me•ter A. J. Petlttr"'*', StGrmo•• .L 
untie?': Dttt tla11.eke Mejeri ,Shant~hai MiloJ 
til det btternmionale Settlement 0/1 en 
•oar•linien Jttlenom Settlemerotftt, Her ocr. 1 
tra.ad•hftln, , •poaa.elte Ryttere" 01 Mulci/'! 

de Haver, hvor Drenge fra Basker
:st lejren jrevnligt foretager Razziaer. 
;) f· 
;>pa Mytteriet foregik ikke uden Ak-
lOfl'll kompa.gnernent af h0je Hyl og me
r t gen Raaben, som opskramtte Beboer
~as ne i vid Omkreds. Forst ejter en T i<UII 
l<~r mea Forlob lykkedes det med Bi-

(Fot'blrettes Side 2) 

. 
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F oruds<etningen for N eutralitetens · Bevarelse 
belgisk F orsvar et virksomt 
Berlin, Onsdag. 

DAGENS politiske Sensation i Berlin er Tysklands Ikke· 
Angrebs· og Bistands-Erklrering overfor Belgien. Allerede 

for et Par Dage siden kunde Deres Korrespondent med Sik· 
kerhed forudsige, at en tysk-belgisk Fredsoverenskomst var paa 
Trapperne. 

Naar den ty•ke ogden belgi•ke Note om det lremtidige 
Forhold mellem Ty•kland og Belgien er blevet ollentlig
gjort netop i Dag, aaa er dette, aom Dere• Korre•pondent 
erlarer, •ket lor at yde Belgien• unge Konge en HC16der•
bevi•ning. I Morgen, den 14. Oktober, er det Aar•dagen lor 
den opaigtvakkende Tale, hvori Kong Leopold i Fjor over
lor det belgiake Mini.terraad rejate Kravet om en fuldkom
men unfhangig belgi•k Udenrigapolitik . 

· l I tali en ltele Tid en underrettet 
Som jeg tidllgere bar ruevnt, tillmg- tysk-belgiske Gramae. Men der findes 

ger. man l Berlin netop Kongen at Bel- nogle Momenter - og de fremhmves 
gien en stor Fortjeneste, hvad Sikrin- i Berlin - som bar Betydn'llg langt 
gen at den belgl.ske Neutralitet overfor udover det tysk-belgiske Problem, Mo
:B'ra.nkrlg- England og nu ogsaa. Tysk- menter som bar Bud til en ~kke an-e-.
land. angaar. Den l Dag offentl!ggjorte dre Sma.Mta~er i EurO'L'!a. 
tysk-belglsko Overenskomst .fremstUles I Berlin pointcres det i Forbindelse I 
her som de to Suveneners, a ltsaa Rigs- med den nye ty.!k·belgiske Overens
kansler Hitlers og Kong Leopolds, komst meget kraftigt, at det tredje Rl
Vmrk. ge fremdeles som hJdtil a.fv!ser enhver 

I Berlins politi.&ke Kredse tmgger man kollektiv :PoUtik og I Stedet tor tuatrm
meget stor Vmgt pa.a at tremlueve, at ber de dlrekte Forhandling>er fra Stat 
det tyske Udenrlgsministerium hele Ti- til Stat. Overenskomsten med Belglen 
den har boldt det ltallenske Udenrigs- er typisk for den nye tyske Udenrlgs
ministerium fuldt underrettet om alle polltik, hmvder man her. Internationale 
Faser 1 de tysk-belgiske Forhandllnger. Konferencer har ingen eller meget rtn-= 
Ogsaa 1 denne Sa.mmenhll!ng understre- ge Verdi for Tyskland. Den tyske Po
ger man den taste Solidaritet pa.a Ber- litiks Ledelse regner egentllg kun med 
lin-Rom AAsen. tosidede Aftaler, og langsomt, men sik

Tyskland. stiller kun een 
Betingelse 

Dagens otticlelle Dokumenter om 

kert gaar tysk UdcnrlgspoUtlk sJ.n Vej 
mod L0sningen a.f det ene konkrete 
Problem efter det andet. Rekkctelgen 
har b.idtll vmret Polen-England-Belgien. 

Overe.nskolllSlen mellem Bruxelles og Hvem bllver de:n nmste Stat, med hvll-
Berlln rwn.mer alle politlske facts a.f ken Tyskland ved dlrekte Forha.ndlin
Betyd.Dmg. Sltua.tlonen rnellem Berlin ger paa. Tomandshaand vii sege at l0!!C 
og Bruxcles er fuldkdmmen klar, slger bestaa.ende Problemer? 

man i A!ten 1 Berlin. Den gaar, udtrykt 
1 Korthed, ud paa, at Tyskland for
pligter slg W a t respektere Belgiens 

Et nyt Slag mod F olke-
forbundet 

er 
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~~og slog fra sig med dem, samtidig 
tO med, at andre forsynede sig med 
t • Sten og lEbler, der prugtes som Ka-
3 steskyts imod Led erne. JEblerne var :q for en st:Jor Del stjaa.lne i omliggen-
1m~. de Haver, hvor Drenge fra B'asker
:st lejren jmvnligt foretager Razziaer. 
.:>~ 

DE DANSKE paa Tenni•banna i Sllan• 
berne, der bleu tlen,..,./flrt trod'• Krite., 
rick, Fru E. A. lar•en, Fru K. R~l.e, J 
IY'ationaltidende• Korre•pondent, Acwet. 
Fru A~, Hr. Rothe, Alf PeJ..-.. n, Bail 
Sparreuohn, Wa,.ner, N. P. P.tn .. n, Julq 
A au M•ner A. J. Peder•e,., StCIIrmo .. 1.L 
und.r: D.t dan.ka Mejeri ,.Shantlltai MiloJ 
til Jet internafionale Settlement 06 en 
aoar.linien udnaom Settlemerdd. Her ua, 1 tra.ad•hetln, .,apan•k• Ryttne" Of Maaldta! 

apo Mytteriet foregik ikke uden Ak-
' :>ST\ kompagneanent af heje Hyl og me
r l. gen Ra.aben, som opskrremte Beboer
tas ne i vid Omkreds. Ferst efter en Titu:tl 
l<~( mes Forl0b lykkedes det med Bi-

(Fortmettes Side 2) 
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Forudscetningen for Neutralitetens Bevarelse er 
et virksomt belgisk F orsvar 

Berlin, Onsdag. 

DAGENS politiske Sensation i Berlin er Tysklands Ikke· Angrebs- og Bistands-Erklrering overfor Belgien. Allerede for et Par Dage siden kunde Deres Korrespondent med Sikkerhed forudsige, at en tysk-belgisk Fredsoverenskomst var paa Trapperne. 
Naar den ty•ke ogden belgiske Note om det lremtidige Forhold mellem Tyskland og Belgien er blevet ollentliggjort netop i Dag, saa er dette, som Dere• Korre•pondent erlarer, sket lor at yde Belgiens unge Konge en Haderabevisning. 1 Morgen, den 14. Oktober, er det Aaradagen lor den opsigtvakkende Tale, hvori Kong Leopold i Fjor overlor det belgiske Mini•terraad rejate Kravet om en luldkommen ualhangig belgisk Udenrigspolitik. 

: P' I tali en hele Tiden underrettet 
Som jeg tldHgere bar nawnt, tillmg- ty.sk-belgiske Gramse. Men der findes ger man 1 Berlin netop Kongen at Bel

gien en stor F ortjeneste, hvad Slkrln
gen a.f den belglske Neutralltet overfor 
l''ra.nkrfg- ;Engla.nd og nu ogsaa Tyak
Ia.nd angaar. Den l Dag offentliggjorte 
tysk-belgiske Overenskomst fremstllles 
her SOID de to Suverreners, altsaa Rigs
ka.nsler .amera og Kong Leopolds, 
Vrerk. 

t Berlins politiake Kredse lregger man 

nogle Momenter - og de fre.m.hreves 
i Berlin - som har Betydn~g langt 
udover det tyak-belgiske Problem, Mo
menter som ha.r Bud W en Rtekke an
dre Sma.asta~er i Eurol}a. 

I Berlln pointeres det i Forbindelse I 
med den nye tysk-belgiBke Overens
kom.CJt meget kraft!gt, at det tredje RI-
ge fremdeles som hi.dtil a!viser en.bver 
kollektiv 'Politik og I Stedet for t:nstrm-meget stor Vregt paa at fremhreve, at ber de direkte Forhandlillg.er fra Stat det tyske Udenrlgsmlnl.sterlum hele Tl- til Stat. Overenskomsten med Belgien den har holdt det ltallenske Udenrigs- er typlsk for den nye tyske Udenrigsmlnisterium fuldt underrettet om aile polltlk, hrevder man her. Internationale Faser 1 de tysk-belgiSke Forhandlinger. Konterencer har ingen eller meget rur.: Ogsaa 1 denne Sammenhreng Wl.derstre. ge Vrerdi for Tyskland. Den tyske Poger man den fa.ste Solidaritet paa Ber- l!Uka LedeLc;e regner egentlig kun med 

Tyakland stiller kun een 
Betingelse 

Dagens officlelle Dokumenter om 

tosidede Aftaler, og langsomt, men stk
kert gaar tysk Udenrigspolitik sln Vej 
mOd L0snlngen af det ene konkrete 
Problem efter det andet. Rre.kkef0lgell 
bar hldtil vreret P olen-Enfland-B,!l]gien. Overen.skomsten mellem Bruxelles og Hvem bllver den nreste Stat, med hvil-Berlin rummer alle politiske ta.cts af ken Tysk.land ved direkte Forha.ndlinBetydning. Situationen mellem Berlin ger paa Tomandshaand vU S0ge at lase og Brux.eles er fuldkommen kla.r, siger bestaaende Problemer? 

man i Aften i Berlin. Den gaar, udtrykt 
i Korthed, ud paa., at Tysk.land tor
pllgter sig til at respektere Belglens 

Et nyt Slag mod Folke-
forbundet Integrltet og Ua.fhre.nglghed samt at En serligt betydninc•fuld Ting ma.a yde Belgien Hjrelp, dersom dette Land ikke over•ea: De:n tyak-belgiske Overekulde blive Genstand for Angreb eller enakomat er et nyt Slag mod FolkeforJnvasion. TyskJ.and stiller kun een Be- bundet. TyskJanda Regering Iader inlingelse: At Belgien ikke medvirker i gen vere i TvivJ om, at Fo1keforbunds· nogen milltrer Aktion mllld Tysk.l.and. San.ktion.er vil blive opfattet 

Dette er Kendsgemingemte, som ka- krigameasige Handlinger. H'fia Bel-
rakter.Iserer den nye Stilling ved den .urort.settes Side 2) 



&'ien, der jo oven i Kpbet netop i 
di.aae Oage er blevet indvalgt i Folke
forbundsraadet, paa et e lltt andet 

Fortsat fra Side 1 

tryk for sin Opfattelse i denne Hense
ende. Paa den anden Side bar den ty
ske Regering taget til Underretning 
den kg!. britiske og den franske Rege-Tidapunkt skulde vaere parat til i Hen- rings Erklmring af 24. April 1987. 

hold til Folkeforbundapagtena § J 6 at I Betragtnlng af, at Afslutningen af 
lade Tropper, der befind-er sir i Krig en Tra.ktat til Erstatning for Locarno
med Tyakland, pa.uere belgiak Omna- pagten endnu kan krreve rum Tid ' og I 
de aa.a vilde dette few Tyakland v•re 0nsket om at styrke de tod Landtes 

' . . fredellge Bestrrebelse1·, anser en y-etUhetydende med en belet~k Krlgaak· ske Regerlng det tor vel anbragt alle-
tion mod det tyake Rige. I w.a fald • redo nu at prrecisere sin Holdning (>ver
vllde den nye tyak-belaiake Aftale om tor Belgien. Idette 0jemed afgiver den 
Belrien.t lnte&"ritet O&' Uafluenaiahed f0Jgende Erklrering: 

alta&& veere annull«et. Det te Moment 1) Den tyske Regering bar bemalr
fremh•ves abukt i Berlina Aftan· ket slg den Opfattelse, som den bel
blade. 

Dette betyder la.kUsk, at Belgien ik
ke mere vll kunne paatage sig at op-

glske Regerlng har givet Udtryk for 
paa Grundlag af sin egen Kompetence, 
nemUg: 
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fylde Folkeforbundspagten. Uden Tvlvl 
gCJr man sig da ogsaa. i Berlin et vlst 

Haa.b om, at 1 den kommende Tid baa
de BelgJen og en Rrekke andre euro. 

pmlske Sm&~U~ta.ter, der er brrendende 
lnteresseret 1 at kunne gennemlere en 

NeutraUtets- og UafhtengtbedspoUUk, 
vU udfolde en kra.!tlg Akttv1tet for en 
Revision at Folke!orbundspara.grater
ne, spectelt hvad Medlemmernes kol
lekUve Pllgter angaar. 

kun a ) at den i fuld Suver•netet ac- !ega. 
ter a t fplge en Uafhaengigheds Po- Fe 
litik, staa 

b) a t den <>r fast besluttet paa at Jt 
r O'rSYare Belgien. Craemer med a lie slaf 
aine Krefter mod ethvert Ang-reb og Bn 
enhver lnvaaion, at forhindre, at art 
beltiak Omraade til Angreb mod en Fa 
anden Stat benyttea aom Cennem
ganaaland eller Oper.ationabaai.a til Fe 
Landa, til Yanda eller i Luften, og ve 
i dette 1Z)jemed at Ot·ganisere Bel- S: 
giena Forsvar paa via·kaom Maade. I'!] 

En anden Sag er, at Tyskla.nd at 
hvert eneste Land I Europa., det vrore 

slg nok saa liUe, venter, som det bed
der i Noten t:.u Brwcelles, ,.en vlrlcsom 

Organisering af Forsvaret, for at Ua.!

hmngighed og Netralltet kan bllve re
spekteret". 

s· ~) Don tyske Regerlng faatsiaar, at b 
Belglens Ukrtenltelighed og Integritet ~ 

Pagtens Ordlyd 
Berlin, Onsdag. R. B. 

Den tyske Note lyder: 

-,.I den tyske Regerings Navn bar 
jeg den JEre at meddele Drs. Ekscel
lence f0!gende: 

er at fmlles Interesse for Vestmagter- f 
ne. Den bekrrefter sin Beslutning om t 
ikke under nogle Omstrendigheder at 
gere Indgreb 1 denne Ukrrenkelighed 
og Integrttet, men til enhver Tid re
spektcre belgisk Omraade, undtagen 
selvfelgellg 1 det Tlllrelde, at Belglen 
under en vrebnet Konflikt, hvort Tysk
land er indviklet, vilde modvirke ved 
en mod Tyskland rettet Milit&ra.ktion. 

3) Den tyske Regering er rede til, 
Ugesom den kgl. britlske og den fran
Ike Regering, at yde Belgien Bistand, 
hvis den skulde blive Genstand for et 
Angreb eller en Invasion. 

Friherre oon Neurath. 

ntF'""''A"' en vreeentllg Fremgang 1 aaa 
Den tyske RegerJng har med sa!rlig 

IntereSSe erlaret de offentlige Erklte
rlnger, som den belgiske Regering bar 
afgivet til Klarlreggelse at Belgiens ln
ternationale Stilling. Den har setv paa 
Sln Slde gentagne Gange, srerUgt ved 
de'-' tyskc Rigskanslers Erklrertng i 
sin Tale at 30. Januar 1987, g'lvet Ud-

I den belgiske Note hedder det: 

vUde m.a.n lndromme de to 

Parter Krigsterendes Ret
•Jgr•eal~r til &8. 

Den kgl. Regerlng bar med stor Til
fredsbed bemmrket sig den Erklrering, 
d~r 1 Dag or blevet meddelt den af 
Rlgsregeringen. Den udta!er sin !even-
de Tak dertor. 

1 den 
Str~m 

AA Aalekistevej ud .[or Nununer 49 
skete der i Gaar ved 17-Tfden en 

ved hvllken den 45-aartge Ka
Viggo Hlt~.Ych, Kempsvej l , 

Livet. 

En Konsekvens af vo1~ Uafbrengigbeds
politik, siger Belgiens Udenrigsminister 

V·womte Jaoques Davignon. 

The Daily Telewraph -
Nationalticlencle• Telelframtjenute 

Sammen med nogle Kammerater var 
1 Frerd med at reparere Lyslednin

og han stod oppe paa en Stlge, 
han skulde undereoge et Brud. 

8trt4 med ~ne lt18truk-ser greb hatJ 

i beuge strt~rnflh'tJ-nde Lt>dnft1ger 
eett Gang, hvllket var saa meget 

eom hans Gummthandaker 
hulfede. 

Bruxelles, Oll.'Jdag. 

E FTER Ol!entllggore.Lsen af Teksten 
i Tysklands Garantlerklrerlng an

gaaende Belgiens Uafhllmgl.ghed t.rdtaJ
te den belgiske Udenngsminister Spaak 
i Dag til Ptessen: 

skriver Bladet, at Holla?l(j med tak
nemmeUg Interesse t.'il tage et lignende 
Forslag til Eftcrretnhlg, dersom Tysk
Zana vtl.do stflle det et saada.nt, og neje 
sludere det. Men der maatte ganske 
vust derved udtrykkeligt konstateres,/ 
at Holland vllde holde fast ved .sin 
ga.mle Selvstrendlgheds-Politik. 

I Tilf~elde af Luftangreb: 
. 

Den Ulykkellge .M.and blev hmngende 
Ledningerne, ude at Stand tU at kom

fl'l Ved egen Hjrelp. Pa.a hJu1s Skrlg 
Arbejdstrollerne til, og Strommen 
hurtlgt afbrudt. Da man fik ham 

paa. Jorden, va.,r han bevld.st..les. 

- Dot tyske Dokument er lk.ke en 
Tra.l..i:at. Den belgiske Regering a.nser 
~ tYske Regerings Erklrering som en 
KOD$ekve;os at Belg1en.s Uafhtenglg
heds-Politik. der mere og mere paa-
skennes i Udlandet, hvilket har fundet 
Udtryk ved Belgiens Valg thl FolketCJir
bundsraadet. 

Plan omEv 

tsnl.llcLva~senet og Rednt.ngakorpsct blev 
og hver a! Udryk.n.lngsvogne. 
en Lmge med. I ove1 en Time 

m!Lil lorgreves med Opliv
••u~;-ll.r'"nl'"K· Utvivlsomt var han blevet 

efter faa. 0jebllkkes Forleb. 

Fortsat fra Side 1 

Pudsig Sag om 
' Pudsemiddel 

Baron v. Neuraths Erkl8llrin.g, der 
komrnet· fra Naboen I 0st, bar en Be
tydni.ng, som dt!t et un.0dvendigt at. un
derstrege. Belglen 0nsker sig selv til 
Lykke moo Erklreringen, som de-t anser 
tor ()t 8tort Bidrag t,iJ Kon.9olldering DJf 
Freden og som et gun.stigt Udtry.k for 
det gode Forhold mellem de to Lande. 

Den tyske Erklrering er en logl$k 
Folge at det Tilbud, den tyske Rigs
kansler gjorde Belgien I sln Ta.ie at 30. 
Januar i Aar, og at den engelske og 
franske Regerings Erkimringer, som 
Belgien tillregger stor Vret"Qi. ErJdre
ringen fra de to store Na~oner udgjor
de ilnidlertl<l ikke en endelig L0snlng. 
Den belglske Regerlng vidste meget 
vel, at dens Maal. ikke var naaet, med
mindre dec var naaet en Ordni.ng og:~a.a 
me<.! Tyskland. 

hver 5. Ke 
Stor Luftvcernsaften 

IN'GENI0RFORENINGEN aabn~e i 

Aftes Sin Foredragssmson med en 

Luttv~rnsa.ften, hvortil var indbudt en 
Rrekke prominente Grester, som aile 

gav M0de, kun Indenrigsministeren blev 
borte! 

Luftv~rns.toreningens Prmsident, 

ldet Belgien lager den tyske Erklre
rtng til ErterTetntng og -prlser dens 
Aand, glenuner Belgien lk.lte Blne Pllg
ter .som M:edaem A.f lrnn,.,,;,~,., .. - ... ~ T . 

Professor 8. P. L. Sorensen og General. 
sekretleren, Kaptajn 8. A. Andersen 
v&r Foredragsholdere. Kaptajnen gav 
en Overslgt over Luftvrernsa.rbejdet i 
Udlandet, Baggrunden for, at man var 
J,ommet lnd pa.a at besk~rftlge sig med 
ClvUbetollmtngens Beskyttelse, og Myn
dlghedernes Opgaver herbjeanme, som 
de er fastlagt VIed Luftv~rnsloven, der 
dog l!der af den :Mangel, at Opga.vernes 
Laanlng lkke et tidllhPcnmn ....... 

• 
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selvfelgellg 1 det Tllfselde, at Belg1en 

under en vsebnet Konflikt, hvorl Tysk· 

land er tndviluet, vilde modvirke ved 

en mod Tyskland rettet Militseraktion. 

BerUnJ Onadag. R. B. 

Den tyske Note lyder: 

-I den t.yske Regerlngs Navn bar 

jeg den lEre at meddele Drs. Ekscel

lence f0lgeude: 

3) Den tyske Regering er rede til, 

ligesom den ltgl. brltiske og den fran

ske Regering, at yde Belgien Bistand, 

hvis den skulde blive Gepstand for et 

Angreb eller en Invasion. 
Friherre 1xm Ncurath. 

I den belgiske Note hedder det: Den tyske Regcrlng har med srerlig 

IntereS&e crfaret de offentlige Erklse

rlnger, som den belgiske Regertng bar 

!lfgivet til Klarheggelse a! Belgiens in

tematlonale Stilling. Den bar sclv paa 

&in Side gentagne Gange, srerllgt ved 

den tyake Rigsk~lers Erklrering 1 

81n Tale a.f SO. Januar 1937, givet Ud-

Den kgl. Regering bar med stor Til· 

fredsbe<i bemrerket sig den Erklrering, 

der 1 Dag er blevet me<idelt den ai 

Rlgsregeringen. Den udtaler sin !even

de Tak der!or. I 
Vicomte Jacques Davi!JIIon. 

En Konsekvens af vot· Uafhrengigheds

politik, sige t· Belgiens Udenrigsminister 
The D eti ly Tele11r0ph -

NationaltitlenJe• T eleflramt jene•te 

BrnxeUe.s, On.sda.g. 

E FTER Offentllgg0relsen af Teksten 

i Tysklands Garantierklrering an

ga.acnde 13elgle.ns Ua1'hrenglghed u:dtal

te pen bellglske Udenrigsminister Spaak 

i Dag til Pressen: 

- Det tyske DokUillellt er ikke en 

Tra.k'"tat. Den belgiske Regering anser 

den tyske Regerings Erklrering som en 

KO'rulekvens at Belgten.s Ua!hrengig· 

heds-PoliUk, der mere og mere pa.a.

skelliles i Udlandet, hvilket har fundet ' 

Udtryk ved Belglens Valg til Folkefor

bundsrs.adet. 
Baron v. Neura.tbs Erklrering, der 

kommer fra Nabocn i 0st, bar en Be· 

tydning, S()ro det cr un0dvendigt at un

derstrege. Belglen onsker slg selv til 

Lykke mod Erklreringen, som det a:nser 

for ot stort Bidrag ~il Konsolldering wf 

Freden og som et gunstigt Udtryk for 

det gode Forhold mellem de to Lande. 

Den tyske Erklrering er en logisk 

F0lge af det Tilbud, den tyske Rigs

kansler gjorde Belglen i sin Tale a.f 30. 

Januar i A.a.r, og a.f den engelsk.e og 

franske Regerings Erklreringor. som 
Belglcn tlllregger stor Vrerol. ~-;l1klm

ringen fra de to store Nationer udgjor

de lmjdlert\d ikke en endelig L0snlng, 

Den be.lgiskl' Regering vldste mege-t 

vel, n.t dens Maal lkke var na.aet, med· 

mintlre dea· var naaet en Ordni.ng ogsa.a 

med Tyskland. 
Idct Belgien tagel' dt>n tyske Erklre

ring til Et'terretnlng og prlser dens 

Aand, glemmer Belg1en lkk~ sine Pllg

tet som Medlem a! Folkeforbundet. In

t& er amdret paa dette Ornre.a.de. Tyak

l<md fu1·si~e,· 011 om. at det fortsat vil 

re.~1>0ktere belyisk Te1'ritoriwm, lt~Ulta-

gen i Tilfrelde at tn 'L'«lmet I!onJlikt. 

7wor Belgfen de1tag1n- i en ,militrer Ak

tion" mod Tysklcwul. Oniene milttwr 

Aktion er tilstrcekkeligt tydelige ; 1>'ig 

selv. men Belgicns Frihed ju1·bJ!wer 

fo1't.~at ttforan.drct paa dette Omraade. 

1 Cll slig Situati<m mlde natttrlig1>is 

Tysklatl~~ Fo)·p1tgtelse1· b01'tfalde. 
Rom. Onsdag. R.B. 

.,Ciomale d'Itll-lia." hllser med Glre<le 

den tyske Gestu.s overfor Bellgien, som 

Bladet kalder en autentisk internatio

nal (i'red!!handllng, der er vlrkellggjort 

Folkoetorbundstormler. 

Bl&d et Ia der forat&a, at en Utrnon· 

de yeatua vii blivo •jort i en neer 

Fremtid fra ltaliena Side. 

llolland vilde vrere 
taknen1lig for et 
lignende Forslag 

A.m.<ttl.lrdam .• Onsdag. R. B. 

Offentliggorelacn af den tysk-belgiske 

Noteudveksling 1 Garantisp0rgsmaalet 

vrekker her almindeligt Bifald. 
.,Het Telegra.a!" skriver, at den tysk

belgtske Noteudveksling maa a.nses som 

Slutsteuen pa.a. den belglske Selvstsen· 

dlgheds Bygning. 
I en ojensynlig inspireret Artikel 

sltriver Bl~t, at Holklnd med tak

nemmeUg Jnte?·essc m1 ta!}e et lignettde 

Forslag til Etterretning, dersom Tysk.

lama vilde stiZle det et sa.ad-<mt, og 00je 

studere det. Men der maatte ganake 

vist derved udtrykkeligt konstateres, l 
at Holland vilde holde fast ved aln 

gamle Selvstrendigbeds-Polltik. 

I Tilf.relde af Luftangreb : 

Plan omEv 
liver 5. Ke 

Stor Luftvrernsaften 

INGENI0R.FORENINGEN aabnede I 

Aftes sin Foredragssresou med en· 

Luttveernsa!ten, bvortil var indbudt en 

R~ekke promlnente Grester, som aile 

gav Mode, kun lndenrigsministeren blev 

borte! 

Luftvrerns.foreningens Preesident, 

Professor S. P. L. S0rensen og General

sckreteeren, Kaptajn S. A. Andcrsell 

var Foredragsholdere. Kaptajnen gav 

en Oversigt over LQftvmrnsarbejdet I 

Udlandet, Baggrun~n for, at man var 

kommet ind paa at beskseftige slg med 

Clvllbefollmlngens B~kyttel.se, og Myn

dlghederne-s Opgaver herhjemme, aom 

do cr fastlagt ved Luftvrernsloven, der 

dog llder at den Mangel, at Opgavernes 

L0snlng ikke er tidsbegreenset. Kap

tajnen konstaterede, hvor langt man er 

kommet, og hvad der staar tilbage at 

g01'1e. I Efteraaret uddanner Luttvrems

forcnlngen 1400 Samaritter. Det, som 

det grelder om, er , at Befolknangcns 

Selvhjrelp organl.seres. og at e:nhver !se

rer at kende Redningen for slg, sine 

og sit! 

ProfeMOren re<legjorde for tre ·vlg

tige Sider, som navnllg ma.atte have 

Jngeni0remcs og andre Teknikeres In· 

lcresse, nomlig Eva.kuerlng, Bc:skyttel

sesrum og Gasmasker. Om Evakuerin

gen sagde Profes$oren, at det ma.a.tte 

forbere<.Les Jeeuge i Forvejen. Kun Tysk

land ser bort fra. Evakueringen. Her I 

r:a.ndet stem.mer denne Stllli.ngtagen lk

ke med Folkets Mentalitet. Myndigbe

derne har under Uda.rbejdel.se Planer tU 

Evakuering af en Femtedel at Keoou

bavns Be!olkning, eller mellem 150,000 

og 200,000 Mennesker. 

Evakuerln,gen.s Forberedlelsc koster 

kun Udt, men selve Evakuerlngen ko-

j ster meget. Omvendt gmlder for Be· 

skyltelsesrum, der koster en Del at ind

ret.te - 1()0-185 Kr. pro persona. Be

skyttelsesrum indrettes i a.lle andre 

Lande, men herhjemme er Opmrerk

somheden endnu for r lnge for den Be

spa.rel.se, det vtl betyde stt'a.ks at tamke 

paa deres Ind.retning, naar man bygger 

nye Bygnlnger. 
I Dlsku.ss.tcmen deltog en Rmkke Til· 

b0rere. Forst Brand.che! F olke, del' 
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Danmark far bedret 
den tyske handels
avtale. 

KS!)BENHA VN, 11. oktober. 
Utenriksdepartementet meddeler: 

Det danske og det t.yske regjerings
utvalg bar i tiden fra 5. til 11. ok
tober i K¢benhavn forhandlet om ut
{ormtng av den dansk-tyske vare
handel i manedene ob.-tober--dcsem
ber. 

Disse forhandlinger har f~d til 
det resultat, at det utover de i den 
oprlnnelige grunnplan forutsatte dan
ste utff)rselskontingenter pa 70 mil
lioner kroner har kunnet {aslsctles 
tilleggskontingenter for danske land
bruksvarer for de nevnte tre mane
der til et be1f)p av ca. 16 mill. kroner. 
Dermed er det for den samlede dan
ske eksport til Tyskland for aret 1937 
i alt apnet innfprselsmuligheter (kon
lingenter) som overskrider grunn
planen med ca. 26 millioner kroner. 
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H. V. Clausen er do 

I tiiUittiiUntUIIIUIUitttuutu Af uuunuttlitutltiUIIUIItlllfl; 

f Franz v. Jessen j 
oiiUfll l llllllllllllll llllllttlll ll l fltiiUUitiUitlli i i iiiiUUJUUUIUUUt~ 

HV AD lrenge ho.r vreret ventet, 
er nu sket. Efter en pinefuld 

Sygdom, sorn i 21 Maaneder har 
bundet bam til Sengen, er H. V. 
Clausen dod paa Rigshospitalet i sin 
Alder·s 77de Aar. 

Hans Victor Clausen borer til de 
danske Personligheder, som bar ydet 
en varig, til Tider afgorende Indsats 
i vort nationale Liv. Men bans Livs
gmrning var ikke begrmnset til det 
enc, nords lesvigske Virkefe~t. Hans 
Inleresser sprendte vidt; paa flere 
Omraader var hans Viden dyb og 
rig. 

aarelange Forberedelser lykkelig til
endebragte Trap-Udgave af de sen
derjydske Landsdele, hans monumen
tale sydjydske Landskabsskildring 1 
Turistforeningens Aarsskrift 1930, 
hans .,Holbrek Amt" og den bedaa
rende lille Bog, .,Det danske Land
skab" - alt dette er Vidnesbyrd 
om en geografisk-geologisk-historis.k 
Video, som Naturelskeren og den 
fint aandsdannede Skribent har IGf
tet op i det Plan, hvor Kunst bar sit 
heje Bo. 

Og H. V. Clausen var Kunsthisto
riker; hans Syntese over Middelalde
rens Kunst ( oprindelig fremkommet 
i Verdensktdturen) har jeg !rest i 
dens svenske Udgave med den stille 
Lykkefelelse, der melder sig, naar en 
klog og kyndig Mand, som selv vil 

vrere sin Begejstring bekendt, paa
tager sig at fere sin Tilherer gen-

Sandelig, H. V. Clausen bar ikke 
tnget sig Livet let. Sammen med et 
Par a..f sino Samtidige h0rte han til 
dansk Intelligens' sidste sande Hu
manister. Hvis vi ikke aile vidste, 
hvnd han most af a lt har vreret og 
vedblev at vrere til sin sidste Stund: 

I det danske Nordslesvigs Elskcr, 
Kender og Riddersmand - hvis vi 
ikke vidste det. saa vilde vi lede efter 
en Baas, hvori vi pedantisk kunde 
r·ubricere ham. 

nem et Skenhedsrige paa Jorden. 
Arkitekt uren frengslede den Irerde 
Magister llge saa strerkt som Billed
kunsten, og hvor - som i hans topo
grafiske Vrerker - en Karakteristilr 
gives eller ep Dom freldes over et 
Bygningsvmrk, hviler den paa sikker 
Grund og vidner den om klart Blik. 

Thi Magisteren var en fremragen
dc Prodagog; jeg har hort hans tidli
gere E lever i vor frelles Ven Niels 
Hjorts gamie Skole ude paa Frede
riksberg synge bans lhv og mange 
Aar efter mcd tindrende 0jne for 
trelle om bans Historietimer og hans 
Fodture med dem til Sonderjy!Jand~ 

Saa var lu1.n desuden Topograf og, 
hvis jog i mln Ukyndighed ikke ta
ger (ejl, et meget stort Stykke a.f en 
Geolog. Hans bemmte sonder jydske 
Rejschaandbog, der foreligger i fem
seks Udgaver, bans i 1930 efter 

Der blev ved Uruversitets-J ubi
lreet for en halv Snes Aar siden 
k-reeret en Rmkke Doctores honoris 
causa. Uden Tvivl er det gaaet man
ge som mig: paa Listen savnede de 
H. V. Clausens Navn. Hvilke Hen
syn gjorde sig greldende, da det blev 
skudt ud? 

Uvilkaarligt tmnker man sig, at 
Genlyden fra den Strid, der hnr 
staaet om H. V. Clausens Navn, er 
trrengt ind til det h0je Konsdstorium. 
Om det forholder sig saaledes ellor 
belt anderledes - derom veed jeg 

Fortslettes Side 4:. 

noget hedre Valg end en , ARIS'l 

Af vort 1 

Lagerf~ 

Sports Habit 
med P lue-foure, aile St;r relt 

Plus-fours 
alle St~rreleer ..... .. . • • • • 

Habit 
rued lange Benklreder .. .• • 

Impr·ie~&:u~~re~• 
Frakker 
1 Parti, alle Stprreleer • .•• 

Udstillet i K 

Faas kun hos 
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H. V. Clausen dod 
Fleaaborg A.dgaog tU national SelvAruwar : Hans og Kammerherre beatemmelaesret paa de gunstlgste Han, Farverens Scm fra Odense, Bernhofts Telegram fra Paris til Re- Vllkaar. I nogle Udtalelser , H. V. elskede Slesvigs danake Land og geringen i Kobenhavn bin 7. Maj AI- Clau~~en 1 1931 tremsatte til Natio- Folk med lidens.kabelig K~erlighed. ten, da han havde erfaret, at de al- Mltidende, nlll!lvnede han, a t Kam- Den nationale Grerning, han bar ud

intet. Men der havde i hvert Fald vilde H. V. Clausen have kunnet.gen- Uered.e Magters ferste Fredsforslag merherre Bernhoft og han paa egen rettet, er uden Sidestykke og, des-
vreret god Grund til videnskabeligt nemf0re sit nordslesvigske Vmrk, til Tyskland indeholdt Bestemmelse Haand- d. v. s. uden Instruktioner vmrre, uden Arvtager. Fra. det 0je
a t hredre netop den Stridsmand, der hvis han ikke havde ejet et va rmblo- om A/stemming 1 en tredje slesvigsk fra Regeringen, som overhovedet in- bilk, Alder og Sygdom vristede 
gennem mere end et Menneskeliv digt Temperament. Han havde sine Zone. Dette Telegram gjorde a! en tet aom helst havde forberedt tor et Vrerkt0jet ud af hans flittige og kyn
har givet det bedste, hans rige Per- Dyders F ejl. Han var et Menneske Afstemning en Indlemmelse, bvad TUfrelde, hvormed den aldrig bavde dige H~der, var der ingen ti l at 
sonlighed ejede, til Nordslesvigs Sag. med strerke Felelser , og ha n rea.ge- herhjemme blev udnyttet med j;'n regnet - maatte fa:stsrette anden ta.ge det i Brug. 
Han har ensom, i det stille, gennem rede hmftigt - men kort. Vist saa, Hreftlghed, der momentant vok!ede Afst emnings-Zones Sydgramse. Dette H. V. Clausen er ded ensom i en 
mange Aar knap nok kendt af andre det er let a t anf0re Cla usen'ske til Hysteri. Psykologisk Iader Tanke- er rigtlgt, og Gramsen ma.atte fuldt Hospitalsstue. Han lrengtes efter den 
end den HJle, trofaste Skare, som Ytringer, der aldrig burde vmre f11l- Fon~kydningen 81g fmldlertid forkla- tilfredsstille ogt~aa os, der af vort lykkelige Hvile, der er fuldend t G~r
hverken slap Haabet eller Arbejdet det i den nationale Dreftelse, og re. 1 <Jet givne 0jeblik felte H. V. bele H jrerte ent~kede, at Mellemsles- nings L0n. Blomster fra det omstrid
for dets Virkeliggerelse, samlet Vaa- som bar tilfejet ufortjente Saar uden Clausen sig som en slagen Mand, og vigs Be!olkning lige110m i 1867 vilde te Lands Haver vii smykke hans 
ben til det Arsenal, som skulde at gavne et Menneske eller en Sag. han reagerede med hele sin impulsive vedstaa sin urgamle Samh0righed hvlde Leje. 
vrebne dansk national Ret l Landet Men lad dem, der veed sig syndefri. Natura Voldsomhed. Som 1 et Gllmt med Danmark og Norden. mellem Kongeaa og Flensborg Fjord. ka.ste deres Stene. saae han sit Llvsvmrk truet, og ban I det lange Leb blev imidlertid 

Franz v. Je&&E'rn. Da Retten sejrede, lwrte allc om den En enkelt Handling i H. v. Clau- blev saare vred.. . netop det Nordstesvig, H. V. Clausen En bistorisk Livs· s tille Magisters Unders0gelser , der sen 's Virke bar jeg aldrig kunnet Ferst lrenge efter at H. V. Cla u.sen havde afgrren.set, Krigens og Fre- gerning omfattede hver eneste Gaard i hvert forklare mig og derfor heller ikke bavde forladt Paris, blev jeg bekendt dens Result&it for Danmark. Der kan &f Nordslesvigs Sogne, og som gav forstaaet : H ans Underskrift paa den med dette Telegram. Vort Samv&!r tvistes om, hvorvidt denne Clausen- Folketingsmand Christmas 
Besked om snart sagt hvert eneste utrolige Oktober-Adresse, i dens op- blev ikke forstyrret a.f nogen Mis- Linje nu ogsaa er saa logisk konse- MJ61ler om Magister H. V. 
Hjem dernede, dets nationale Sinde- rindelige Form. der, faa Uger inden lyd. Nu, som den Gang, vii jeg vidne, kvent, som den giver sig ud for, og I Clausen 
lag, dets Sprog, dets Forbold til Jor- Vna.benstilstanden 1918 appellerede a t i de mange Maaneder lnden H. V. C~usen havde ; et ogsaa selv ANLEDNING at Magister H. v. 
den . .. Her sad H. V. Clausen i sit til det h0 j sindede Tyskland om Nord- Majtraktaten v&r Clausen-Linjens sine Tvivl om, hvorvidt dens stor- } Clausens D0d udtaler Formanden for 
Studerevmrelse, omgivet af B0ger slesvigs Tilbagegtvel3e. Hverken Ophavsmand, den svome og il- politiske Forudsretninger i Fremtiden Det konservative Folkeparti, Folke
om Historie og Kunst, og Ark efter Stedet eller Lejligheden er her til tre Modstander at Flensborgs mere end i Fortiden vii vise sig at tings:mand Ch1"i.stmc.:~ M0lle.r: 
Ark fyldtes under hans Pen med Tal at unders0ge dette Mysterium; lEr- eventuelle Tilbagevenden til Dan· bolde Stik. Men Rcdeligheden i det - Magister H. v. Clausen indtog en 
- Tal om Valg, Tal pm Jordens lighed krmver blot, at dets Eksistens mark, tidlig og slide optaget Sindelag Styrken og Inderligheden i eJJestaaende Stilllng 1 Landet. Han var ' . . • den mest fremragende Kender at Nord-

E jerskifter, Tal om Sprag - og bag nrevnes. { Ja af _ i fuld Overensstemmelse den OverbeVIsmng, som bestem~e. slesvlg, og ha.nll Arbejde for Dansk-
hvert af disse Tal. indfert paa Kort, Anderledes forholder det sig der-~ med vor fortrinlige Gesandt, K~l- Clausen's Indsats i vort nationale I heden I Nordslesvtg fer Krigen skabte 
bvis Silhuet Clausen vel bar optruk- imod med en anden af de Handlinger, me~herre H. A . . Bemhoft- at sikre Anliggende, kan ikke vmre Genstand ha.m den Stilling, at hele det danske 
ket mange Hundrede Gange, saac 
ban for sit 0jc et nordslesvigsk 
La.ndskab, befolliet af Ievende Men· T villingerne! nesker, som forte en tung og trrels .. ,,_----~,......-----"'J''I''r---=-"'mr---lt:Jnan....--'1;:7171 Kamp for deres, for vore, for hele 

( ~~H -:1 ; '; Nordens Vmrnegra:nser mod Syd. 

• .. 
p 

• I en Menneskealder bar jeg kendt 
H. V. Clausen, og det var Nordsles
vigs Sag, der oprindelig ferte os 
!'lfl.lllmen. Naar han dukker op i min 
Tanke, ser jeg bam for mig som paa. 

1 et Billede: den lmrde og myreflitUgc 
nationale Statistiker, som med koldt 
Hoveoti og duggede 0jne lytter til 
Tallenes Hjrerteslag. 

Dette Billede-torstyrres ikke af 
en sen ere Ka.mptids Larm. Aldrig · L..MJi.!~'!f!!}_~~!ml~t!!.L..-__::__ __ ~!IIJ..:::A.L--::-::--:-~~~~-..J 

l 

Folk stod 1 TaknemJJghedsg~ W h.a.m. 
Han kom jo da ogsa.a til ~ jtVe en 
gans.ke overordenllig Indfiy4el.te paa 
hele Arbejdet omkrtng G~guln
gen l 1919-20, og Clausen-LiaJen blev 
den nye Gramse. Uanset ~ og 
uanaet Standpunkt vU der Vll!re EnJg
lled om, at det er en stor og eu betyd
ningst'uld, j a, en hlstorisk Uvsgemi.Jilg. 
som nu er a!sluttet. 

Noter 
Meddelelsen om H. V. ClaWMmt Ded 

er blevet modta~t med dyb Vemod I 
Nordslesvlg, h.vor Flagene mange Ste
der I Ga.a.r hejstes pa.a halv. De eonder
jydske Blade fremluever I deres Nekro
logcr H. V. Cla.useJUJ vartne Kmrllghed 
tU den sonderjydske Sag, hans eneataa
ende Kenclskab tU Forholdene dernede 
og hans Indsa.ts ved Losningen at 
Grmnsesporgsmaal~t. 

* 
H. V. Clausen var Odenseaner. og i 

Skyggen at st. Knuds Klrke, som hnn 
bold.t saa meget at, gik han i Skole. 
Han blev Student 1878, tor saa. at stu
dcre V'ed. Kebenhavns Universitet, hvor 
han 1885 tog Maglstergraden l Historie. 
Allerede to Aar efter kom han aom 
Lrerer til Skolen paa Holl!endervej, hvls 
P.ektor da var Niels Hjort. En ator 
Del a.f h8.D8 Ckrnlng, og den oor maa.
ske ve<1 hans D0d vU kalde de gladestc 
Mlnder frem, blev ha.na Historieunder
vlsning paa denne Skole genn<'m 39 
Aar, J()et han ferst tra.k sig Ul~'lge 
:A.926 som Lektor fra Skolen, der I :M.'l
lemtklen ha.vde faaet Navnet ,Frede
riksberg Gymnasium". 

• 
Karakterlstlsk nok hentede H. V. 

Clausen sln Hustru hlnsldes den ga.mle 
Grmnse, idet han 1901. t Taps Kirke, 
hvorft-a man lta.n se ind 1 S0nderjyl
land, Vied.es W C&thrlne Nielsen, Dat
ter a.f Chv. Landdagsrna.nU, Grossercr 
Julius Nielsen, hvls Hjem, Da.msager
gaard llge uden tor Haderslev, lkkc 
mindst etter at H. V. Clansen var ble
vet Svigerson I Huset. blev et at Cen
trerne l sonderjydak aandellgt Llv. Da 
Fru Cia~ dode 1 1929, var det, som 
noget br1stede for H. V. Clausen, og 
han forvandt aldrig Tabet a.f hende, 
som havde vmret ham en utrrettellg 
Felg~end 1 hans Arbejde. DeiU 
Samllv var sjrelden lykkellgt. 

v 
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I denBe Kronik bringer i den afsluttende Del 

a£ Ingeni~r Knud H;jganrda manende Foredrag, 

hvis Konklusion er : Pa ,\f~{itiske Hensyn maa 
Af lngeni0r KNUD H0JGAARD 

vige, naar det grelder ildets Sikkerhed! 
ll. det nytte f Provisorleaarent'S net. F aren for en fjendtlig Bt· 

srettelse skulde vrere mlndre, oaar 

vi er forsvarsl0se, end hvis vi 

er i Stand til a t sret te os til Mod

vrerge. Bort.set fra, at en saadan Be· 

tragtning v1dner om en Selvopglvel

se, som lkke er en livskra.f tlg Nation 

vrerdig, maa det siges, at Erfaringen 

fra de sidste Aar viser, at der un~r 

krigeriske Kon[likter i lw er t F ald in· 

t et H ensyn t ages t1Z den Vmrgelese, 

ntedetl8 der i k ke er Tvtvl om, at dett, 

·a.n.dre Lande end 

man efterha,a.nden draget Kon

sekvensen af den Udvtkllng, 

der har fundet Sted; jeg min

der om, hvorledcs man 1 dct 

sidste Aar bar styrket Forsva

ret 1 8c1~weiz, Holland og Bvc

rige, Lande, der llge sa.a lldt som 

Danmark vil kunne blive mist renkte 

for at ville bruge deres Milltrerappa

rat til andet end tll Forsvar at dt>res 

Neutra.litet. Kun 1 Da.nmark er der 

tngen Fremgang sket, j a., vrerre end

nu; Danmarks Regering bar for et 

halvt Aar siden mcd Rlgsda.gens God

kendelse 1 Reallteten over !or Om

verde;oen tilkendegivet, at man fore· 

lebig ikke agter at gennem!ere en 

vresentlig Forbedring at vort For

svar. 

Og dog man.gler det 1 den offent· 

lige Debat ikke paa Udtalelser fra 

ansvarllg Side vedrerende den fare

truende Situation. StatsminJsteren 

br ugte l sin Grundlovstale - altsaa 

for 4 Maaneder siden - felgen1e 

Ord: 
,.Vi oplever strenge Tider, hvor So· 

len formerkes af tunge Skyer. Uro

varsler ltommer ude fra Verden, hvor 

Kampe udkrempes mellem Dlktatur 

og Demokrati. Ingen ved, hvad Mor

gendagen kan brtnge at Ulykker, 

n.aar v1 ser, hvad der er sket 11.f 

S0rgeUge og urov~ekkende Begiven

heder 1 de sidste Dage. 20 AIU's 

Fred slden sidste Krtgs A!slutning 

er endnu ikke n.aaet , og a tt.er lyser 

Brand!aklerne over Verden, trod& 

Hundreder a! Erkl~eringer om Vlljen 

tll Fred!' 

H vJs det er Statsm.inisterens Hen· 

sigt a t styrke Folkets F orsva.rsvllje, 

kunde han lkke have va.lgt strerkere 

eller bedre egnede Udtryk. 

Hvad Hjrelp :tra Folkeforbundet 

angaar, er der vtst ingen, der lren· 

ger p r sig nogen Illusioner, i hvert 

Fald ikke 1nden for det rea.llstlak an

lagte Soclaldemokrat!. 

E ndelig skal jeg tUlll'de mig at 
nrevne, at DanmarluJ Udenrlgsminl· 

ster ved de nordl.ske Udenrlgamlnl· 

stres M0de 1 Stockholm saa sent 11om 

for en Maaned slden lfelge ,Social

Demokraten"s Referat udtalte I Ra

dioen: ,.Det er vert Haab, at Norden 

kan blive en st!Ue Verdensmagt for 

H jertets Sag paa. Jorden." Umiddel· 

bart :torinden havde .Mlnistereo imid

lert.id aagt; ,Man sperger uvllltaa.r

ligt sig selv, om den europtelske 

Kulturverden driver mod et stort, 

blodigt Opgor, eller om dette kan 

holdes hen saa lrenge, a t et nyt Stn

delag mellem Folkene kan f0des." 

Dlsse Ord er jo egentlig ikke t>g-

t rrengte dybt ind i Folkelege-

'·~et, og Lammelaen bar endnu ik ke 

fortaget sig. 

J eg herer til dem, der lgennem en 

Menncskealders Oplevelser og Erl'a

r lnger e r blevet overbevlst om, at det 

kan nytte, og min Overbevtsnlng er 

1 Dag fastere end nogen Slnde. AI· 

gorende for et effektivt Forsvarshe

redskab er et 1 tcknisk og 1 kvanttta

t!v Henseende t!lfredsstU!ende Mate-

Man jlvrebillede Ira Suerige, hui• Forauar .tyrkea utlen at no1en miatanlter 

Jette Land l tw at ville bru1e Milit ar-appDFatet til andet end V tern l or 

Neutraliteten. 

r lel og et dcrtil svarende M.andskab. 

Som Tekniker og som Deltager 1 Le

delsen a! en Del Foretagender i Ind· 

land og Udland tager jeg lkke 1 Be· 

trenkning at hmvde, at vi, hvad tek

nlske og ma.ter ielle Reesourcer an

gaar, 1 Forhold til vor t Territoriums 

Sterrelse ikke staar tilbage for no

get Land i E uropa, og det samme 

grelder med Hensyn til de Mrend, 

hvls Opgave det bliver at f remst!Ue 

og betjene Materlellet. Vi maa I den

ne Forbindelse ikke glemme een 

Ting, nemlig at vort Territor1um kun 
• --'- - ' ..a- ...... ,.,."....,. T .ont10'1""111Pn AA. 

der Jw,t Vilje og Evt-.e tiZ ForB!,lar, 

dog har en Chance. F or os beataar 

Ohancen deri, at der er langt mlndre 

Sandsynligbed for, at en Stormagt 

vll have Interesse 1 at besrette Dl)le 

a! vort Territorium, naar det vtdet, 

at vi er fast beatemt paa at forsvare 

vor Neutralltet , end naar Landet llg

ger aabent for hvem som heist. Jpg 

mener at v1de, - og herpaa. l~egger 

jeg den a.llen~terste Veegt - at le

dende Mamd lnden.for Heer og Flaa.de 

aaavel hos vor sydlige Nabo som ho~ 

~or Nabo paa. den a.n.den Side at 
.Nordseen betragter Hrevdel.een at 

C . ., et 
aaben Samtale med Naboen netop un· 

der de nuvrere~e-F orhold bar bedre 

Ud.slgt til at naa. et tilfredsetillende -- . ...,..._ - -
Resultat . en<t_!idli~~re. ~ ~-
Sietningcn maa rigtlgnok v~re, at vl 

med Rette kan hrevde, at ,Danmarks 

Grmn.ee er ~ G~og den

ne Ret kan vi kun opnaa ved at be· 

aidde et Neutralitetsvrern, som sva

rer til de nordiske Broderlandes. 

* 
J

A , hermed har jeg forsegt at pege 

pas. nogle at de vigtlgste Preble

mer, BOrn vi her I Danmuk maa 

tage Stilling til. Hvad For8Vars1Jagen 

angaar, staar vi paa 8killev6jen. leg 

haaber, at den ovcrvej ewle Del af det 

dqttske FoUc vii 1cunne enes om at 

slaa m,d'poo Samar bcjdets ogden M

tionale BeJvhmvdeuea ve;. 
Jeg vll slutte med at slge, at S i· 

tua.tionen efter min OpfattelBe er ~.<1.a 

a.lvorllg, at en GenoptageZse at For

.wars/Jp0rgs-maalet tn BehandUng paa 

bred B~ i den nefop aalmede RigiJ· 

dagssamling er paakraroet. 

Jeg minder om de Ord, som Folke· 

tingets Fonnand henvendte til Kon

gen ved Jublleeumsmodtagelsen 1 

Rlgsdagen den 15. :Maj 1 Aar. For

mandan udtalte bl. a.; ,,.l)anmarks 

SelviJtamdighed er d.et vort inderltg· 

ste ~hl>!ke og vor be~rtemte Vilje at 

be~XJre og wnderbygge. Bigeta Selv-

~rtamdighed er en Ltvss4g for os 

afle.N 
Det Lette, der saalede.s blev a:tlagt 

t Nrerveerel.se a! den aamlede Rigs· 

dags Medlemmer, oor holdes. Alle 

Krrefter m.aa forenM, naar det gml

der om at lese den sterste a! alle Op· 

gaver, at sLkre Efterslregtell de Go· 

der, som .den nulevende Sleegt ejer. 

I et lille og ensartet Samfund som 

det danake, hvor v1 a.lle kender hln· 

anden, og hvor de lndbyrdea Modret. 

ninger er ringe, ber det vrere mullgt 

at skabe Samllng og En.lghed, aaale· 

des som det a.llerede er sket l en 

Rekke a.ndre Lande. Jeg hensttner 

d'a 4ndtrcengende m de atl8varUge PO• 

li~keres alvorlfge Overvejel.Be, om Tl-

den ikke nu er kommen til at etablere 

et Samarbejde imellem Part-lerne 11ed 

Oprettelsen at en national BamJ.f.ng/3• 

regering. Etter min Op!attelse vU 

alene en saada.n Reg~riug vrere t 

Stand til at tage Tidens breendende 

Spergsmaal, og I f0me R~ekke 

Spergsmaalet om Danmarks Forsvar , 

op tU Leming paa en Maade, der sva

rer ttl Landets Interesser undtr de 

nuvrerende alvorllge Forhold. 

I ,,F omuttens Kongerige" b0r par· 

tipollti1ke Hen.syn falde bort, naar 

det reelder Landete Slkkerhed. - Fa· 

ren. C)' vok&ende, d.et er paa 1t0je Tid 

at .!kr ide til Handling. 

_ ....___ ..& 
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veru~nen LLU\.ttUUt:i:;JYtJLo, H.L J.Uu.u .t.u, .,. 

leblg ikke agter a t gennem!ere en 

v~BSenUig Forbedrlng af vort For

svar. 

Og dog mangler det I den o!!ent

lige Debat lkke paa Udtalelser !ra 

ansvarllg Side vodrerende den farc

truende Situation. Statsmtnlsteren 

brugte 1 sin Grundlovstaie - aitsaa 

for 4 Maaneder slden - felgende 

Ord : 
,.Vi oplever strenge Tider, hvor So

len formerkes a! tunge Skyer . Uro· 

varsler k ommer ude fra Verden, hvor 

Kampe udkmmpes mellem Diktatur 

og Demokratl. Ingen ved, hvad Mor· 

gendagen kan bringe a! Ulykker , 

na.a.r vl ser, hvad der er sket a! 

sergelige og urov~ekkende Begiven

heder 1 de sldSte Dage. 20 .AR.rs 

F red siden sldste Krigs A!slutnlng 

er endnu lkke naaet, og a tter lyser 

Bra.ndfaklerne over Verden, t r l)ds 

Hundreder a! E rkleringer om Vlljen 

tu Fred." 

H vis det er Statsminlsterens Hen· 

slgt a t styrke Folkets Forsvar~llje, 

kunde ban lkke have valgt st ll}rkere 

eller bedre egnede Udtryk. 
Hvad B jelp fra Folkeforbundet 

angaar, er der vist lngen, der Ien

ger ger slg nogen nlusloner , i hvert 

Fald ikke inden for det reallBtiak an

lagte Sociaidemokra.ti. 

Endellg skal jeg tillaK!e mlg a.t 
nrevne, at Danmarks Udenrlgsmlnl

ster ved de nordlake Udenrlgsminl

stres M0de 1 stockholm saa sent som 

for en Maaned slden if0lge .,Soclai

Demokraten "s Referat udtalte 1 Ra

dloen : ,.Det er vort Haa.b, at Nor den 

ka.n bllve en stllle Verdensma.gt tor 
Hjertets Sag pe.a J orden ." Umlddel

bart forlnden bavde Mlnisteren imld

lertid sagt: ,,lo{an sper ger uv1lkaar

ligt slg selv, om den europrelske 

Kulturverdcn driver mod et stort, 

blodigt Opgor, eller om dette ka.n 

holdes ben saa lll}nge, at et nyt Sln

dela.g mellem Folkene kan fedes." 

Disse Ord er jo egenUig ikke eg

nede tU a.t styrke Haa.bet om Nor

dens Indflydel.lle som .,stille Verdena

rnagt". 

* 

T
EG mener, at jeg uden at rlslkere 

at blive modsagt kan !astslaa to 

Kendagernillger: 

der e r Fare for Krig, og Dan

mark or i en udaat Stilling. 

Danmark kan ikke gere sig Haab 

om Stotte !ra Folkeforbundet. 

Vi maa da sporge: skai vi - saa

ledes som en stor Del a! Befolknln

nlngen endnu er tllb0jel1ge til - ve<:l· 

bllvende lukke 0 jnen e for Faren og 

lade staa til t Haab om, a t der dog 

maa.ske er en rlnge Chance for, at 

vort Hua ik.ke bliver berort af den 

truende Brand, eller skal vi straks 

og med aile Midler forberede oe paa 

at afVrerge den truende Ulykke. 

- J eg gentager, bvad jeg fer har 

antydet, at 1 intct andet Land end 

i Danmark vUde der i Dag vrere Tvivl 

om, hvorledes Svaret vflde lyde. Kun 

her i Landet er der endnu i 19S7 -

en :Menneskealder efter Herups Ded 

- nogle, der besvarer SJ>0rgsmaa.let, 

om vi skal forsvare vort Land, med 

et andet Sp0rgsmaal, nemllg: Hvo,a 

Man;vrebillede Ira Sverigc, lwi• For1vor atyrhe• uden at nogen miatamkn 

Jette Land lor at ville brup Militaropparatet til andet end V earn lor 
Neutraliteten. 

riel og et der til sva.rende :Ma.nd.skab. 

Som Tekniker og .som Deltager 1 Le

delsen af en Del Foretagender i Ind

land og Udland tager jeg ikke 1 Be

t ll}nkning a.t hll}vde, at vi, hvad tek

niske og ma.terielle Ressourcer an

gaar, 1 Forbold tu vort Terrltoriums 

Storrelse ikke staar tubage for no
get Land 1 E uropa, og det samme 

grelder med Hensyn til de Mrend, 

hvis Opgave det bllver a t fremstllle 

og betjene Materlellet. Vi maa. I den

ne Forbindelse ikke glemme een 

Tlng, nemllg at vort Terrltorlum kun 

har en forholdsvls kor t LandgNense, 

medens det 10vrigt er omglvet a r 

Vand; enhver, der kender de da.nske 

F arvande, ved, at de i udpreget Grad 

egne< sig tjl Forsva.r, vel at rnll}rke, 

n.aa.r man r aa.der over de fom~e 

ForsvarsmJdler . .Afvrergelsen a! Luft

angi"eb, hvls F a.<lighed jo ofte over 

drives, er maaske i endnu hejere 

Grad et Sporgsmaal om Tekn!k og 

hejt uddannet Personel. 
Naar vi har Raad til aarllg at 

anvende 530 M.Ulioner Kroner paa 

DrikJr.evarer, Tobe.k, Kaffe og Cho

kolade og 300 Millioner til For

slkring af torskellig .Art, saa kan 

Paastanden, at vi ikke bar Raad til 

a t bruge 50 eller 75 eller 100 Mill. Kr. 

aarllg t il F oranstaitninger, som cr 

n0dvendlge tU Opretholdel.lle at vort 

Lands Frihed og Selvstll}ndlghed, 

overhoveclet ikke tages alvorllgt. 

Alene en Omsetningsskat a! l pCt. 

paa en gros-Handelen vilde indbrlnge 

ca. 50 Mill. Kr. aarlig. Er!aringen 

f ra andre Lande viser , at P roduktlon 

og Handel nreppe vilde mrerke en saa- . 

dan Belastning; l0vrigt maa det jo 

ikke g'lemmes, a t Udgifterne til Fo•

svaret for st0<ste Delen bliver an· 

vendt til .Arbejde her i Landet. 

* 
Forsvar ber llave, ford! 

det er ta.rligt at Vll}re beveb-

der h4r Vi l je og E m16 tll .ll'orslla.r, 

dog har en Chance. For os beataar 

Chancen derJ, at der er langt mindre 

Sa.ndaynll8'hed for, at en Stormagt 

vii have Interesse 1 at J:>esrette D~le 

at vort Territorlum, naar det vldes, 

at vi er fast bestemt paa at forava.re 

vor Neutralitet, end naar La.ndet llg

ger aabent for hvem som helst. J eg 

mener a t vide, - og herpaa legger 

jeg den aneraterste Vregt - at le

dende Mamd indentor Hrer og Flaade 

saavel hos vor sydlige Nabo som bos 

~or Nabo paa den anden Side a t 

Nordsoon betragter Hrevdelsen af 

Nordena Neutralltet som 1 h0j Grad 

enskellg, og jeg f0ler mig overbevtst 

om, at Nordens Neutralitet kan vt>n• 

tes respekteret under en Storrnagt.s

konflikt, forudsat a t denne Neutrall

tet bliver ef!ektivt hrevdet. Dette er 
ikke muligt, hvis Danmark er vrer

gewst. 
J eg er ved dJsse Betragtninger in

de paa Sp0rgtmaalet om det nor<Slske 

Samarbejde eller nrermere ~efineret 

Sa.marbejdet med Sverlge. Da det n.! 

nogle an.ees nll!sten som en Neutraii

tetakrenkelse at nrevne denne Sag, 

skal jeg indakrrenke mig tU at !rem

h~eve, at Danmarlt ingen Slnde, for· 

saav1dt angaar de Spergsmaal, vi her 

taler om, bar m0dt saa stor Forstao.· 

else fra svensk Side, som Til!sehiet 

er i Dag. Dette beror bl. a. derpae., 

a.t Sveriges Foravarslinie 1 en vis Ud

s trekning er den samme som Dan

marks. 
I min Redegerelse ,.Danmark PM 

Sklllevejen" vllde der mangle ct vlg

tlgt Punkt, hvis jeg fotblgfk vort 

Gram&u porgam.a.o.l. Det er klart, at 

den .Agitation, som finder Sted baade 

Syd og Nord for den senderjydake 

Gramse, under viase Forhold kan bll· 

ve farlig for Freden.s Opretholdelee. 

Denne Fare ber formlndskes eller om 

mu!Jgt belt skAffes ud a! Verden. I 

deDlle Henseende - aitsaa hvad an

gaar Mullghede;n for en LUtvldatlon 

af Grrensestriden - er jeg a! den 

Opfattelse, at man ved opr~l.g or 

dam~e l''O'IC '1!11 ttunrw ~>·two ..,,.. ... 

sloo ind poo Ba.mar bejdets og den ~ 

tionale Selvhawde'laea Vej. 

Jeg vii slutte med at sige, at Si

tuationen efter min Opfattelse er 119.& 

alvorlig, at en Genoptage'Zse at For

svarssp0rgsmaaZet til Behandling paa 

bred BCJ.8i8 i den ttetop oobnede Rtos

dagssamling er pookrawet. 

Jeg mlnder om de Ord, som Folke

t!ngets Forrnand henvendte til Kon· 

gen ved Jubilll}umsmodtagelsen 1 

Rigsdagen den 15. Maj 1 .Aar. For· 

manden udtalte bl. a.: ,.Dan marks 

sezvstcmlilighed er det v.o1·t 'nderlig

ste 0nske oo vor beatem,te VUje at 

bevare og un<lerb'ygge. IUgets Belv

sta:ndighed er en !Avssag for oa 

aJle." 
Det L0tte, der saaledes blev afla.gt 

1 Nrervll}relse at den samlede Rlgs

dags Medlemmer, oor boldea. Alle 

Krrefter maa forenes, naar det grel· 

der om at l0.se den stBrste a! alle Op

gaver , at slkre Elfterslregten de QQ. 

der, som den nulevende Slegt ejer. 

I et lille og en.sartet Sam!und som 

det danske, bvor vl aile kender hln

anden, og bvor de lndbyrdes Modret-

ninger er rlnge, ber det Vll}re mullgt 

at skabe Samling og Enlgbed, eaale· 

des som det ailerede er sket 1 en 

Rll}kke andre Lande. Jeg 116nstmer 

da indtramgen<le til de aWJoorl lge Po~ 

Zitlkeres alvorlige Overvejelse, om Tf

den ikke nu er kommen tiZ at etablere 

et Bamarbejde imellem Partlerne tJed 

Oprettelsen at en national BamUngs

regering. Etter min Opfattelse v\1 

alene en saada.n Regering v~ere 1 

Stand til at te.ge Tidens brrendelldll 

Spergsmaal, og 1 ferste Rrokke 

Sp0rgsmaaiet om Danmark.s Forsvar, 

op ttl Leming paa en Maade, der !IV&· 

rer til Landets Interesser under de 

nuvrerende alvorllge Forhold. 

I .,Fomuttens Kongerlge" ber 'Par

tipolitiske Hensyn falde bort, naar 

det greldc< Landets Sikkerhe(l. - Fa· 
ren er vok~ende, aet er poo h~tje Tid 

at sk1·ide til Handli1tg. 
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ST. RE6NE6ADE ~ KSBENHAVI ~ 
TELf. CEICTIW. 11 ,995 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

skriver de~ 0 SEP. 1937 

ig-hOistensk Svar, 
tzlbagevises 

I et Blad Syd for vor Grrense, der 

brerer Navnet ,Schleswig !folstei
nische Tageszeltung" og som i Kraft 

af sin Srerstilling kan formenes at 

den 19. ds., navnlig for et enkelt vekslende Brug hos de samme Men

Punkts Vedkommende saaledes, at nesker, ja paa sine Kanter af Vest~ 
jeg fs;Jer mig n~dsaget til i et inden- slesvig endog 4 Sprog, nemlig for

rigsk dansk Blad at dementere Frem- uden Skoiens Hs;jtysk baade Dansk, 

stillingen. Det vil da ikke v~ere til Piattysk og Frisisk. Det danske Mo

nogen Skade, at man derved ogsaa dersmaal har imidlertid saa lrenge 

erfarer, saavel her som uden for vreret udelukket fra Skolen og fra 

Grrensen, med hvilke Forestillinger ncesten al anden litterrer Brug, at det 
man arbejder endnu den Dag i Dag Hs;jtyske hos mange af vore, der 

I indentor den gammel slesvig-hol- nresten bestaar af lutter Smaafolk, 

,' vinde !Z)renlyd i bestemmende tyske 

Kredse, besvares de to Taler, jeg 
holdt ved Grrensem¢det i ,Slogshcr

redhus" L9Srdag den 18. og S¢ndag 

Derved naar jeg naturligt frem til 
min Omtale Ved den angivne Lejlig

hed af Forbudet mod ,der Schles
wiger". Dette kom som et Lyn f ra en 

klar Himmel og viste efter vort Sk¢n, 
at man paa hpijere Sted ikke kendte 
de sproglige Forhold i Egnene Syd 
for Grrensen, hvor tre Sprog er i 

stenske Ideologi. 

Det efter mit Sk¢n t vingende 
Punkt er Bladets indledende Be-

mrerkning om, at min Frems tilling 
paa en vis Maade maa grelde for of

ficielle Udtalelser. Dette beror paa lempe t. Paa samme Vis var det vel

en fundamental Misforstaaelse af min g~rende at se, at der ikke siden blev 

Stilling, baade af dens Rrekkevidde i rs;rt ved det af en h~jtstaaende Mand 

nylig paa et Ms;de l¢st henkastede, 

er det cneste, de med Lethed kan 
lrese og skrive. Det var for os Danske 
derfor et lykkeligt Tegn paa For

staaeJse, da efter sagkyndig Henven

clelse Forbudet blev saa kendeligt 

geringsmagten. For mig som fri og 

selvstmndig Taler under eget An~;var 
er det af st¢rste Betydning at fast-
slaa, at denne Overfs;relse af de 

bundne tyske Forhold til at grelde i 

vort Land er ganske og aldeles ube
relliget. 

1920 som en ,Resignationsgrrense" Derimod omtaler han ,Stollig". 

og drager af dette Faktum den Slut- Men derved bemrerker han ikke, at 
ning, at jeg dr¢mmer med i ,Eider-
danskernes uopfyldte Dr¢mme". Nu 

er dette jo nok lidt bes:ynderligt just 

for mig efter min i 1920 tilkendegiv-

ne Stilling til Grrensedragningen, men ydes af de Danske Syd for Grrensen, 

den beb¢ver min Kritiker naturligvis saaledes ogsaa krrevet af de Tysk-

sindede Nord for denne. 
ikke at kende, selvom det fremgaar 

at selve hans Indlreg, at han ved, at 
jeg staar fast paa Resultatet at 1920 

Sproggrrense og paa Genoprettelsen 
a! de historiske Sinde1agsforho1d fra 

1864t vel v idende, hvor meget den 
haarde preussiske Fortyskningspoli

tik mellem 1864 og 1920 havde for
skudt Forholdene til Skade for os. 

Naar Redakts;ren af Angrebet paa 

dem Gastlande)", saa er vi i bekla
gelig Uoverensstemmelse indbyrdes. 

Thi br¢sig og haanlig Omtale af vort 
Lands lovmrossige Institutioner :fore

kommer ikke mig at udspringe af gaar ud over den naturlige Veksel~ 
Agtelse. En tilsvarende Optrred~n af virkning fra Land til Land. Ligesom 

vore Folk Syd for Grrensen vilde je~ fremdPlP.~ vil 'h ........ HA -•- -~ ' • Men derpaa hengiver han sig ~tan- ~~ --



e 
• 

~~a ... ··• ................. -- ..... _.. ......... '""'-~ ........... ~ ..... - ........ . 

stillingen. Det vil da ikke vrere til 

nogen Skade, at man derved ogsaa 

erfarer, saavel her som uden for 
Grrensen, med hvilke Forestillingcr 
man arbejder endnu den Dag i Dag 

indenfor den gammel slesvig-hol
stenske Ideologi. 

Det efter mit Sk¢n tvingende 
Punkt er Bladets indledende Be
mrerkning om, at min Fremstilling 

paa en vis Maade maa grelde for of
ficielle Udtalelser. Dette beror paa 
en fundamental Misforstaaelse af min 

Stilling, baade af dens Rrekkevidde i 

sig selv og af dens Forhold til Re
geringsmagten. For mig som fri og 

selvstrendig Taler under eget An~;var 
er det af stjllrste Betydning at fast

slaa, at denne Overf¢relse af de 
bundne tyske Forhold til at grelde i 
vort Land er ganske og aldeles ube
reltiget. 

Forfatteren af den omtalte Atlikc1 
hengiver sig derpaa til Beklagelser 
over, at jeg har betegnet Grrensen af 

1920 som en , Resignationsgrrense" 
og drager af dette Faktum den Slut
ning, at jeg dr¢mmer med i ,.Eider

danskernes uopfyldte Drjllmme''. Nu 

er dette jo nok 1idt besynderligt just 
for mig efter min i 1920 tilkendegiv
ne Stilling til Grrensedragningen, men 

den behpver min Kritiker naturligvis 
ikke at kende, selvom det fremgaar 
af selve bans Indlreg, at han ved, at 
jeg staar fast paa Resultatet af 1920 
og paa den danske Lovgivning af 

1920. Men man forstaar altsaa ikke, 

at den danske Resignation beroede 

paa, at vi Danske ved Grrensedrag
ningen gav Afkald paa den naturlige 
Sproggrrense og paa Genoprettelsen 

af de historiske Sindelagsforhold fra 
1864, vel vidende, hvor meget den 

haarde preussiske Fortyskningspoli
tik mellem 1864 og 1920 havde for

skudt Forholdene til Skade for os. 

Men derpaa hengiver han sig gan

ske til de slesvig-holstenske ,Dri!Jm
me", t¢r j~g nu maaske kalde dem. 

Thi efter at have forekastet mig en 

efter hans Mening ganske forkert 
,,Paastand om, at de Danske sku1de 
have F¢rstef!5dselsretten i DanmarA", 
fortsretter han lidet loglsk, at jeg 
uden denne Paastand sandsynligv· 

havde maattet indrfoSmme, at den bre
de Grcensevold ved Kongeaaen gen

nem Tiderne dannede den naturligste 

Grrense; at denne Betydning ikke til
kommer og ikke kan tilkomme det 
i det 9. Aarhundrede kunstigt byg

gede Dan~evirke." Ja, alt dette staar 
der virkelig! 

At han i det fji!Jgende ikke kan se, 

at den af mig aldeles ikke kritiserede, 
af det nye Styre gennemf,l'lrte, Ind
f,9Jjelse af Altona m. m. i Hamborg 

har taget Glansen af Slagordet: up 
ewig ungedeelt, kan derpaa ikke for
bavse. Men det er slemt, at han an

fregter den, ,Sandhed" (Sandhed er 
af ham. sat i An!,l'lrselstegn), 1) at 
det s,l'lnderjydske Sprog er lige saa 

rent Dansk som enhver anden dansk 
Dialekt, og 2) at der i Aarene l 
-1920 fra tysk Side er ud¢vet 

Det har nemlig for os vreret eet af 
de store Skel mellem Fortidens og 
Nutidens Tyskland, at det nye har 
fordS!fmt, hvad det gamle forbr,l'ld 

ved saadan Fremgangsmaade. Dette 
Brud med Fortiden er understreget 
saa strerkt og gentaget saa ofte, at 

det er det bedst mulige Grundlag for 
at henlede det tyske Styres Opmrerk

somhed paa, at de, der fortsat lever 

i den gammel slesvig-holstenske Tde
dlogi, ikke egner sig til at give paa
lldeligt Referat af Grrensefor~old. 

Platty.~k -o~ Fri~~;~~ -~e; ~-;~-sk~~~~~ J 

dersmaal har imidlertid saa lrenge j 

vreret udelukket fra Skolen og fra 
n~sten al anden litterrer Brug, at del 
Il¢jtyske hos mange af vore, der 

nresten bestaar af lutter Smaafolk, 
cr det eneste, de med Lethed kan 
lrese og skrive. Det var for os Danske 
derfor et lykkeligt Tegn paa For
staaelse, da efter sagkyndig Henven

delse Forbudet blev saa kendeligt 
lempet. Paa samme Vis var det vel
gjilrende at se, at der ikke siden blev 

r¢rt ved det af en h¢jtstaaende Mand 

nylig paa et M¢de ljllst henkastede, 
for 20 Aar siden i Afstemningstiden 
benyttede nedsrettende Udtryk om 

,die Speckdiinen", der opstod, da 

man fra det davreren..!Le ~vs1.£.e .~res 

Side som Betingelse for dansk Bar~ ... 
hjertighed mod Landsmrend krrevede 
ligelig Uddeling af N¢dhjrelpen til 

ogsaa tyske N¢dlidende i Flensbo.Eg· 
- Dette Afsnit af mine Udtalelser 
hverken kritiseres eller om tales 
overhovedet af Anmelderen. 

Derimod omtaler han ,Stollig". 
Men derved bemrerker han ikke, at 
hvad jeg fremhrevede som vort na
turlige Krav, var Loyalitet mod 

,Herbergsstaten" (som Tyskerne si
ger) paa samme Maade, som den 

ydes af de Danske Syd for Grrensen, 

saaledes ogsaa krrevet af de Tysk
sindede Nord for denne. \ 

Naar RedaktS!lren af Angrebet paa 
mine Udtalelser derved skriver saa

ledes: ,Det tyske Arbejde i Nord

slesvig staar unQ.er Retfrerdighedens 

Lov og under Loven om Agtelse for· 
det Land, hvor vi er Grester (vor 
dem Gastlande)", saa er vi i bekla

gelig Uoverensstemmelse indbyrdes. 

Thi brS!SSig og haanlig Omtale af vort 

Lands lovmoossige Institutioner fore- --------------
kommer ikke mig at udspringe af ' gaar ud over den naturlige Veksel

Agtelse. En tilsvarende Optrred_en af virkning fra Land til Land. Ligesom 

vore Folk Syd for Grrensen vilde jeg fremdeles vil benytte mig af min 

af mange Grunde ikke kunne teen- fra Ungdommen af erhvervede Kend

kes. skab til og Forstaaelse af det tyske, 
Det vH nooppe vrere muligt at naa saaledes vii jeg heller ikke afvise 

til nogen kulturel Grrensefred, og min naturlige Forpligtelse - og her 

hver Part maa derfor paa bedste Vis til Lands ogsaa Ret - til at ytre 

vrerne om sig og sit under den an- mig frit, inden for HI!Jflighedet1 

dens Parts Kritlk. Jeg ser heller ikke Rammer, hvor andre Interesser cftc~ 

nogen Ulykke deri, naar ikke det mit Sk¢n krrever det. Saaledes 
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Onsaag morgen Jtf(enpo;ten 29. september 1937 

Hitler og MussOiini taler fred.ens 
Skarpe ord av Mussolini om 
sanksjonene og bolsievismen 
»Nar ordene ikke stre~ ker til, ma vabnene tale» 

3 millioner mennesker 
verdenshistorisk 

s-om statister 
skuespilf. 

Fra Aftenpost ens utsendte medarbeider. 

et 

Berlin, 28. september. Mussolini og Hitler bar talt, ikke bare til de 650,000 tyske arbeidere og fnnksjonaerer som var m-tt op pl Maileltet pi OlYlllplastadion plus de 100,000 som i likhet med et stars Overhus var plasert i selve stadions I mektlge storcirkel over Maifeltet. Ikke bare til de 2 miUioner som ifplge dr. Goebbels apningsord ved den fantastiske m assemanilestasjon hadde tatt . opstilling tangs de 12 kilometer fra Wilhclmsstrasse til Olympiastadr.on, me~ ~ele Tysklands og Italias 115 rnillioner innbyggere og til adskilllge nulhoner lyttere verden over i de mange land som hadde knyttet sine kringkastingsnett tU denne enestaende begivenhet. 

clch rufe die Welh stAr det pA 
den malmfylte klokke som, fra Mai-reltJe~ slanke klokketArn kalte ver-den til den tyske olympiade, det 3. rikes mest vellykk~de tnternasjo-nale propagandaforetagende. 0g da 
klokken litt over 18 lot sine melo- nesket di~ og vibrerende slag lyde ut- form sorn halvgud, som hero 1 unJover en kjempepla.ss som pA fA ti- atr og str!leS'kJrer. Tusener av ut-mer vax forvandlet tu en t.elr med akte hender 1/lfter lJkesom h 1 1 million lnnbyggere, var det r a~~c- I'Udene op over det jordlske ~ vtisk ogsA en verden som sa tt 1 spent lOg liketrem hedensk prak:tturit an. forventning. Men la. oss ta tingene [det JS1ebUkt; da Hitler og M lier 1 kr 1 · k d ~ -'Plssen t usso nl 

ono OgJ.S or en. or sltt store f/llge k id 1 

~
Inn gJennem maraton r s r er Fridagen som stati.ster 1 et verdens- 1 slg til Ste.dlons ae:O t ~~ lor A hi'itorisk skuespill. blikk slu:kkes lysene es ra .. une. Et 

1 1Ysk.Jeg1en • ...,.. settes Med sine bedrift.sforesabtes or d e mect fornyet kra tt m t 6ine !iSren om lllt et tr~J'Ite ved ~~ratonporten, hvor nu m!li taero;kveldens massemani!estas]on var ~ tret, 4000 mann med naeste 100 ~drlngend erwti.nscht:t m!iStte Stor- bredden, n Berllns arbeidere og funksjonrerer ~ allerede tidlig 1dag morges op i ~ sine bedrifter eller pa andre a.vtalte ll'l st.eder for A. tilbrlnge fridagen som b~ .statlster 1 et verdenshistorisk skUefo, spill. Over alt rundt 1 byen traff v vi allerede tidllg opmarsjerte bern dri!t.sgrupper under ledelse av a.ren '- ~'d f ntens tillit.smenn og funk-og u.:l s ro ted lo .sjoruerer. Pa andre s er s s tr trom.mehvirvlene mot busveggene stU fra s. A.-'k'oppenes og Hitlerungpe dommens forblma.rsjcren de forma--6joner og hornslgnalene gjallet 1 
Wf'.<;tends ·vmaeater som mellem 

overbevise Mussolinl otn hvilke sol
datreserver Tyskland h ar a by pA. 
Bak S. S.-kjeden er Hit ler-ungdom
men marsjert op, likesom Bund deut:6cher Madel i sine klredellge hvite bluser med bl~ halst.¢rklrer , 
og vi passeTer det ene dekorasjons
ht<Sldepunkt e~ det anrwt, slst Adolf Hitler Platz med sln prakt 
fulle skysk.raper av en faneborg, og j!l i.ner endelig 1 den matte, lltt dlslge hlmmel Sta.dions renl1nfede s11-
h uett . Som ved det gamle Roms 

«Det tascistiske ItaUas Duce>, 
ster han, og kommer en lang stund 
lltke videre. Folk har nu ventet ~{t. lenge p{t. ~ fa gi uttrykk for sitt 
overskudd av ubrukte heil-kreft.er, •t de gang P~ gang !ornyer slne rop. 
•ndelig kommer Goebbels til orde: 
,Puce, Min F~rer . Jeg melder. _P A. Jlerlins Malfeld, P~ Olyrop!astadion 
og omkring Rikssportsfeltet er det -.mlet 1 roilllon mennesker tll den-dell nas:]onalsoclalisttske b ev e-
ne h!storl"ke massemanifesta-aelses " 

s8k, men 

lerer m eget Ute mens 
·~Menn og kvinner! 

Hitler u'tJttalte bl. a.: 
- Det oom vi ft<Sr&t og fre1'11$t ft<S

ler nu er en stor glede over ~ ha 
SC'l1'l vlr gjest en av de U menn som 

hl.s:tori'e selv. Dessuten ff6ler vi 
det ikke er nogelt vanlig m0te. 

Det er et uttTykk !or vare felles 
ldeaJ;er og v<i:re felles inlleresser, en 
be~eft.else rom gis av to menn og soom l'iores her av en million men
nesk.~ og som 115 mJllioner venter 

motta.r med bevegelse. 
Denne kvel<l er noget mere en'tl et ·rolkem0t.e, det er et m~te av to 

fo1k. Den dypeste mening med mf6-
tet er et opriktig ~ke om ~ trygge 
freden for vare to land, ikke en fred 
sorn 1.1yg~r pli en feig avvi.sn1ng a v 

anstrengelser, men p~ bevisst 
arbeide som tar slkte p~ a verne og 
t.arsvM"e a.lle vru-e ma:terielle, ~de
l!ge og kulturelle verdder. Vi mener 
at v1 pd den m~ten ogs~ best tjener 

i(l!'teresser utenfor v~re gren5er 
burde vrere hele Europas inter -

Nar vi holde-r dette m~te 1dag, 
vi se bedTe den !orandringen som er foregatt i lt<Spet av d-e si&te ar. 

Intet !olk kan lengte mere efter 
fred enn det tyskc folk. Me11 inrtet 
folk har fatt kje·nt i den g~ad soan 
det tyske de forferdelige f~lger av 
svakelig godtroenhet. Fp.Sr n.asjona.l
SOCialismen kom til makten gjen~ 
nemlevet vi 15 ar som var en eneste 
serie a.v presse og pA.trykk. Man vild>e 
ik.ke anerkjenne v~ likestilling, vi 
var 1 A.ndellg og materiell n~. 

I denne harde tki har Italia -
og sreTlig det !ascisvrske Italla ik.ke 
vreret med pa a ydmyge vil.rt folk. 
Det ml jeg sJ i k-reld over!or hele det tyske folk oe hel~ v..,·fl.,.,., n~~ 

Nr. 48 

en va!bnet fre 

MussoUni og Hitler . 
jeg id.ag er ko~t ttl Tyskland be
tyr lkke art jeg !morgen vil reise an
netsteds he'll. Og Jeg er ikke bare 
lrommet 1 egeru;Jmp av chef for den 
it.aJlel'liSke regjering. Fremtor alt er 
jeg kommet i mln egenska.p av leder 
for en nasjorna.l revolusjon. Jeg vil 
vise den sterke forbindelse som eksl
sterer mellem vA.r og deres revolusjoo.. 

Felles mal. -

skr!benter som sogner til denne ri 
ruing. 

Vare to folk rerer a rbeidet B< 
1 aile sine uta!lige former er syx 
bolet p{t. menneskets verd. Beg 
bygger pa ungdommen som vi o. 
drar til diSiplin, mot og motstand 
kraft, til fedreladskjrerlighet, 1 
avsky for et overnadlsk liv. Det n: 
romerske Imperium er et verk l 
denne And, Tysklands gjenreisnir 
det samme. Ogsli nar dP.t ui,. l rl• 



lag~r hlstorle se1v. ~ ......... -~ 

a<t det ik.k·e e-r noget vanllg mote. I 
Pet er et uttrykk for vA.re felles 

idealer og vare f-elles inberesser, en 

bek.reftelse som g!.s av to menn og 

sorn h!!}res 'her av en million men

nesker og som 115 mill!oner vent~ 

og mottar med bev~lse. 

Denne kveld er noget mere enn 

et folkem~te. det er et m~te av to 

folk. Den dypeste menlng me-d mss

tei, er et opr!ktig ~nske om A. trygge 

freeen for vare to land, ikke en !red 

som bygger pa en !eig avvlsning av 

a.lle an-stren~Jser, men pa bevisst. 

arbeide som tar slkte pA. a verne og 

fo.rsvare aile vare materielle, A.nde

Uge og kulturelle verd•ier. Vi mener 

at vi pa den maten ogsa best tjen~&r 

ir.teresser utenfor vA.re grenser 

burde vrere hele Europas inter-

Nar vi holder debte m~te 1dalg, 

ka.n vi se bedre den !orandringen 

som er foregat;t i ll')pet av de slste Ar. 

Intet folk ka.n Jengte mere efter 

fred enn det tyske folk. Men intet 

folk har fatt kjent 1 den grad som 

det tyske de forferdelige fl'jlger av 

.svakellg godtroenhet. F~r n6Sjonal

oocia.Usme:r:t k()lll til malcloen gjen.: 

n.emleret vi 15 ar som var en eneste 

serie av presse og patrykk. Man vilde 

ikke anerkjenne vA.r lik.esti~. vi 

var i Andell:g og materlell n!!Sd. 

I denne harde tl'Cl har Italla -

og srerlig det fascistlske Ite.lia lkke 

vreret moo pi!. a ydmyge vllrt folk. 

Det ml jeg sl i kvel'Cl overtor hele 

det tyske folk og hele verden. Det 

fa.sci~iske Italia har v~ opriktig 

torstltelse tor en star ne.sj0115 k.rav 

om lilrestllling. 

I<Lag er !ellesskla.pet mellem. den 

fascistiske og ne.sjonalsociallstiske 

revolusjon ikke bare et ideteUes

men et ha.ndllilgsfellesskap. 

er en lykke tor veroen og for v~r 

hvor $k!e!eggelsens krefter ac

belder overalt. 

Det !asclstiske Italla er blitt et 

imperium takket vrere en eoneste 

m&nms geniale og skapende arbeide. 

Be'Ilito Mussolinl: Under De!res 

bes~k i Tys.kland vil de kunne fast

sill. at Tyskland er blltt en verdens

makt 1gje!!l ta.kket vrere sin ho!d

ning som na.sjon og sin militrer

ma"kt. Vare to rikers styrk.e danner 

nu gara.ntien for oprettholdelsen av 

at Europe. som ennu er sig bevisst 

sin lrulturelle m!.sjon, og som ikke 

~nsker A. falle som otter tor ~eleg

gelsens k:retter. 

Aile som er sa.mlet her eller 

som lytter til 065 rundt om 1 wroen, 

mA lnnrSfmme at her bar to 

selvslen.dlge nasj~ re-glmer fun

net voeien tll hvera.ndre og stlr sam

le-t boo hverandre. 

To nasjoner star sa.mlet. 

I deon samme tidsperiode de. vir 

d'emokrattsk -m.arxlstiske in ternasj o

nale bare ka.n demonsbrere halt og 

dermed spllttel.se, pA samme tid som 

denne inteme.sjonale fo~ker ~ 

sput.te et S<ldant folkefelless~ap ved 

A. spille den ene ut mot den andre. 

Ved A. sA. mistanke, ved A. ut6pre 

usa.nne p~ander om de mM ·som vi 

bar stillet oss, 1 samme ~ieblikk vi 

vli vise at aile disse for~k skal 

str.ande p! det .0nske- som lever hos 

115 mlll!oner 1 dette tolketellesska.p, 

men fremtor alt skal det strand~ pA 

viljen hos de to menn som stAr fore.n 

dere og som l.a.ler til dere. 

Talen blev fulgt av den ite.l1enske 

na.sjone.lsang, og derefter meddelte 

dr. Gobbels under stormen'Cle, lang

varlg juoo1 at ll duce vilde tale. 

Musikken spiller Glovinezza, den 

1tallenske nasjonalhymne. Under 

~redssvende bifall talte Mussolin!, 

som 1 motsetning tll Hitler under

streker nresten hvert ord med leven

de plastiske bevegelser, med knytt

neve eller med banden 1 s1den. -

- Kamerater, sa MuSISIOllni pa 

tysk. Det bes~k S001 jeg nu e.vlegger 

1 Tyskland og hos Tysklands !JZI~r 

er et viktig punkt i vA.re to folks 

Mv og ogsA i mltt eget. Ma.n ma ikke 

Iegge det sa.ma:ne mA-l pA. mitt 

;,om pa va.nllge best!ik av diplomatlsk

politl.sk art. Den ~Jern.inc 

1\lussollnl og Hitler. 

jeg ~ag er kom.met. tli Tyskla.n'Cl be

tyr lkke 11>t jeg !morgen vil reise an

netsteds hen. Og Jeg er lkke bare 

konunet i egenskap av chef !or den 

lta.lierusk.e regJering. Frem!or alt er 

jeg kommet 1 min egenska.p av leder 

for en ne.sjcmal revolusjon. Jeg vil 

vise den st.erke forbindelse som eksl

sterer mellem vAr og deres revolu

sjon. 

FeU~ maL 

Selv om de to revolusjoner k&n 

ha utviklet sig forskjel.llg, sA. er det 

m~l som begge vilde nl, og som de 

har nldd, det samme: Folkets enhet 

og !olkets &torhet. 

Bak min reise t.il Tysk.land skjuler 

det Qg som sagt ingen hemmellge 

planer. Her bllr d>et 1kk.e spunnet 

inltrlger for A. spldtte dette Europa 

som allerede er nok splittet. Den 

b~l.tldellge bekrertelse av Rom

Berlin-a·ksens eksietens og fasthet 

har lngen brodd mot andre stater . 

Nasjonalsocialist
~r og fascister JZ~n

sker fre'Cl og vU autid vrere parat til 

a arbeoide tor fred. 

Resultatet av mptet: Fred. 

Hele verden sp~r spent hvad re

suLtatet vil bll a.v vart m!Zite 1 Berlin, 

krig eller fred? Vi kan begge, bA.de 

f0reren og jeg svare med hj!li stem

me: Fred. Jeg bror at grunnen til 

at en he! del av de m!.sforstielsar og 

den uvllje so:n eksi•sterer folkene 1 

melloem, skyldas den ting a& de an

svarli~ led ere lkke kj mner den nye 

realitet som holder pA. ll ta. form. 

De samme liender. 

I det syn pA verde-n vAre na.;Jo

ner har, er det meget av det ooanme. 

NasjonaJsocLalismen og rascismen 

har overalt de sam.me tiender som 

tjener den samme herren, den tredje 

lnibernasjonale. VA.rt syn faller sam

men 1 mange aktuelle og mange hi

storiske sp~rsmAI. Begge folk er 

overbeviS51t om at v!ljen er den av

gjj!lrende malct 1 !olkenes liv. Den 

driven'Cle kre!t i deres historie. Og 

det er av den grunn at de !orkaster 

de prtnsipper som hevdes av den 

sA.kalte materialist.Lske hist.or!eskriv

ning og de polltiske og tllosotlske 

sk.rJbenter som sogner til denne ret

ning. 
VA.re to folk rerer arbe1det aom 

i aile sine utallige former er sym

bolet pA. menneskets verd. Begge 

bygger pi!. ungdommen som vi op

drar til d1slplin, mot og motstands

kraft, til fedreladskjrerlighet, til 

avsky for et overfladlsk llv. Det nye 

romerske imperium er et verk av 

denne A.nd, Tysklands gjenre1sning 

det samme. OgsA nar det gjelder 

JSkonomisk selvberging ff,Slger Tysk

land og Italia samme mal. Det er 

alvorlig fare for at et. folk uten 

sterk militrermakt kan falle som 

offer tor en ~konomlsk blokade. 

VI f~Dlte denne fare i hele dens 

omfang da 52 stater hvis represen

tanter var samlet 1 Genf, vedtok 

forbryderiske JZ~konomiske sanksjo

ner mot Italia, sanksjoner som blev 

satt 1 verk 1 hele sin strenghet, men 

som allikevel ikke nA.dde malet. PA 

tross av alt press nektet Tyskland 

A gil. med p~ disse sanksjoner. Det 

skal vi aldri glemme. 

lngen av mot.standernes arrumenter 

holder stikk. 

Det som verden kjenner under 

navnet aksen Berlin-Rom, blev 

skapt hl!lsten 1935, og de to ~r som 

er gatt, er preget av en sterkere og 

sterkere tilnrermelse og av stabili

sering av Europas fred. 

Fasclsmen har sin etikk som den 

vii forbli tro mot. Og denne etikk 

faller sarnmen med min personUge 

moral, A. tA.Ie klart og Apent og, hvls 

man har en venn, sA marsjere sam

men med ham til det siste. tngen 

av de argumenter som vA.re mot

standere f~rer 1 marken holder 

stikk. Hverken 1 Tysk.land eller i 

Italia bestAr det noget diktatur. 

Ingen regjering i nogen del av ver

den har en slik tilslutnlng fra fol

ket som regjerlngene i Tyskland og 

Italia. De stJZirste og de mest ekte 

demok.ratler som verden kjenncr 

ldag, er det tyske og det itaUenske. 

mens politikken andre steder be

herskes av pengemakten, av kapi

talen, av hemmellge selskaper og 

av politiske traksjoner som ligger 1 

strid med hverandre, alt under 
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3 millioner mennesker som statister 

verdenshistorisk skuespi ll. I 

Fra Aftenpostens utsendte medarbeider. 

e)) 

Berlin, 28. september. 

Mussolinl og Hitler bar talt, ikke bare til de 650,000 tyske arbeidere 

og funksjon2erer som var m,tt op pi\ Malfeltet pa Olympiastadion plus 

de 100,000 som i likhet med et slars Overhus var plasert 1 selve stadions 

mektlge storcirkel over MaUeltet. lkke bare til de 2 mlUioner som ifolge 'l 

dr. Goebbels apningsord ved den fantastiske massemanifestasjon badde 

tatt opstilllng langs de 12 kilometer fra Wilhclmsstrassc til Olympia

stadion, melt hele Tysklan·ds og- Italias 115 millioner innbyggere og til 

ad!klllige millioner lyttere verden over i de mange land som hadde 

knyttet sine kringkastingsnett tll denne ~ende begivenhet. 

- 1 I di~e og ~l.!lelt~ stAr det pA 

r over en kjempepfa8:) ¥..~ .. ~~. Mal

m~ var forvandlet til en le11 

1 million 1nnbyggel'le, var det tak

tisk ogsA en verden som satt 1 spent 

!orventnlng. Men la oss ta t!ngene 

1 kronolog1sk orden. ~et .sam h 
1 ~ a vgud, som hero 1 un!-

Fridagen som statister i et verdens- ~ og strAlesltJ:l!r. Tusener av ut-

historisk skuespill. , te bender 1-tter likesom halv-

Med sine bedriftsforesattes ord i tlni: fop over det Jordlske plan. 
"'e rem hedensk P ktfu 

slne f,Sren om at et tremml'Ste ved IIHebllkk da llitl ra lit er 

kveldens massemanitestasjon vax Men tor it er og Mussolln! 

men cd.ringend erwiinscht) m~tte Stor- gjenne ~ t store f~lge skrlder 

uteh Berlins arbeldere og funksjomerer 1 m_ m.araJAnno,.tJ.- '~· a ' • 

kart allerede tldl!g idag morges op 1 

. sine bedrlfter eller pA andre avtalte 

steder for A tilbringe frldagen som 

sta.tlster 1 et verdenshistorisk skue

sp!ll. Ove~r alt rundt 1 byen tra!f 

vi allerede tldllg opmarsjerte be

driftsgrupper uncrer led~lse av ar

be!dsfrontens tlllitsmoenn og funk

sjoruerer. Pfl. andre steder slo 

·tromm'E!>hvirvlene mot husveggene 

fra s. A.-troppenes og Hltlerung

dommens forblmarsjerende fonna

sjoner og hornsignalene gjallet 1 

Westends ·vmagater som mellem 

Mohabltts grA.skldne kaserner. Un

der byen og over byen dund.ret 

Stadtbahn og U-bahn avsted med 

tl-tusener 1 timen. Det var den 

~rste m~tra.nsporl cl1sse baner 

•hadde hatt siden olympiaden. En 

million men.rtesker skulde bringes 

ut, 1ngen ~de jo marsj ere bele 

ve!en, da de nrermeste fabl'llkloor 

llgger heJe to timer tra rlkssports

feltet. 
som em 
delse bv Til det hemmelige statspollti for a 
de talsk! sllppe inn - W lunsj pa Kalserbof. 

og Mosk1 r b!l drog v1 nogen journalister 

sannhetfl fra Kalserhof ved 16-tiden et par 

VI OG timer fS!Ir massem¢-tet skulde be

ganda ~ gynne. Vl hadde nettop siJbtet og 

ordet.s ~ moret oss kostellg over de over

skatte OSI drevne sikkerhetsforanstaltninger 

Europa b myndighete<ne har trutfet for av

egen logt spemng av regjerlngskvarterene. 

deres stor To mann av oss mAtte gA tu det 

gjenretsnh hemmel1ge statspollt1s kontor 1 

rop som b. Prinz AlbrechtMtra.sse tor oveorhodet 

alagord. A fA lov til A komme 1nn til Kal

tredje rlkt serhofs lunsjbord som llketrem var 

om og nl1 cgarnerb med S. s.-tolk - tor A. 

det blev sa holde oss ttl de't gastrologiske 

berg, tor 1" sprog. 0g uten!or Kaiserhof !:r!Zis 

llkevel vel~ Wilhelmsplatz i all sin nakenhet. 

de og vu 1 Dfjdstrette s. S-folk 11'1. og sa:bt so

til en verd vende langs fwtauet. S!Alhjelnler 

v:fktig at be lA som perler pl\ en snor efte.r hve~r-

omfatter d~ andre og W!lhelmsstrasse vu- spek

av 115 mil ke't med poUt! og soldater. Uten

urokkeUg be for Mussollnls palass var tyske sol-

dater 1 stll.lhj elm plasert, men ogsA 

en s~rre styrke fascistisk p6llt1, 

som vel hadcle til opgave A. kontrol

lere at de veld!ge sikkerhetsforan

staltninger Mussolini ifjZ~lge ryktene 

skal ha forlangt som betlngelse for 

sltt bes~k. blev oveorholdt, og fS!Irst 

oppe pfl. Unter den Linden og nede 

1 Le1pzlgerstrasse skimtet vi det ge

mene folk bak, en mur av gr.l'lnne 

shupos. 

Tllskuerne mjftt op timer i forvelen . 

BUen farer gjennem en mile

lang espalier a v tlls)<uere bait en 

sammenhengende kjede av S. s.

menn, som iallfall ved sin hdndfaste 

t!lstedevrerelse I fullt monn eV'ller A. 

overbevLse Mussollnl om hvllke sol

datreserver Tyskland har ! by p!. 

.Bak S. S.-kJeden er Hitler-ungdom

men marsjert op, likesom Bund 

deumcher Madel i sine klredeliige 

hvite bluser med bill. hals~rkla!r, 

o.g vi passerer det ene dekorasjons

ht$!depunkt efteor det an~ sist 

Adolf H1tler Platz med sin prakt

fulle skyskraper av en !aneborg, og 

~iner endelig 1 den matte, !Itt di

sige himmel St.adlon.'i renllnjede sU

huett. Som ved det gamle Rom.s 

clrkusfore.stiJllnger er allerede tll

skuerne ms6tt op timer I forveien 

og heng1x slg til nydelsen a v f!Zirste 

ledd 1 det romerske ord cPanem et 

circen.ses:., og pl\ Malteltet, hvor ar

beltdemes kjempeleir forlengst b!Zil

ger av stor-Berllns tidHgen, r!Zicle 

arbeiderm!l36'et', s¢-rger hjelpetoget 

Bayerns vogner for A skaffe hun

dretusener gratis !orpleinlng. Det 

romerske ord er med andre ord I 

hS!Ii grad pA. sin pla.~ . 

PA Olympiastad~ons f~rertribune 

stAr allerede to matroser terd!ge ved 

hver sin Oaggstang for A heise fS!I

rerstandardene, og lc.i.Jt!ker vl ut 

Heerstrasse, star mennesk:ene der 

hode ved hode helt op til Mal!eltets 

inngang, hvor de to folkef,rere skal 

entre !eltet side om side. For en 

gangs skyld gjelder det 1kke om A 

komme i'j!lrst, som det pleier pA. et 

stadion, det er nettop samt1d1glheten 

soon er l~enet. FUhrer og Duce side 

om side. 
Utt over klokken 18 toner den 

olymplske klokke ut tor fS!Irste gang 

siden de olymplske leker. Mussolin! 

og H1tler nrermer s!g. De er kjjijrt 

fra Wilhelmsstrasse lltt over klok

ken 18 under llvlige rop fre. menne

skemengden pA Unter den Linden: 

Hell Hitler, Hell Mussolinl. Duce, 

Duce. Omkrlng 18,30 kjl01rer bilen 

inn foran Ma1feldtet etter A vrere 

bl!tt meldt gjennem mengdens 1u

belrop, hv!s lyd forPlanter sig som 

et uvrer l anmarsj. 011r1ng dukker 

op pA. Stadlons a!restribune 1 sin 

hvtte uniform tor A se at a.lt er 1 

orden. Herman, Herman, roper fol 

ket i kor. 

Hitler og lUussollni i spissen for de 

to rikers st~rmenn. 

FJ,apornma.ndoen lyder, hake

korset og fasclstkn!ppet gil.r til vrers 

pa sine respektlve master, og silo ser 

Maifeldte~ folkemasser plutsellg 

Mussolini og Hitler, excellenser og 

rereskorporaler 1 gr!blAtt og brun t, 

like under ka.mpaninens slhouett. 

De gA.r raskt foro! de opmaT'Sjcrte 

reresformasjoner . Bak dem fS!Ilger 

flere hundre av de to r!kers stor

menn, utenrlksmin!ster Ciano, det 

fasclstiske partls generalsekretrer 

Starace, generalfeltmarskalk von 

Blombel'g, Hess, von Neurath og 

Goebbels. En halv mllllon hender 

1¢rtes tll hilsen. n Duce hilser mot 

hfSire og venstre. Hitler v!ser med 

synllg stolt.het hele kjempeanlegget 

og dr. Goebbels, det tre<ijc rikes 

reklame- og a.rran,gementekspert, 

glr op pA talertribuner 

cDet fascist!ske ItaUas Duce~ . 

sler han, og kommer en lang stund 

lkke vldere. Folk har nu ventet sA 

lenge pA A. fA gi uttrykk !or slt.t 

overskudd av ubrukte heil-kretter, 

at de gang pll. gang fornyer sine rop. 

Endelig kommer Goebbels til orde: 

eDuce, Min Fprer. Jeg melder. PA. 

Berlins Maltcld, pA. Olymplastadion 

og omkring Rikssportsfeltet er det 

samlet 1 million mennesker t11 den

ne den nasjonalsocialistlske beve

gclses hJstoriske massemauifesta.-

sJon. Med bevegede hjerter sitter 

det nu 1 Tyskland og i Italla mere 

enn hundre m!llloner omlu·lng hplt

taleme for A. k:nyttes til denne ene

stAende begivenhet gjennem eter

bf6lgene,. Taleren 111nsket Mussollnl 

hjertel!g velkommen: cA se Dem 

her side om side med vA.r elskede 

f!11rer er et a v vArt llvs gledeligste 

oplevelsen. 
Hitler star op pA talertrlbunen 

under enormt bifall. Han gestiku-
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Fortsatt fra 6. side 

nesket .som halvgud, som hero 1 uni
form og strtlesicjaer. Tusener av ut
atrakte bender lftter likesom halv
CUdene op over det Jordlske plan. 

dekke a v de sA.kalte Umi3telJge 
menneskerettigheter, er det helt 
utelukket at private maktfaktorer 
kan ~ve inn!JydeJse pA. P<>lltikken 1 
TyskJand og ItaHa. 

Og Jiketrem hedenst praktfullt er 
det *'ebllldc da Hitler og Muasollni 
1 aplssen tor s!tt store f.llllge skrlder 
Inn gJennem maratonporU!n for A 
begt slg tu Ste.d!ona &erestrlbune. Et 
.lllieb!Jkk slukkes lysene. SA settes 
lYskjeglene med fornyet kratt mot 
maratonporten, hvor nu mllltseror
kestret, 4000 mann med nsesten 100 
1 bredden, hanemarsjerer sig midt 
Inn 1 sine tyske t1lskueres hjerter. 
Mange hundre trommer og mange 
hundre picoloflflllter intonerer, og et 1 

Denne !e!lesskap 1 tankegangen 
1 TyskJand og Italla har !unnet llltt 
uttrykk J kampen mot bolsJevtsmen, 
den moderne form tor det mlllrkeste 
byzantinske voldsherredsos~me, den
ne Uh.I!Jrte utnyttelse av de lavere 
massers Jettroenhet, denne suit~ og 
blod- og slaveregJering, denne torm 
tor menneskellg utartnlng, som le
ver av l.I!Jgn, den kjempet tasclsmen 
mot etter krlgen med den ytterste 
energl, vi bekjempet den med ord 
og med vA.ben, tor nA.r ordet ikke 
strekker til, og nA.r den truende 
stJlllng torJanger det, ml\ man gri
pe til vl\ben. 

~iebllkk etter star kJempeorkestrets E 

store formasjoner 1 lyssltj seret pii t 
Stadlons gressbane, som er kranset 
av en levende hegn av s. s., en ba
ta!Jon av Hltlers sorte livregiment 
med hvlte dlstinbjoner. Og tJ!slutt 
forvandles ta.Ppenstr~ens lydprakt 
bi! fyrverkeriets lysprakt, en tredens 
fest I milita!rparadens og Udena 
tegn, Gad vfte om Obettelder her 
Vilde S&gt: Jeg er viast kommet J)4 
en feU klOde. Mot Gent o~ ~loskva. 

Det gJorde vi ogsl\ J Spanta hvor 
tusener av ltallen.ske faact.ster lrl· 
Villig er fait tor den europe~ke 
kulturs redoing, tor denne kultur 
som ennu kan opleve en gjent.s
delse hvts den vender sig bort tra 
de ta1ske, l~gnaktlge guder l Gent 
og Moskva og ser hen tll de 1ysende 
sannheter fra va.r revolusjon. 

VI og dere driver lngen propa
ganda utentor vdre lands g.ren.ser J 
ordets van!ige betydning for A 
skatre oss tilhengere. Morgendagens 
Europa. bllr lasclstisk ved t1ngenes 
egen Iogikk. 20 1\r er gAtt sJden 
deres store f¢rer slynget kravet om 
gjenretsning utover massene, det 
rop som blev tu hele det tyske folks 
slagord. TyskJand, viikn op: det 
tredje rike er her. Jeg yet lkke 
om og nAr Europa vil Vl\kne som 
det blev sagt pA. riksm.etet f Niirn
be.rg, tor hemmeiJghetstuue og al
likevel velkJente kretter er I arbet
de og vll forvandle en borgerkrta
tll en verdensbrand. Men det er 
viktig at begge vl\re store folk som 
omtatter den veldige folkemengde 
av 115 mlllloner stAr sa.mmen 1 
urokkelig beslutsomhet. 

Mussolln! taler et klart dl.stinkt 
tysk, men hans stemme brtJier mere 
enn HJtlers, og han taler mere sta
kato. Bitallet bruser gang pA. gang 
mot ham og vii Jngen ende ta etter 
at han har utbragt sitt leve /or det 
Tyskland som hadde «Deutschland 
erwache:. pA sine faner, og som han 
nu hadde konstatert var vAknet. 

Mus.tkken splller Deutschlandslled 
og Horst Wessel-sangen, hvoretter 
Goebbels utl.eser tordenvseret pA.ny 
med a. rope et slegheU for Bentto 
MussoUn! og Hitler. 

SA begynner annen akt av skue
spUJet. I det regnvser som nu var 
begynt skrider Mussollnl og Hitler 
side om side gJennem menneske
massen pa Maiteldtet, mens lysk.as
terne stAr rett pa dem. IgJen fAr 
!.'n fremmect den trysende tornem
nemmeise av A. opleve et stort, men 
sa.mtldlg uhyg.gellg .Siebllkk:. Men-
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, For at styrke Slagkraften i T oldforvaltningen ved den 
tysk-danske Gramse" 

.Aabenrcw, Fredag. og bygges nye Toldkamre, og tilllge vil 

DET tyske Rlgsff.na.nsmlnister!um den faa en lkke ubetydellg Personale
har efter hvad .,Flensburger forogelse til Folge. Etter Nyorgan!sa

NachrichtJen" I Aften meddeler, .,for at tlonen vii Antallet af Embedstl}mnd 
styrke Slagkraften I Toldforvoltnlngen ved det nye Flensborg Hovedtoldka.m
ved den dansk-tyske Grrense" med mer stlge til ca. 1500 Mand, og det 
Virknlng fra 1. November 1 Aar ind- ccntrallserede Hovt'ldtoldkammer ryk
fort en genncmgribcncle Nyordnlng af l<cr hermed op I Ralkken a.f de vig
Organisationen ved Hovedtolrlkamrene tlgste tokale Toldcentraler 1 Tyskland. 
I Flensborg og Husum. Hidtll her~ Den tyske GrB!IlSebevogtning bliver 
Kontrollen ved de tre Fjerdedele a! saaledes betydellgt strerkere end den 
Grrensellnien under Flensborg og den <.la.nske, ldet vort Toldvresen og dets 
s!dste Fjerdedel under Husum: nu !reg- Gendarmert n~eppe overstlger :,so Per
ges hele L!nlen under Flensborg. Ny- soner. Tldllgere var det danske Grren
ordnlngen har ha.ft til Feige, at der I sebevogtnlngsmandskab betydeligt sl0r
maa foretage.s adskilllge Ombygnlnger re end det tyske. 
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Oliepletten fra Stollig 
I en a.f Ju.stitsministerp Samtaler 
m~ R~eringena }iovedorgan 

op~ i GaM\ at den Sag, 
de~ O~g~ bar a.n1a,gt ~ 
nofle hjemmetyske N~, 
a<>:!Jl er en at Stol1ig-Af~~ 
rlge Udlebere, er behandlet ""'........,,,. 
den bar vmret forela.gt 
ten, hvl.s lndstllllng er fulg;t. 
steren tllfejer, at der intet er bam 
bekendt om, at Sagsanlreget skulde 
betyde ,.hverken en skarpere eller 
m1ldere Kurs i S0nderjylland (d. v. 
s. Nordslesvig], og der bar ikke 
vmret nogen som heist Konference 
mellem mig og amdre Ml.nistre 1 den 
Anledning. •• . 

Det glmder os at b&n!. En vis Sta· 
billtet 1 den Kura, som. styres i en 
Gramseegn, er 0D.Skelig. Den radikal· 
soclallst.ISke Regerlng bar 1 hine 
Farva.nde haft svrert ved at tyde 
S0kort og Kompas. Den, dens Par
tier og Presse bar snart vmn!t pna
frerde for at gere Hjemmetyskerne 
til prtvillgerede Borgere, snart, som 
1 HernJng, udnyttet den poJltisk paa 
Bekostnlng at da.n.ske Interesaer, 
snart atter - efter Nationalsoci&lls
mens Spring over Skelbrek.ken 
truet dem med det yderste Gehenna•s 
PJnsler. I Nrerheden af dette sidste 
Skrer vugger 1 hvert Fald Hr. J. P. 
Nielsen's Jolle den Dag i Dag. Vi 
faar se, om det virkelig er rigtlgt, 
at Hr. Steincke's Fregat bar den paa 
SJmbetov - eller omvendt. 

M Stollig-Affrere:ns hidtidlge For
leb lader sig l.ntet slutte. 

Efter at Vestre Landsret havde 
kendt den tldllgere Ejer af Gaarden 
1 Stollig, Pel'klsen, som paa Grund 
af forfaldne, ubetalte Greldsforpllg
telser }.la.vde ma.a.ttet forlade dPn, 
slcyldlg 1 de hmsllge Forbrydelser -
derlblandt Brondforgiftning - som 
var begaaet mod den nye Ejer, bar 
de tysksi.Ddede Nazister andraget 
JU8titamin1steren om Tilladelse at 
ap~lere Sagen til H0jesteret, og An
dragend.et blev bevilget. 

Aabenbart ba.vde Hjemmetysker-
nes Ledelse lkke regnet med denne 
Imooekom.menhecL De havde forbe· 
redt et Flyveskrift (trykt 1 50,000 
Eksemplarcr p a a D a n s k - NB. 
,Der Schleswlger", Flensborg Avi.,. 
tysksprogede Udgave, blev forbudt, 
fordi det lkke benyttede . det 
natlona.le Mindretala Sprog), som 
siges at have indeholdt For
nrermel.ser mod 0vrighed og Rets- henholdsvis natlonalpolitiske-Mod
pleje. Dette Flyveskrift blev, Jn- standere, saa kan det vmre rigtlgt 
den det va.r sat i Oml0b, beslag- nu at sige, at havde det Offenllge 
lagt af Politlet. Vi kender ikke dets ikke andet at st0tte stg til under 
Indbold og ka.n derfor ingen Men!ng Sagsanlreget mod de nordslesvigske 
have om Begrundelsen for Polltlets Tya:k-Nazister end Udl.alelser som 
prleventlve Censur-Fora.nstaltning. de nys citerede, saa kunde d'Herrer 

Samtldig med Sags.anlreget mod tage sig Anklagen let. Det er hmndt 
den Personligbed, der bavde tilken- fer i Verden, at Venner og Tilh~en
degivet sig som ansvarlig for Flyve- gere har hrevdet deres Overbevis-



•• f~e for at gere ~et,yskerne 
til prlvill.gerede Borgere, snart, som 
1 Hernlng, udnyttet den politisk paa 
Be.kostnlng a:f danske Interesser, 
sna.rt atter - efter Na.tlonalsocla.lls
m.ens Spring over Skelbrekken 
truet dem med det yderste Gcllenna's 
Plnsler. I Nmrheden a:f dette sidste 
Skrer vu.gger 1 hvert Fald Hr. J. P. 
Nielsen's Jolle den Dag 1 Dag. Vi 
faar se, om det virkelig er rigtlgt, 
at Hr. Stelncke's Fregat bar den paa 
Slmbetov - eller omvendt. 

M Stollig-Affrerens hidtidige For
l0b lader sig intet slutte. 

Efter at Vestre Landsret havde 
kendt den tl.dligere Ejer af Gaarden 
1 Stolllg, P0r.lmen, som paa. Grund 
af forfaldne, ubeta1te Gmldsforplig· 
telser havde maattet forlade den, 
skyldlg 1 de h~eSUge Forbrydelser -
deriblandt Brond.forg:lftning - som 
var begaa.et mod den nye Ejer, bar 
de tysks.lrn.dede Na.zlstor andraget 
Justitsmlnisteren. om Tillade1se at 
appelere Sagen til Hejesteret, og An· 
dragendet blev bev~t. 

Aa.benbart bavde Hje:mmet~ker-
nes Ledelse lkke regnet med denne 
Im0dekommenhed. ' De ba.vde forbe
redt et Flyvcskrlft (trykt i 50,000 
Eksempla.rer p a a D a. n s k - NB. 
,Der Schleswiger", Flensborg Avi.!' 
tysksprogede Udgave, blev forbudt, 
fordi det lkke benyttede . det 
nationale Mindreta.la Sprog), som 
siges at have indeholdt F'Qrnrermelser mod 0vrighed og Rets- henholdsvis nationalpolitiske-Mod-pleje. Dette Flyveskrift blev, in- standere, saa. kan det vrere rigtigt den det var sat 1 Oml0b, besla.g- nu at sige, at ba.vde det Offenlige lagt af Politiet. Vi kend~ ikke dets ikke andet at st0tte sig til under Indhold og kan derfor lngen Mening Sagsanlmget mod de nordslesyigske have om Begrundelsen for Polltlet.s Tysk-Nazister end Udtalelser som prroventlve Censur-Foranstaltnin.g. de nys citerede, saa kunde d'Herrer Samtidig med Sagsanlreget mod tage sig Anklagen let. Det er hmndt den Personligbed, der havde tilken· fer i Verden, at Venner og Tilhreadegivet sig som ansvarllg for Flyve- gere har brevdet deres Overbevisskrlftets Indhold, den tysk-nazistl- ning om en Domfreldts Uskyld, og i sk~ ,F0rer", Dyrlrege M0ller i Graa- det konkrete Tilfrelde kan man ikke sten, er der imidlertid tillige rejst Lade ude af Betragtning, at P0rksen Tiltale mod Redakt0ren a.f Nord- er d0mt psa. Indicler. schleswigsche ZeitungJ Dr. Harboe Mere alvorligt er det, at AnklaKa.rdel, og en anden tysk-nazistisk gemyndigheden har ment at kunne Leder, Dr. Lorenz Christensen, samt paaberaabe sig Straffelovens strrennysnaavnte Dyrlrege M0ller for Ar· ge Paragra.ffer om lErekramkellf:>e i tikler om Stollig-Affreren i samme Anlednlng af Dr. Lorenz ChristenBla.d. sen's Kritik a.f Statsadvokatens Disse Anklager bygger paa Udta- Handlemaade i Stolllg-Sagen. Det lelser i de forskellige Forfatteres samme grelder de Angreb, som DyrArtikler, som i strerke Udtryk haw- lrege Meller har rettet mod Politi der P0~ksen's Uskyld i de Forbry- og Domstole i en Artikel, der kendelser, han ved Underret og Landsrct detegner Underretsd.ommen som er dront for at have begaaet. An- ,opmrende fejlagtlg". Det vii vrere klageskriftet nrevner Udtalelscr i at afvente, hvor langt Retten paa Artiklerne som f0lgende: Kriminal- .disse Punkter vil f0lge Statsadvoka· politiet havde ikke ,tilvejebragt et turens Paastande. 

eneste Bevis" mod P0rksen; ,,alt er Men hvilket Forl0b den bele vidtfri Fantasi; intet er begrundet; alt 10ftige Sag end vii faa, saa er det hviler paa l0Se Fonnodninger". Bla- sikkert, at den var bleven uundgaaedet kan ikke befri sig for ,F0lelsen lig. Thl bortset fra den Rrekkevidaf, at den virkelige Grund til Be- de, der rettelig skal tillmgges subslaglreggelsen [af Flyveskriftet] er jektive, agitatoriske Udtalelser soz:n Politiets Frygt for, at den danske de anf0rte - hvor ofte bar Hr. Offcnlighed skulde blive bekendt Steinckes eget Organ ikke talt om med en anden Fremstilling af Bag- Klassedomme - saa bliver i hvert grunden for Stollig-sSgen". F'ald tilbage, at Nord.schleswig:sche Den oprindelige Sag, der vedr0rer Zeit1mg i en af de paaklagede ArtikSpm-gsmaalet om Perksen's Skyld ler bar gjort groldende, at Politiet eller Uskyld i de Forbrydelser, som skt4lde vrere vidende om, at P0rksen vi·tterlig er begaade i Stollig, er, som er ,fuldstamdig og absolut uskylomta.lt, indanket for H0jeeteret, og dig". 
alene af den Grund skal vi ikke her En saadan Sigtelse maa uopholg0re den til Gensta.nd for Omtale. delig lndbringes for Domstolene. Sa.gens sidste Udl0bere vii i en nrer Skete det ikke, maatte det va~re, enFremtid blive behandlede ved Un· ten fordi dansk 0vrighed nmrede derretten i Aabenraa, og derfor skal Frygt for Retssalens Lys, eller fordi heller ikke de nu n&rmere dr0ftes. Nordslesvigs tysksindede Nazister Men ligesom vi principielt mlsbil- indtog en priviligeret Stilling i det liger den herskende Tilb0jelighed til danske Samfund. at srette Politi og Anklagemyndig· Begge Muligheder vilde vrere lige hed 1 Bevregelse mod politiske - utaalelige, 



oot:s Sagli.ghed og Grund.lg
Det er interessant at konstatere, 

det er de samme !deer, den samme 
i Form og Llnle, som vi 

for ho.s os, der besjroler den 
Snedlrer. Der er Karakter og 

over de dan.sk.c M0bler, I 
de mange amukk.e haandvawede 

Betrll!k i fine, farvomll!ttede Toner yder 
sit til Udstillingens forucmme, amag-
ful~ Prteg. IW~. 

Stortyven har 
stor Formue! 

STORTYVEN Carl August LO tzen, 
som skjuler si.g et Sted 1 Jyll 

antageli~ ved Viborg, jagcs stadi~ 
uden Held at en storre Polltlstyrke mecf 
Kriminalassistent Him.melstntp I Spl 
sen. Hlmmelstrup forlod I Gan.r Vto
borg, efter at aile Spor bogstavellg Wt 
var lobet ud i Sa.ndet - 1 Alheden Syd 
for Viborg. Man mener, ban er rejst 
Syd pan.. 

Der er Jrem'kommet icwrlgt de11 in
teressante Oplysning, at Lortm.tze?t 
har Formue. Mens han 8ad t Hor
s~ns 'l'ugthus, h·vorfra han l0slodes i 
Decem,bcr, eftor at have afsO'Iwt G 
Aar, a1·vede han 30,000 Kr.! Denne 
Formue 61' baandlagt i Overf01'TWJI"· 
derict, me?t giver ham en Rentei1k1-
tregt paa ca. 1500 Kr. 0'11l Aaret. 
Vi kan hertll foje den hcller ikke 

uinteressante K endsgernlng, at Stor
tyven kort for, den store Jagt gik lnd, 
Zejede tm 11ypermoderne Lejligl..ecl. i dct 
foT?W!lUJte Boligk0'11tpleks i OdellSe, 
Natteva;gte?"?Ws Hovedkvarlor , V<»{l· 
tergcwrde11" m ell&m Albanitorv og 
Ode?lSe Aa. Samtld.lg indkobte han hos 
et af Byens forende Flrmaer et flot 
M0blement til tlere Tuslnde Kroner 
med 500 Kr. kontnnt paa Bordet. 

Hans Hustru, l!Om bor I Horsens, har 
I disse Dage vmret I Odense, tilsagt R.f 
de nervose Leverandercr. Man enedcs 
her om under de forhaandenvterende. 
Omsttendigheder at lade Handclen J«a 
tubage. >Men atrengt taget er1 Lorenpz_en 

, ,_ , __ ,....0'1 __ ""'""' ' I"'\ 

Dansk Protest mod 
Medlem af det engelske 

Par lament 
E dinburgh, Onsda.g. RB. 

.,The ScotamaD" for i Dag bragte 
en sk¥1> Protest fra Import0r Erik 
BchaZokc mod nogle at P arlamentsmed
lem Mac Quisten f remsatte Udtalelser 
om, at en stor Del af Baconindf0rsler
ne kommer fra Manchurtet via Dan
mark og lEg fra Kina og Fl.nla.nd v lo. 
D a.DI!Iarrt': 

Qver 30 Bevrerter· 
hevillingerl 

I Hepbo~d UJ Bevarterloven har Bo
vllllngs!lavnet I Kebenhavn I et J.Iode 
pa.a. ~uset IDeddelt Bevrerterbevll
J lng mfll# aet t iJ VdsJanknlng at stalrko 
Drikke til felgen~e: 

N. C. B..J~. Sortlnsen, Norrebt•ogado 
200, 0. N. Petersen, Strandvej 2, H. Chr. 
Hansen, Sdr. Boulevard 76, 0. Sorensen, 
0sterbroga.de 106, P. H. Pedersen, Prtn
sessegado 71, P. N. M. Hansen, Ch1·l· 
stlanahu.vns T orv 2, N . V . A . Olsen, Prln
aessegade 20, C. K. F jenneslev, Sa.xogo.-
de 3, Anna M. Larsen, f. Cllrlsen, Gru.a
brodretorv 21- 23, Hlldur S. K. Wolff, !. 
Dahlgreen, St. Kannlkestrrede 14, K. 
Ma.rVlg, N . Frlba.vnsgade 100, Ingebo1·g 
M. Nielsen, f. Nielsen, Enghavevej 11, 
B. R. A. Struwe, Hjernet at Gl. KBg4Wej 
og Vlgerlev All6, F. A. P. Sorensen, Ll. 
lstedgade 5, 0. E. Meiling, Hans Egedcll
gade 6, C. A. Otfersen, Ltlvendelstrtl'do 
lt'-17, K. K. A.smus, Torvegn.de t~l, 
Lydia d'A.ndrade, t . .Jessen, Solvgade 103, 
F. V. Nielsen, Slrandvej 39, Cathrlne Pa.
num, t. Christensen, Ra.a.dhusslrmde 9, 
M, Andersen , Ryesga.de 112. K. A. Ar
leth, Arnagerbroga.de 62, N. P. Olsen, St. 
Kongenagade 40, H. P. Jacobsen, Sdr. 
Boulevard 50, A. G. Hansen. Ga.svrerks
vej 26, A. T. Jensen, Adelga.de 77, P. V. 
N. Gregersen, 0re11undsvej 1151, Ingeborg 
S. Larsen, f. Hansen, Ll. Xongensgado 
16, Dapy E. J. Jacobsen, f. Nlelsen
Godthaa.bsvej 231. C. A. Jensen, Eng
landsvej 8 pg Tove Hansen, A.aleklst&
vej 216. , 

--~~~~,~,~·~-------
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Bladet: 

Berlingske T idende 

2 3 SEP. 1937 

:ur Syd 
Gr rensen er i Fremgang 
:D;:~sk Ku for 

Danskhed-en er paa mange Maader lutret og livskraf tig 

Der er gryende Liv f or det danske Sprog, siger 
Sprogforeningens Formand, Jacob Petersen 

Fra vor s;nderjydske Medarbejder 
AABENRAA, ONSDAG 

Sprogforeningens Formand, Bibllote-

kar Jacob Petersen, har i den Beret

n!ng, Foreningen har udsendt :for 1936 

-37, skrevet en med grundige Detailler 

underbygget A:fhandling, som giver en 

udmrerket og let anskuelig Overslgt 

over Danskhedens Stilling Syd for 
Grrensen. 

Han indleder en histor!sk Oversigt 
med at sige, at Tilstanden Syd for 
Grrensen til Tider fuldstrendig overvur
deres; men det hrender endnu oftere, 
at Stlllingen undervurderes. Langt 
vrerre er det, at de allerfleste ikke 
skrenker Forholdene Syd for Grrensen 
en eneste Tanke. Netop disse Ligegyl
dige er der Grund til at v:ekke, da de 
udg~r den store Reserve for det Kul
turarbejde, der ns:Jdvencligvis maa g~res 
fra dansk Side. 

En Forbindelse, der blev 
fors~mt 

Jacob Petersen betegner det som 
ekrebnesvangert, at de ledende Mrend 1 
T!den omkr!ng det danske Sprog
reskripts IndfS'lrelse 1840 ikke var klar 
over, at Sprog og Sindelag kan vrere to 
v!dt forskellige Ting. Men. slger han 
v!dere, vi fors¢mte Forbindelsen med 
den Danskhed, der llge efter 1864 var til 
Stede i de Egne, Sprogresk:riptet -om
fattede. Vi opgav Slaget db-, hvor det 
1 Vlrkellgheden skulde vrere fprt, og vi 
kendte den Gang ikke til fulde Kultur
arbejdets Betydning. 

Beretn!.ngen omtaler Valgtallene, som 
er prreget at, at man har savnet et Kul
turgrundlag, og efter en udfprUg Om
tale at de forskellige kulturelle Grenes 
Virksomhed slaas det fast, at det dan
ske ~bejde Syd for Gr:ensen er inde 1 
en rollg Udvikling. Der kan over Ar
bejdet vrere noget famlende og noget 
spredt; men det betyder mindre, naar 
der ses hen til Resultatet, der er naaet. 
En Fare bestaar i det plattyske Sprogs 
Brug 1 Hjemmene. Det er en Hemsko 
tor dansk Kulturs Udvikling. 

Dyb Respekt for det danske 
Arbejde 

Den danske Modstand var 1.fSr 1914 

meget svag, og det danske ~bejde Iaa 
stllle hen. Ogsaa i Dag kan enkelte Ting 
tyde paa en nedadgaaende R.etning, 
srerlig naar man betragter de politiske 
Tal; men de kulturetle Tal er t opad
gaaende Retning, og det vi! VO?re det 
afgprende t det lange L9b. Den Dansk
hed, der findes Syd for Gramsen, er paa 
mange Maader lutret og derfo'r livs
kraftig. Alle, der trenker og fpler dansk, 
maa yde det Arbejde, der er gjort og 
stadig gpres dernede, dyb Respekt. 
Mange •tilsyneladende ubetydelige Fore
teelser kan faa en a!gprende Betydning, 
! scerllg Grad naar de forspmmes. 

Strerk Vilje til Selvhrevdelse 
Jacob Petersen slutter sin Beretning 

saaledes: 
Vore Landsmrend dernede yder deres 

kulturelle Indsats under vanskelige 
Kaar. De har al god Grund til at vrere 
stolte over, at Arbejdet er lykkedes i 
den Grad, som Tilfreldet er. Hele dette • 
Arbejde har givet dem en strerk Vilje · 
tit Selvhawde!se, aaa at vi, der lever 
heroppe, godt kunde lmre en hel Del at 
dem. Dansk Livsvilje og dansk A rbejds
mod er det lysende Billede, der tegnes 
tor os. Det er en Lykke for os at vide, 
at der dernede lkke lrengere er Tale om 
en sprogllg Dpd, men at alle Tegn tyder 
paa et gryende Liv for det danske 
Sprog. 



ST. RE6NE6ADE 2. K8BENHAVN K. 
TELF. CEifTRAL 11,99S 

Biadet: 

... :.~gske Tidende 

skriver dln 1 SfP 1937 

Justitsministeriel. Tiltale mod de 
tysk~ Nazlstledere i Nordslesvig 

Stollig-Affrerens nyeste Udl~her 
AABENRAA, MANDAG 

Justitsministeren har nu trut!et Af.

gprelse om, at der skal rejses Tiltale 

mod Dyrlcege Jeru M¢ller, Graasten, og 
den ansvarhavende Redaktpr a! .,Nord
achleswigsche Zeitung", Dr. Harboe 

Kardel, tor Overtr<edelse a! Retspleje
lovens § 1017 og Straffelovens §§ 267 
og 268 henboldsvis for Indholdet at det 

a! Polittet 1 Aabenraa beslaglagte Fly-' 
Veakrift om Stollig-Sagen og en Arti-

kel J ,.Nordschleswigsche Zeitung" un 

der Overskri!ten ,,Die Wahrheit untf 
C~nzur" !or 30. August 1937. Endvide? 
aka! der rejses Tiltale mod Dr. Loren,t 
Christen1en, Aabenraa, og Dyrlcege 

M$1ller tor Overtrcedelse at Stra:tfelo
vens §§ 267 og 268 1 Anlednlng a! deres 

1 ,.Nordschleswigsche Zeitung" for hen
holdsvis 28., 29. og 30 .JuU 1937 optagne 

Artikler om Vestre Landsrets Dom 1 
Stoll1g-Sagen. 

,,Nordschleswigsche Zeitung'' skrlver 

f en Kommentar til Meddelelsen om Ju
stitsministerens Beslutning, at den An
klage, der her er rejst, rammer de tre 
tyske Nordslesvigere, som har s¢gt at 

pege paa Baggrunden for Stollig-Sagen 
og ikke har holdt deres Kritik tUbage, 

hvor de mente, den var paa sin Plads 
for at opnaa en fuldsta!ndig Opklaring 
at Sagen. Man impdeser dog de kom
mende Retstorhandlinger med Ro. De 
tre Mcend har handlet med Ansvatsf.¢
lelse over.for deres Hjemstavn og bar 
vzret besjcelet af Vlljen til at hjrelpe 
deres anklagede Kammerater. 

,F urger Nachrichten" gengiver 

disse Kommentarer og ME:aateJE:.IliE:n 
Justitsminflterens Skridt under Over
skriften .,Skarpere Kurs i Nordslesvig". 

Hvad Tiltalen og Straffen 
gaar ud paa 

Retsplejelovens § 1017, e!ter hvilken 
Tiltale begceres rejst, foreskriver Stra! 
at B¢der paa mindst 100 Kr. eller Ha!!
te for den, som i Tale eller Skritt, be
regnet paa at virke i en videre Kreds, 
forsa!tlig eller ved irov Uagtsomhed 
giver vresentlJg urlgtii Meddelels~ om 
en Straffesag, der endnu lkke er ende
lig afgjort eller bortraldet. 

Straffelovens § 267 omhandler &e
!orncermelser, og § 268 den Sa!rlige 

Form for disse, der betegnes som Bag
vaskelse, hvorved forstaas, at Sigtelsen 
er fremsat cller udbredt mod bedre Vi
dende. Medens Straffen efter § 267 er 
Bpde eller Hce!te i indtil et Aar, er 
Straffen etter § 268 altid 
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Stollig • Af}mrens U dl~ber 

Nationaltidende privat 
Aabenraa, Mandag. 

DER syne a aldrig at blive Ro 
om Stollig-Affreren, der nu 

sna rt h a r staaet pa a et helt Aa r . 
I ne r Fremtid skal Sagen for 
Hpjester et, og nu har Just itsmi
nister en tillige truffet Beatem
melae om, a t der skal r e jaea Til
tale m od tre af det tyake Min
dre tala le dende Mrend for der es 
Adfrerd i F orbindelae m ed den
ne Sag. 

Der foreligger i Dag Meddelelse 

om, at AttkZagemyndighede11 har 

rejst TiZtale mod den nazistiske Par

tif0rer i Nord~lesvig, Dyrlwge l ens 

Fortsalttes Side ..2. 

r 

• • 

• M01Zer, Graasten, og Redqkt.,-en af 
,N ordschles'tl)igsche Zeitung'' i Aa

benr cw, Dr. Harboe Kardel, for Over
t?·wdelse af RetsplejeZoven3 Para
graf 1017 og Straftelovens Paragra

fer 267 og 268, henhoZdsvi.s for Jnd

holdet a.f det af Politiet besZaglagte 

Flyveskrif t om 8tollig-8agen og for 

' en Ar ti keZ i ,,Nordschl681.0igsche 
Zeitung" for 30. Augu-st , 8andheden 
tmder Censur", h'IJori det beslaglaate 

Flyveblad8 !?tdhold omtales, og en 
Del at det citeres. 

Endvidere skal rejses Tiltale mod 
Dr:. Lorenz Christensen, det nazisti
ske Partis 0konomiske Raadgiver, 
og mod Dyrlrege Meller for Overtrre
delse af Straffelovens Paragrafer 
267 og 268 i Anledning af deres 
Artikler i det tyske Blad om Vestre 
Landsrets Dom i Stollig-Affalren. 
De nmvnte Artikler indeholdt strer
ke Angreb paa Retsplejen og beteg
nede Landsrettens Dom som forkert 
;(ein Fehlsp~ch) . Sagerne vii, naar 
Anklageskriftet er l.ldflllrdiget, kom-' 
me t il Beha.ndling ved Retten i Aa
benraa. 

,Nordschleswigsche Zeitung" skri
ver i sine Kommentarer til Medde
lelsen, at Tiltalen rammer tre tyske 
Nordslesvigere, som har forsegt at 
oplyse den nordslesvigske Offentlig
hed om Baggrunden for Stollig
Affmren og ikke har holdt deres 
Kritik tilbage, hvor de i Interesse 
for Opklaringen af Sagens Sammen
hamg ha~ fundet det n0dvendigt. 
Naar nu den danske Justitsm.inister 
stiller disse Mrend under Anklage, 
imedeser vi Sagen i Ro, fordi de kun 
bar handlet a.f Ansvarsfelelse over
for deres Hjemstavn, besjrelet af 
Viljen til at bistaa deres i Stollig
Sagen anklagede Kanunerater. 
, Flensburger Nachrichten" brin
ger Meddelelsen med Overskriften 
,.Skrerpet Kurs i Nordslesvig". 



ST REGNE6ADE 2. KlJBEHHAVN K. 
' TElf. CEKTIIAL 11,995 

Bladet: 

BerlingsKe IIUvlluvr~llvll 

skriver den 2 0 SEP.1937 

For lnjurier, Bagvaskelse og ubereUigede Angreb 
paa f>vrigheden 

Fra vor sr~nderj?Jdske Medarbejdet 

AABENRAA, MANDAG I et omfattende Angreb paa Statsadvo-
Endnu fpr Stollig-Sagen er kommet kat Holm i Spnderborg, medens Dyr-

for Hpjesteret, er den indtraadt i en lrege Mpllers Artikel indeholdt et vold
ny Fase, idet Justitsministeriet har re
solveret, at der skal rejses Tiltale mod 

den nationalsocialistiske Partifprer, 
I Dyr!rege, Dr. Mpller, og den ansvar· 

I havende Redaktj!fr a! ,Nordschleswi -

sche Zeitung", "br. Harboe-Kardel, 1 ,. 

Overtrredelse af Retsplejelovens § 10 7 

og Straffelovens §§ 267 og 258, hen• 

holdsvis for lnjurier og Bagvaskelse i 

det beslaglagte Flyveskrift vedrprende 

Stollig-Sagen og Artiklen ,Die Wahr-

1 
heit unter Censur" i ,.Nordschleswig
sche Zeitung" for den 30. August 1937. 

I Endvidere rejses der Tiltale mod Dr. 
I Lorenz Christensen og DyrJrege, Dr. 
MPller for Overtrredelse al Straffe
lovens §§ 267 og 268 i AnJedning at 
Artikler i ,,Nordschleswigsche Zeitung • 
tor den 28. og 29. Juli, som var skrc
vet at Dr. Lorenz Christensen, og den 
30. Juli, som var skrevet at Dyrlreg£ 
Mpller. -

Lorenz Christensens Artikler bestoc 

somt ~b paa Landsrettens Dom 
ov den u~en. 



ST. RE6ME6ADE 2. KOBEMHAVIt K. 
TELF. CEITRll 11,815 

Bladet: 

•ngske Tidende 

.... , n "'""., 

Dr. Kaper om ~ Arbejdet 
J for Grrensens Ungd~m 

Den Fremtid, som hydes den, maa ik.k.e vrere mere usikker end den, der stilles tysk Ungdom i Udsigt 
(F,.a vor s(6ndnjydake Meda,.bejder.) 

AABENRAA. S0NDAG 

HVERT Etteraar afholdes der paa 
Slogsherredshus 1 Bylderup Sogn et to Dages Mpde, der indledes a! en fortrollg Drsifielse om Forholdene ved Gramsen. Indlederen i Aar var Landstingsmand H. Jefsen-Christensen, og hans Foredrag var om Gnenseboernes S1ndelag. Det efterfulgtes a! en lamgere lnteressant Drj<iftelse. 

Paa o!!entllge Mpder I Gaar og 1 Dag boldt Borgmester, Dr. Kaper to Foredrag, som 1 Kraft a! deres Form, baaret aom de var a! baade Lune og Alvor, i hj<ij Grad lagde Beslag paa Forsamlingens Interesse. 

Grrensens Sag set fra 
Kssbenhavn 

Medens Borgmesteren 1 Gaar talte om Forholdene ved Grrensen og Grcensens mcerkellge og alvorllge Sang, talte han i Dag om Grcensens Sag, set !ra Ksfl>enbavn. 
Det gjaldt om, sagde han, at man over bele Landet og ikke mindst 1 Rovedsta-

lkke er det, hvad der bar vceret TU!aeldet i Stolllg, bar vi Lov til at gribe Ind. Stollig-AUceren betragter jeg som en Eftervirkning af den slesv1g-holstenske Junkerf¢lelse. Deter absolut Jesuitisme, naar man slutter sig til den Opfattelse, der krcever den yderste Underkastelse, men naar det gcelder om at lyde det Lands Love, hvor man bor, modscetter man sig dette Princip. Man kan ikke vekselvis sige Nej og Ja til den samme Ide. 
Naar tysk Ungdom scettes i idraetslig Form, maa der k.rceves noget llgnende fra vor Side. 

Vi mM 1kabe en 1cerHg dansk Idrcetsform med Idrcetshuse og Sportspladser og yde det UdstfiT, der krceves. Det er Dem selv hernede, der skat stille Krav om det. Det mM vokse op som en f'Uldkommen naturlig Selvhjcelp. Den danske Ungdom skat ikke marcheTe. Den akat have tige ·saa gode Vilkaar for idrcetslig Uddannelse stiltet i Udsigt. Det kan det private Initiativ ikke klare alene. Her maa Staten trcede til, og ;eg er vis paa, at den ikke vil sidde Kravene overh¢rig. 

Forbudet mod 
, Der Schlesviger" den fik stj<irre Interesse for de Proble- Dr. Kaper omtalte derpaa Forbudet 

mer, der rejste sig i Graenseomraadet. mod ,,Der Schleswiger", som havde vakt 
Disse Problemer samler sig om en be- stor Forbavselse i Darunark. Man var atemt Ting, nemllg at der skabes den opvoksende Ungdom en Fremtid, som ikke maa vcere mere usikker end den, der stilles tysk Ungdom 1 Udsigt. 

Dr. Kaper slog fast, at det gaelder om at finde et fcelles Standpunkt, og dere!ter maatte man arbejde stpt og maalbevidst. Det var bedre end opblussende Begejstrlng. 
Det vilde, sagde Taleren, vcere ganske !ordcerveligt at fravige den Linie i vor Mindretalspolitik, som paabegyndtes i 1920, og vi maatte ikke isolere os mere !ra vor store Nabo end det var n~vendlgt !or vor Selvstcendighed. Vi maa have Kendskab til det, der foregaar i Tyskland; dere!ter maa vi tale og handle. Og hvad vi gpr, skal vi gpre klart og tydeligt. Derfor kan man godt tale med Sordlne paa Stemmen - for det opnaar man meget mere med. 

Tyskeme skal vrere loyale 
Statsborgere 

Det er af afg(6rende Betydning, at vi Danske lkke pnsker Represaller, hvad der saa end sker !ra tysk Side, men vi bar Lov til at krceve, at Tyskeme skal vrere loyale Statsborgere, og hvor de 

ganske sikkert blevet forkert informeret fra slesvlg-holstensk Side i Berlin. Da man fik Informationer fra dansk Side, blev der bj;Sdet paa Forbudet, saa meget som man kunde uden at kompromit!ere sig. Noget lignende bar vseret Til1celdet, da General Goring forleden i Niirnberg talte om ,Speckdiinen". Hvad ved han om dette Skseldsord ud over, at nogle Mennesker bar !ortalt ham det? Forholdet med de saakaldte danske ,Flceskepakker" var jo det, at Arbejder- og Soldaterraadene 1 Flensborg !orbj<id deres Fordeling, med mindre de blev uddelt baade tn Tyske og Danske. Men de mange Tusinde B¢rn fra Tyskland, som vi pvede Barmhjertighed.sgerning imod, tales der ikke om. Det er lidt haardt, naar vi skal haanes for vore Krerlighedsgaver. 
Borgmesteren udtalte sin Utilfredshed med Organisationen af Tyskere i Udlandet. Det var - 1 den Form det skete - det samme som at danne en lille Stat 1 Staten. Borgmesteren sluttede: 

- Det fremmede, der kommer tu os, vU vi have Lov at vselge og vrage, som det passer os. Vi er selv Kilden til vor Kultur. 



e 
·e 

• -e 

,..._ - ---------

~, Dr. Kap=er.· om Gramsens 
Sag set- ft.a) Kobenhavn 

' 

;,Det fremmecle, der kommer til os, vil vi have Lov 
til at vrelge og vrage imellemu 

ka.n vrere godt en Ga.ng imellem at 
spWe med SordiD. 

T yskerne heroppe skal vaere 
loyale Statsborgere 

Borgmoster H.apor. 

Vigtlgt er det, at vi Danske ikke 
onsker Repressaller, hvad der saa end 
sker f ra tysk Side, men vi bar Lov 
til at krreve, at Tyskerne heroppe skal 
vrere Ioya.le Statsborgere, og hvor de 
lkko er det, bar vi Ret til at gribe 
ind. Stolllg-Affreren betragter jeg 
som en Eftervlrknlng at den slesvig
holstenske J unkerfelelse. Det er, sy
nes jeg, Jesuittsme, naar ma.n slutter 
slg til en Opfattelse, der kr rever den 
yderste Underkastelse, medens man, 
naar det grelder om at lyde Loven i 
det Land, hvsr man bor, modsretter 
slg dette Prlncip. M a.n kcm fkke s1cit
t~vls sige ja au nej til samme I de. 

Nationaltidentl• prie1at 
T0nder, Sendag. 

BORGMESTER, Dr. Kaper greater 

i disse Dage S0nderjylla.nd og bur 

1 Gaar og i Dag vreret Taler ved det 

store, aarligt Ulbagevendende Erter
a.arsmede i Slotsherredshus ved Byl

derup, et Mode, som sa.mler Deltagere 

fra alle Egne at Grrenselandet. I Dag 

talte Dr. Kaper om .,Grrenseos Sag, 

set fra K0benhavn". 

Ungdommena Fremtid 
- Det gjaldt om, udtalte Borgme

steren, at man over hele Landet og 
ikke mlndst i Kebenhavn flk storre 
Interesse for Problemerne i Grmnse
omra.adct. Et at de vlgtlgste Proble· 
mer var e.fter hans Menlng dette, at 
der skabtes en Fremtid for den opvok
senclc Ungdom, saa .Fremtldcn tklte vat· 
mere usikker for den end den Frem
tld, der stllles den tyske Ungdom i 
Udslgt. Den enkelte maa folc slg gre
bet af Opgaverne ved Grmnsen: vcd 
en klog Samling af Interessern.e xan 
man. torpUgte den danske Stat oaale
des, at Befolkningen ved Grrensen !o
ler, at Danmark staar bag den i den 
natlonale Kamp: Med skyldlgt Hen
syn til de for Haanden vrerende Om
st.amdlgheder burde Sagen kunne loses 
fra. Kobenhavn paa en forsvarlig Mo.a
de, mente Dr. Kaper. 

Maalbevidst Arbejcle bedre 
end periodisk opblussende 

Begejstring 
Han understregede endvldcre, at clct 

gjaldt om at finde et tmZlos Btand-
prmkt ove·,. fot· det FremstBd mod 
d.anslc Nationa!itet, som tra tys'k S'ido 
tinder Bted No1·a tor Gramsen, O{! sam-

F orbudet mod ,Der 
Schleswiger" 

Til Slut kom Dr. Kaper lnd paa 
Forbudet mod ,Der Schleswiger" og 
OOrlngs Udtalelser om ,.Speckd!i.nen". 
Begge Tlldragelser beroede, mente Dr. 
Kaper, paa fejlagtlge Informationer 
fra Slesvig-Holstens Side. Forboldet 
med Uddellngen a! de saakaldte dan
eke ,,Flreskepakker" i Afstemningsti
dcn var jo det, fremhaavede han, at 
Arbejder- og Soldaterraadene forbod 
deres or~ me mm re e .ev 
uddelt baade til Tyske og Danske. De C ;J &' 0 
mange Tuslnde 'B0rn 'Trii "T'Yslflana, 
som vi 0vede en Bamilijerf.'i!hedS'ger-
nlng lmoO. tales der lKke om. vet er 
haardt, naar vi sluil naanes ior -vor 
Krerllgheds Gernlnger. 

Dr. l<aper sluttede: 
- Det fremmed.e, der kommer til 

os, vll vi have Lov tU a.t vrelge- og wa
ge imciZem, som det pa.sser os. Vi er 
selv Kil(le til vor Kultur og Frlhect. 
Det grelder om. ikke at fa.lde for F1i
atel.sen ttl at ind/ere en Btat med. kun 
cct Partt 11.er hos os, for saa er Fri
hcdel~ flojten. 

tUliU et Stmul]jtm7ct over for vor Na1Jo 
tltod Syd, der har si1~~ P1·oblemtw, sa<t
't!OZ som vi 7t(.W vo1·e. Derefter maatte 
man arbejde st0t og maalbevidst, hvad 
der var bedre end perlodlsk opblusscn
de Begejstring. Dot vildo vrere gan
ske forkastellgt, mente Dr. Kaper, at 
fravige den Llnie 1 vor M.lndreta.lspo
litl.k, 50m paabegyndtes 1 1920. VI 
maa ikke isolere oa mere fra. vor s to
re Nabo, end det er n.odvendlgt for 
vor Selvstaandighed, udtalte han. VI 
maa have Kendskab W det, der fore
g a.ar l Tyskland, og deretter maa vi 
tale og handle, og bvad vt gor, aka! 
vi gore klart og tydeUgt, selv om det 
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ST. RE&NEGADE 2. KBBENHAVM It TElf . CEIIl RAl t t , 995 

Bladet: 

NationaltiJcnu~ 

skriver den1. 9 SEP \937 
Dr. Kaper om 
vorl G nse· 
sp~rgsmaal 

Folkeskolens Opgave at l;se de sproglige og kulturelle Kra v i Gramselandet 
Tendc-1·, Lordag. R. B. Vcd Skolcforenlnge.ns og Sprogto~· nmge.n.s Mo<le i Aften I Slogsherreda Hus var Bor.gmester Dr. Kaper lndbudt som To.lcr og boldl her et Foredrag mod Tltlen .,Ved Gramscn". 

Efl:er at have delt vort Grrense· sp0rgsma.al i to Dele: Nord for og Syd for Gramsen og betonet den moralsltc Forpllgtclse og prakUakc Nodvend.ig· 1 hed af at stotte en dansk Betolknlngs.. del Syd for Groonsen, der bekender slg til Loyo.litet over! or .,Herbergsstaten ". sorn Tyskerne udtrykker !llg, vendte han slg W FremsUllingen at Forholdene J'iord for Grmnsen. Han udtalte bl. a..: Den haardbrendede sprogllge og kul· turelle Undert.rykkelse I den prcussiske Peri ode 1864 til V erden.skrigen krmvede naturllgt en Genoprettelse ad Skolen.s Vej a! del) sprogligc og kulturel,le Nationalltet.s naturllge Krav. og Dr. Kaper forventedc den nye Skolelovs Virkninger just pa.a dette mlahandlede Om.raade. 
Borgmesteren omtalte derpa.a det 3. Rlges Indgreb i Retten til at erhverve .Tord og til det.a Krav om Kontrol at ethvert Ejerskifte just vcd Grrenscrne. Det tyske Oplwb og Oplagrlng a! J ord Nord for Ormnsen (Vogelgesa.ng) , og den sporadisk pa.abegyndte Udsklftnlng at denne Jord, pa.alagde os Da.nske en srerllg Aarvaagenhed for at ! tandae dansk Ungdoms Bortrejse !ra. saadanne Egne. 

En uirk--elig Fomyclse uf Jclrcet-wcesenet for Born og Ung<Wm. uar paakrceuet over for de1~ luJ.at«lfastc 1 Paavlrkning uca Hjcvlp at Mm·ch og "Turucn" getmem den tyslce Privatskoles amterende La.trerpersonale. It! en den mrut l komme tra. den. tm.ge Betolktling~t O!J :tc dauskc Lcererr:J cgen Bide og lkkc ttittes autor1t<:ert, men nok 11tettes. t 
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ST. RE611E6ADE 2. KOBEIIHAVM K. TElf. CEMTIW. 11,995 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

1 9 SEP 1937 .. ~rivPr den 

Der maa skabes Kraft og Glrede den da ke , Grrensesang" 
J!oredrag at Borgmester Kaper T!Z)NDER, L!Z)RDAG. RB. Ved Skole!orenlngens og Sprolforeningens M~de 1 A!ten i Slogsherreds Hus var Borgmester, Dr. Kaper indbudt som Taler og holdt her et Foredrag med Titlen .,Ved Grcensen". Etter at have delt vort Grcensesp~rgsmaal 1 to Dele: Nord for og Syd for Grcensen og betonet den moralske Forpligtelse og praktlske Npdvendighed af at stptte en dansk Be!olknlngsdel Syd for Grcensen, der bekender slg til Loyalitet ove.r:lor .,Herbergsstaten", som Tyskerne udtrykker slg, vendte han slg til Fremstilllngen at Forholdene Nord for Grcensen med scerllg Betonlng a.t disse 1 Slogsherred, hvor tysk Ekspanslonsbestrebelse har sin Basis, og bvor det danske Vcern der!or har en a! sine Hovedopgaver. 

Trods den mere end 100 Aar postulerede evige Udeltbed a.t SchleswigHolstein, er denne Provins nu a.t den nye Styretorm baade blevet mlndsket med Altona og .torpget med Lybcek. Den haa.rdhendede sprogllge og kulturelle Undertrykkelse f den preusslske Perlode 
1864 til Verdenskrigen krmvede naturllgt en Genoprettelse ad Skolens Vej a.t den sproglige og kulturelle Natlonalltets naturlige Krav, og Dr. Kaper forventede den nye Skolelovs Virknlnger just paa dette mishandlede Omraade. Folkeskolen, altsaa Staten, og ikke det private Jnitiativ, bar her selvsagt at Ipse Opgaven og bpr stPttes deri fra alle Sider. 

ved Hjaelp af Marcbe og ,Turnen" gennem den tyske Prlvatskoles agiterende Lcererpersonale. Men den maa komme fra den unge Be!olknings og de danske Lrereres egen Side og ikke stlftes autoritaert, men nok stpttes. Paa denne Maade kan man .tra dansk Side skabe Kratt og Glcede 1 den danske .,Gra!DSesang" uden at fravige dansk Sed og Skik, men bevare den enkelte Persons Ansvar og Virke uden nogen Hadets eller Massevirkningens 1 Propaganda. 
Spndag vil Borgmester Kaper ud fra 0nsket om Bevarelse a1 det bedst muHge Naboskab mellem Stat og Stat holde et Foredrag med Titlen ,,De samme Spprgsmaal, set hjemmefra" og heri paavise N~vendigheden a.t et alment politisk Sammenbold l vor natlonale PoUtik og a.t Kravet om loyalt Statsborgerforbold .tra Hjemmetyskernes Side og derpaa omtale de sidste Tiders Uoverensstemmelser, der efter hans Mening hyppigt skyldes VanskeUgheden ved paa A!stand a! ,Gra!nsen.s Sang" efter andres Information at ville gri~d 1 saa komplice.rede Forhold. 

Borgmesteren analyserede derpaa det poetiske Udtryk om .,Grcensens Sang", , der uden fast Stji!tte 1 Haabet om en Fremtid for Grenseaognenenes Ungdom paa den fcedrene Jord ved at gji!re sine I Virkninger gceldende belt ind i Familieforhold og Erhvervsbetingelsc.r let faa en bitter og disharmonlsk Klang, og han henvlste til det 8. Riges Indgreb i Retten til at erhverve J ord og til dets Krav om Kontrol a! ethvert just ved Grrenserne. Det tyske Opltfi!b og Oplagring a.t Jord Nord for Grcensen (Vogelgesang) og den sporadisk paabegyndte Udski.ttning a.t denne Jord. paalagde os Danske en scerlig Aarvaagenhed for at standse dansk Ungdoms Bortrejse .tra saadanne Egne. 
En virkelig Fornyelse a! Idrretsvresenet for BSSrn og Ungdom var -paakraevet overfor den haandtasle Paavlrknln& 
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ST. Rf811E8lDE 2. KBBEIIHAVII I. 
TElf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

l\L. ,, n tliJ dPn~P 

skriver d~ 1 SEP 191 

,Bag min Ryg" 

DA d. 2. ds. C.barl~ten\orgs Por· 

lie blev slaa.et of lb.J.~~ «pt· 
8C}Je Buch, wt~ deJ form.ode-,:a t $aa 
vfll a_,.. tyske som dens danske 
K~t~ var paa det rene med,. a 
denne Udstllling af moderne tysk1 

Bog-Kunst og -Haandvau-k faldJ 
paa et ubelejligt Tidspunkt. 1 

Dansk offenlig Mening stod end
nu under Indtrykket a.f de Begi
venheder, som knyttede sig til den 
tyske Regerings Forbud mod Udgl
velsen af Flensborg A vi$' tysksproge
de Tillreg, Der Schleswiger. Ganske 
vist havdc Embedsmrendene 1 Ber
lin gjort Indr0mmelser, som noget 
lrempede Virkningerne af det op

rindelige Forbud. Men det var dog 
blot den rent stedlige Udl.eber af et 
stm-re Anllggende, som 1 Berlin hav-

7de fundet sin Afg0relse. 
Tilbage blev den Kendsgrerning, 

at Forbudet mod Flensborg Avis' 
tysksprogede Udgave skyldtes dens 
Indsigelse mod de FornrermelRer, 
en h0jtstaaende tysk Embedsmand 
og nationalsocialistlsk Dignjtar, 
Overborgmesteren i Flensborg, Dr. 
Ernsl Kracht havde udslynget mod 
D a M:n a r k, dels 1 det under hans 
Ansvar udgivne Skrift ,Schleswig 
und Versailles", dels paa et offen
ligt M:0de med ham t}om Hovedtaler. 

Saa 1amge Regeringen i Berlin 
ikke 1 dette Anliggende havde truf. 
fet Forholdsregler, kunde dansk of
fenlig Mening ikke pe.a Grund af 
nogle lokale Smaaindrmnmelser 
skrive Fornrermelserne mOd Dan
mark 1 Glenunebogen. 

Derfur fndtra.f Aabningen af 
Udstillingen Das deutsche Buch 
paa et for Groster og V rerter 
lige ugunstigt Tidspunkt. Forud 
for E:JJ saadan Udstilling gaar imid
lertid. et stort forberedende Arbej
de og mange Aftaler. Det var da 
ret og rimeligt, at Planen alligevel 
blev programmressig gennemf0rt. 
Her 1 Bladet lod vi os bestemme 
af de Hensyn, vi skyldte vore Lro
sere og de fremmede Grester: vi gav 
alle faktisk:e Oplysnlnger om Ud

'ltlllingen - intet mere og intet 
mindre. 

Skulde nu nogen have faaet det 
Indtryk, at denne Holdning var prro
get af en vis Kelighed, vii vi ikke 
bestride dets Rigtighed; Aarsagen 
er nrevnt. Men at vi skulde have 
ladet os Iede af Uvilje mod Udstil
lingen som saaaan, eller at vi paa 
Forhaand skulde have nreret Skepsis 
overfor dens Vrerd, end sige Mis
tanke til dens Art og Prreg - det 
er udelukket. Tysk Bog-Kunst og 
·Haandvrerk staar hojt. De tyske 
og danske Komlteer var sammensat 
af fremragende Fagmrend og andre 
anselige\ Personligheder. Den Tan
ke, at det vilde vrore n0dvendigt at 



v a l!J.'I!l a r k, dels 1 det under hans 
Ansvar udgivne Skrift ,Schleswig 
und Versailles", dels paa et offen
ligt !fude med ham som Hovedtaler. 

Saa lrenge Regeringen i Berlin 
ikke i dette Anliggende havde t.ru.f
fet Forholdsregler, kunde da.nsk of
fenlig Mening ikke paa Grund at 
nogle lokale Smaaindrmnmelser 
skrive Fornrermelserne mod Dan
mark i Glemmebogen. 

Dertor indtraf Aabningen af 
Udstillingen Das deutsche Buch 
paa et for Grester og V rerter 
lige ugunstigt Tidspunkt. Forud 
for E:u saadan Udstilling gaar lmid
lertid- et stort forberedende Arbej
de og mange .Aftaler. Det var da 
ret og rimeligt, at Planen alligevel 
blev prog:I'a.Inmmssig gennemfart. 
Her 1 Bladet lod vi os bestemme 
af de Hensyn, vi skyldte vor~ Lro-
sere og de fremmede Gmster: vi gav 
alle faktiske Oplysninger om Ud
~tillingen - intet mere og intet 

nu nogen have faaet det 
Indtryk, at denne Holdning var prro
get a.f en vis K0lighed, vil vi ikke 
bestride dets Rigtighed; Aarsagen 
er nrevnt Men at vi skulde have 
ladet os lede af Uvilje mod Udstil
lingen som saaaan, eller at vi paa 
Forhaand skulde have nreret Skepsts 
o:rerfor dens V rerd, end sige Mia
tanke til dens Art og Prreg - det 
er udelukket, Tysk Bog·Kunst og 
·Haa:udvrerk staar hajt. De tyske 
og danske Komiteer var sam.rnensat 
af fremragende F'agnu.end og andre 
anselige\ Personligheder. Den Tan
ke, at det Vilde vrere n0dvendigt at 
udave Censur over de udstillede 
B0gers lndhold, er ikke faldet os 
ind; den maa synes Grester og Vrer
ter lige uvrordig. 

Nu oplyser imidlertid i Gaar den 
danske Regerings Hovedorgan, So
cial-Demokraten, at blandt de paa 

Udstillingen fremlagte &ger skal 
have vreret at finde to, som indc
holder dels taabelige Oplysninger 
om Tilstande og Forhold i Nord
slesvig, dels Fornrermelser mod 
danske PersonJigheder og Danma.rl{, 
ganske svarende til Indholdet af 
den under Overborgmester, Dr. 
Kracht's Ansvar udgivne Pamflet 
.,Schleswig und Versatlles". Da de 
at Regeringsbladet omtalte B0ger 
- som begge er os vel kendte - 1 
Virkeligheaen er Smaaskrifter uden 
bogligt S~rprreg eller nrevneverdig 
boglig Udstyrelse, lader det sig ililie 
forklare, hvad de havde at gere paa 
en tysk Bogudstilling i K0benhavn. 

lmidlertid paastaar altsaa Bocial
Demokraten, at netop disse Pieccr 
eUer Hrefter - til en Bogladop1·is 
under 1 Mark - fandtes paa Char
lottenborg- Udstillingen af D~ 
deutsche Buch, og Regefingens 
Hovedorgan retter i den tWedning 
sin Kritik mod Medlemmf-rne af den 
danske Udstillings-Korll.ite, srurlig 

' Borgmester, Dr. Kapfe'.-. 

Paa dette Punkt 1 er vi dog ikke 
i Stand til at slaa F0lge. De tyske 
.Udstillere var reprresenterede af Bi:ir
sen-V erein der deutsohen Buchhiind
ler (Leipzig) og Nordische Gesell
schajt (LUbeck). Det er med disse 
lnstitutioner - af hvilke den sidst
nrevnte bar til Formaal at fremme 
Sa.marbejdet me.llem 'l'yskland og 
Norden- at den da.n.ske Ko.m.tte bar . 

at de tyske Institutioner, Gresterne, 
skulde udstille bogindustrielt Hge
gyldige Propaganda-Hrefter med et 
for Danmark kramkende Indhold, 
har Vrerterne haft god Faje til ikke 
at tage i Betragtning. 

Allerede i Gaar har Dr. I{aper 
udtalt, at han maatte beklage, at 
Nordische Gesellsohajt ,er gaaet 
bag min Ryg i denne Sag". 

Det turde vrere det rigtigste ikke 
at gare nogen Tilf0jelse til Dr. Ra
per's Udtalelse. Sam i Tilfreldet Dr. 
Kracht Jigger Sanktionerne i an
dre end danske Hrender, 
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Bladet· 

Berlingske TidendeAften 

skr.iYet r~ ... ~ 1 6 SEP. 79.17 
• Bertingske Aftenavis, 16.-9.-37. 

Kammerat eller Ukammerat? 
At THORKILD GRAVLUND 

Man kan d¢mme om de bedrede Det oplyste Frisind havde lige aden at det kommer vort Samfund, Forhold for Danske i Sydslesvig, som faaet den fornuftige, ja, ret:famlige vort Land til nogen ubodelig Skade, man vii: undervurdere skal man ikke Grlense ved vellagt Valggeometri - men man kan ik.ke svigte Kam.mera- men ingen tpr kalde de Folk, der Retfrerden laa ikke i h¢jere Plan - teme ved Statsgrrensen uden at skade lreste det nu forbudte Blad , Der og saa viste der sig bagved den af- Danmark. Schleswiger", for Chauvinister- og stemte Grrense en gammel Folke:- De er vort stmrkeste Forsvar. De saa glider det Ord for altid ud af den gramse, som havde le~et sit eget er st<erkere end Kanoner, for havde s¢nderjydske Sag. tyste Liv under det tyske Imperium v1 ikke Danskere i Sydslesvig, saa Men deres tyskskrevne Blad er og det europreiske Fremskridt. Der havde vi alle de germanske Kultur-DET at vrere national var del paa deres egen Grund, opstod der en knust, og Viikaarene for dem er saa stod et sydslesvigsk Mindretal, ikke og Ukulturstrpmninger strygende 

samme som at vrere chauvini- nydansk Nationalisme, der ikke ulige som nogen Sinde i S nderjyl- strerkt i Tal, men saa strerkt i Med- lige ind. Vi skal ikke d,l!lmme Fascis

stisk. For nogle faa Aar siden. Nu er kunde kaldes Chauvinisme, fordi den land. borgeres Medhu, at det danske, tysk- men paa godt og ondt, men den Dag, 

det lidt anderledes. Hvordan del saa rejste sig af Hjemstavncn og afgjorl Den nordslesvigske Rejsning f!llr- skrevne Blad maatte forbydes - af, lmperialismen raader i Danmark vii 

er gaaet til? Der er sket et Ski!te. var imod at vinde videre frem. tes frem af velhavende, stolte B¢n- Princip! der nceppe vrere nogen Statsgr~nse 
Som srodvanlig, naar der sker no- Nordfra spurgte man fprst vcnligt: der, der havde de Danskes Medhu og Der staar en Flok Arbejdere, som znellem Norden og Germanien. 

get, maa der henvises til Europa. Vil I ikke hellere byite Gaardc med hele Folkehpjskolen til Stptte. af ufornuftige Grunde vtelger Dan- Sydslesvigs danske Arbejdere rej-

Der er jo adskillige ,Hovedstr¢mnin- de tysksindede i Nordslesvig . Syd- * mark frcmfor Tyskland. fer ikke et enkelt politisk Sp¢rgs-

ger" at tage for sig af. slcsvigerne svarede Nej. Den sydslesvigske Rejsning kom- Hvordan staar vi til dem? rnaal, men Sp¢rgsmaalet, om der maa 

Vi fik dog ikke Diktatur - mere Nordfra ymtedes dcr noget om, at mer fra de fattigste Arbejdere, og de Ja, det ~r saa ligetii: Her er man vrere et Danmark. 
end vi bavde - i hvert Fald fik vi de dansksindede Syd~lesvigere maat- havde megen dansk Uvilje og "}ange enten Kammerat eller Ukammerat. Manjskal bare ikke mene, at Nord

ingen Diktator. Tvrertimod: Natio- tc lregge sig til at d¢. De svarede danske H¢jskoler imod sig den fprste Og er man Kammerat her, er man llesvigerne alene kan tage St¢d sflln

nalisme uden F¢rer og uden Chau- Nej. Tid - foruden hvad en _nyf¢dt Hoi- national - lige meget bvilket Parti derfra. De har dr¢mt de sk¢nneste 

vinisme kom fra Menigmand hos os. Nordfra bpd man Sydslesvigerne, steinisme og det tyske Diktatur f¢rte man stemmer for til Rigsdagen. Er D~mme, der nogen Sinde er.. drfllmt 

Skiftet )mellem, hvad man ffllr at de skulde vedtage Skelbrekskellet med sig. man derimod Ukammerat med dem, om Danmark. Og hvad de fik at se 

kaldte Chauvinisme, og hvad man nu o~ sige: ,Grrensen staar fast." Og de Sydfr:t skulde der ikke kendes saa f9Jlger man mcd Imperialismen, avaredn nreppe belt til Dr.¢mmen. D; 

Man kan d¢mme om de b 
Forhold for Danske i SydsJesvi et . . . man vii· und d t den fornufhge, Ja, retfrerd1g · ervur ere skal man -men ingen t"' k ld mse ved vellagt Valggeometri-,r a e de Folk: d 1 ikk . h . 1 lreste det f b ·<er en aa e 1 ¢Jere P an -nu or udte Blad . . Schleswiger" f Ch . . •aa v1ste der s1g bagved den af· • or auvmtster saa glider det 0 d f . \te Grrense en gammel Folke· r or albd ud af . s¢nderjydske Sag. 1se,. som havde levet s1t :gel Men der t k kr ' Ltv under det tyske Imper1um es ys s evne Blad . . knust og Vilka f ct europre1ske Fremskndt. De~ , arene or dem er I . . . ulige som nog s· . . et sydslesVIgsk Mmdretal, ikke en mde 1 S¢ndCrJl land. -d i Tal, men saa strerkt i Med-Dcn nordsles . k . . !res Medhu, at det danske, VIgs e ReJsnmg f¢. tes !rem a1 velh d ne Blad maatte forbydes -aven e, stolte 

1 der, der havde de Danskcs Medhu . 
hcle Folkeh¢jskolen til Stptte. 

* Den sydslesvigske Rejsning AVJUII,p~~ mer fra de fattigste Arbe'd J ere, og havde megen dansk U il' v ;e og ma d~nske H.¢jskoler imod sig den 
Tt~ -:- foruden hvad en nyf~dt 
steirusme og det tyske Diktat 

d j ur fs:Srte ll:el'Tlnlf"r me sg. 

vi! kalde Nationalisme kom med svarcde Ja, for jeres Skyld. Danske i Sydslesvig, man saa bort hvad den saa for Tiden kal<'.es i de •vigtede ikke deres Dr¢m, men de 

S¢nderjyderne, d:t de flyttcde dercs Under de Kaar stod Sydslcsvigernc fra dem: De var der ikke! Men naar forskeUige Stater. ~nattedes lidt. Sydfra skulde der ikke ke d D k. nes ans e r Sydslesvig, man saa bort 

Sag fra Nordslesvig til Sydslcsvig. trofast og med fattige Midler, mens del viste sig, at de alligevel var der ImOd lmperialismen! er aile natio- Sydslesvigerne havde ingen Dr~m-

Det skete efter 1920. Hjemmelyskerne i Nordslesvig med - imod al Fornuft - saa maatte _nale ?vtindretals r.psen. tne, de vaagnede af en tung S¢vn 

Da et sydslesvigsk Mindretal krre- rige Midler frit taltc om Grcenseflyt- Mindrctallet modtages. Man kan mene, bvad man vii om 1J1Cd nyf~dt Kraft. De havdc ikke 

vede Ret til at !eve med Dan mark ning. Ligeledes nordfra. vor Liberalisme og vor Sociallsme, &unget vore Sange og h¢rt vore lange 

fra dem: De var der 'kk r ... l e. ••len naar det viste sig at de au· 1 . ' 1geve var der -: Jmod al Fornutt - saa 
MmdretaiJet modtag es. 



Man kan dS'fmme om de bedrede uden at det kommer vort Samfund, 

ammerat? 

Forhold for Danske i Sydslesvig, som faaet den fornuftige, ja, retfrerdige vort Land til nogen ubodelig Skade, 

man vil: undervurdere skal man ikke Gramse ved vellagt Valggeometri- men man kan ikke svigte Kammera

- men ingen t¢r kalde de Folk, der Retfrerden laa ikke i hS'fjere Plan - terne ved Statsgrrensen uden at skade 

lreste det nu forbudte Blad ,Der og saa viste der sig bagved den af- Danmark. 

Schleswiger", for Chauvinister- og 

saa glider det Ord for altid ud af den 

s~nderjydske Sag. 

Men deres tyskskrevne Blad er 

1 Grund, opstod der en knust, og Vilkaarene for dem er saa 

;ionalisme, der ikke ulige som nogen Sinde i S¢nderjyl

Chauvinisme, fordi den land. 

Ijemstavnen og afgjort Den nordslcsvigske Rejsning fS'lr-

·inde videre frem. tes fren&af velhavende, stolte B¢n-

trgte man f¢rst venligt: der, der havde de Danskes Medhu og 

Jere bytte Gaardc med hele Folkeh¢jskolen til St~tte. 

!e l Nordslesvig . Syd

•arede Nej. 
* 

Den sydslesvigske Rejsning kom-

stemte Grrense en gammel Folke;- De er vort strerkeste Forsvar. De 

grrense, som havde le~et sit eget er strerkere end Kanoner, for havde 

tyste Liv under det tyske Imperium vi ikke Danskere i Sydslesvig, saa 

og det europreiske Fremskridt. Der havde vi aile de germanske Kultur

stod et sydslesvigsk Mindretal, ikke og Ukulturstr¢mninger strygende 

strerkt i Tal, men saa strerkt i Med- lige ind. Vi skal ikke dll!mme Fascis

borgeres Medhu, at det danske, tysk- men paa godt og ondt, men den Dag, 

skrcvne Blad maatte forbydes - af, lmperialismen raader i Danmark, vil 

Princip! der nreppe vrere nogen Statsgrrense 

Der staar en Flok Arbejdere, som mellem Norden og Germanien. 

af ufornuftige Grunde vrelger Dan- Sydslesvigs danske Arbejdere rej-

mark frem!or Tyskland. ser ikke et enkelt politisk SpS'frgs- · 

Hvol'dan staar vi til dem? 

1tedes der noget om, at 

!de Sydslesvigere maat-
mer fra de fattigste Arbejdere, og de Ja. det ':!r saa ligetil: Her er man 

havde megen dansk Uvilje og mange enten Kammerat eller Ukammerat. 

maal, men Sp¢rgsmaalet, om der maa 

vrere et Danmark. 

Man'skal bare ikke mene, at Nord- · 

slesvigerne alene kan tage St~d s¢n

derfra. De har dr¢mt de skS!lnneste 

Dr¢mme, der nogen Sinde er dr¢mt 

om Danmark. Og hvad de fik at se, 

svaredn nreppe belt til Dr¢mmen. De 

svigtede ikke deres Drj<Sm, men de 

mattedes lidt. 

til at d¢. De svarede danske HS!ljskoler imod sig deh fS'lrste 

Tid - foruden hvad en nyfS!ldt Hol

$d man Sydslcsvigerne, steinisme og det tyske Diktatur f¢rte 

vedtage Skelbrekskellet med sig. 

ensen staar fast." Og de Sydfn skulde der ikke kendes 

or jeres Skyld. Danske i Sydslesvig, man saa bort 

~aar stod Sydslcsvigerne fra dem: De var der ikke! Men naar 

.cd fattige Midler, mens det viste sig. at de alligevel var der 

arne i Nordslesvig med - imod al Fornuft - saa maatte 

rit taltc om Grrenseflyt- Mindretallet modtages. 

Ligeledcs nordfra. 

Og er man Kammerat her, er man 

national - lige meget hvilket Parti 

man stemmer for til Rigsdagen. Er 

man derimod Ukammerat med dem, 

saa fl!llger man med Imperialismen, 

hvad den saa for Tiden kal(~es i de 

forskellige Stater. 

Imod Imperialismen! er alle natio

nale Mindretals L~sen. 

Man kan mene, hvad man vil om 

vor Liberalisme og vor Socialisme, 

Sydslesvigerne havde ingen Dr¢m

me, de vaagnede af en tung S¢vn 

med nyfpdt Kraft. De havde ikke 

sunget vore Sange og h¢rt vore lange 

Man kan d¢mme om de oplyste Frisind havde lige 

Forhold for Danske i Sydslesvig, den fomuftige, ja, retfrerdige 

man vil: undervurdere skal man ved vellagt Valggeometri-

- men ingen t¢r kalde de Folk laa ikke i h¢jere Plan -

uden at det kommer vort Samfund, 

vort Land til nogen ubodelig Skade, 

men man kan ikke svigte Kammera

terne ved Statsgrrensen uden at skade 

lreste det nu forbudte Blad ' viste der sig bagved den af-

Schleswiger", for Chauvinister _ og Grrense en gammel Folke-

saa glider det Ord for altid ud af den som havde levet sit eget 

s.¢nderjydske Sag. Liv under det tyske Imperium 

Men deres tyskskrevne Blad er ~t europreiske Fremskridt. Der 

~ust, og Vilkaarene for dem er saa et sydslesvigsk Mindretal, ikke 

uhge som nogen Sinde i Sf;Snderjyl- s t i Tal, men saa st<'erkt i Med

land. blres Medhu, at det danske, tysk-

Den nordslesvigske Rejsning f¢r- stbe Blad maatte forbydes - af 

tes frem af velhavende, stolte B¢n- p ip! 

der, der havde de Danskes Medhu og staar en Flok Arbejdere, som 

hele Folkehpjskolen til StpStte. at ;>rnuftige Grunde vrelger Dan-

* mru frem!or Tyskland. 

Den sydslesvigske Rejsning kom- H,rdan staar vi til dem? 

mer fra de fat tigste Arbejdere, og de Jactet er saa Jigetil: Her er man 

havde megen dansk Uvilje og mange ente1 Kammerat eller Ukammerat. 

danske H¢jskoler imod sig den f¢rste Og E man Kammerat her1 er man 

Tid - foruden hvad en nyfpdt Hoi- nati~ _ lige meget bvilket Parti 

steinisme og det tyske Diktatur f¢rte man temmer for til Rigsdagen. Er 

med sig. man ~rimod Ukammerat med dem, 

Sydfra. skulde der ikke kendes saa f,!Cger man med Imperialismen, 

Danske 1 Sydslesvig, man saa bort hvad den saa for Tiden kaldec; i de 

fra dem: De var der ikke! Men naar forskellige Stater. 

det viste sig, at de alligevei var der ImOd Imperialismen! er alle natio-

Danmark. 
De er vort strerkeste Forsvar. De 

er strerkere end Kanoner, for havde 

vi ikke Danskere i Sydslesvig, saa 

havde vi alle de germanske Kultur

og Ukulturstr~mninger strygende 

lige ind. Vi skal ikke dS'fmme Fascis

men paa godt og ondt, men den Dag, 

Imperialismen raader i Danmark, vil 

der nceppe vrere nogen Statsgrrense 

mellem Norden og Germanien. 

Sydslesvigs danske Arbejdere rej

ser ikke et enke1t politisk Spprgs

maal, men Sp~rgsmaalet, om der maa 

vrere et Danmark. 

Man skal bare ikke mene, at Nord

slesvigerne alene kan tage St¢d sfiSn

derfra. De har drfiSmt de sk¢nneste 

DrfiSmme, der nogen Sinde er drS'fmt 

om Danmark. Og hvad de fik at se, 

svarede nreppe belt til DrfiSmmen. De 

svigtede ikke deres DrS!lm, men d"l 

mattedes lidt. 

~ imod al Fornuft - saa maatte nale Mindretals L~sen. 

Mmdretallet modtages. Man kan mene, hvad man vil om 

Sydslesvigerne havde ingen Drpm

rr.e, de vaagnede af en tung S¢vn 

med nyfpdt Kraft. De havde ikke 



Foredrag, de Folk havde staaet uc!en 
' for Nederlagets Aandsliv efter 64. 

Det ,;ar alene Livet i dem selv, ~er 
sang de Ord: Danmark! Oct var ReJS-

Staar vi en Dag over for Spf1rgs
maalet, om vi kan gaa gennem Rag
narok og komme ud som os selv -
hvad saa? 

Verden vender. 

- Jeg tror, vi ejer del 
for det menneskelige. V 
og fast paa, at ingen kan 
end et Menneske, selv 
Grader, men heller ik 
Man er da ikke mere en• 

ningen. . 
Den kalder paa os i en hgefrem 

kammeratlig Aand mellem Danske, 
vi kender den. Hvor vi ikke har den, 
er vi altid paa Vej efter den. De har 
den. . 

48 Var 'ctet den Aand, vi havde t . 

""rved at miste eftet· 64: den og var n.., 
kammeratligc Nationalisme? 

* 
I Provisorietiden gjordc man det 

. · 1 tJ'l eet med del militrere: nabona e . . 
1 Og Menigc stod 1mod lunGenera er 

anden. Til Skade for begge. 
I Systemskiftets Aand kom der en 

. gsiver som gjorde Skade, Qplysmn • 
ford1 en . d fJ'k de mere oplyste til at 

d aa de mindre oplyste. SE' ne P 
moderne Kultur er helt ukam-

Den . d I . S 
meratlig i sin Aand me a Sill o· 

. . naar den vi1 opla!re Folk c1alisroe, . 
f taa sin Kunst, FunklS, Jazz til at ors . 

I Se de mest lrerencmme tJI _ og op Y 

. . Livskampen over de Dlindre at seJrC 1 

Irerenemme. 
En ukammeraUig og forsvarslps 

K ultur. 

Har vi bedre Funkis end Imperier
ne? Er vor Oplysning strerkere end 
anden europreisk Predagogik? Er vor 
Kultur mere skabende end efterlig-
nende? 

til at !eve vort Liv? 

ske! Saa mener vi: et 
Hvad bar vi til Vrern om vor Ret heist. Og dermed vil vi 

Naar Europas forenede Slater hy
der: I skal staa en Time fpr op om 
Morgenen og luk.ke V~rtshuscne 

. • '? Klokken ni - kan VJ sa a SJge OCJ. 

Og der kunde endda ske dct, der var 
vmrre. Lige for Tiden er Europas 
uforencde Staler optaget af sig selv 
_ men vi kan altid vente OS det 
vrerste, om de hitter paa at ville vort 
Bedste. 

at vrere Danske, vcerc o: 
eller ondt. 

Vi krrever den Ret s 
rate•· - med den gaar 
staat· vi op igcn. 

Kammerat cr ikke er 
Ord, men vi vcd, hvad 
et svoret F~Jicsskab. 

Saa cr vi Kammerat£ 
fer med dem, der staar 
Danske i Sydslesvig. 

Vi skylder dem vor 
ligc Opgangslinie i mo 
1\lan mente, de var ddc 
levende frem efter en V 
Ragnarok. 

SkaJ vi se det, som del er: Vi er 
inde i Revolutionen. Den foregaar 
hos os uden Gadekampe i et br~t 
Skred over Land og By - og saa 
taler vi om en moderne Kultur. -
Ja, det er Kultur alts~. Til 
hvad? 

Tiden _ Revolutionen ---:- ltra!ver, 
at vi skal eje noget, som mgen kan 
tage fra os - som vi kan gaa under 

Saadan kendes en sa 
Med den og med den 

Fcellesskab over !or a! 

Forod,.g, de Folk havde staaot uden vi en med og staa op med, hvordan end 
for Nederlagets Aandsliv etter 64. maalet, om vi kan gaa gennem Rag- Verden vender. 

Det vu alene Livet i dem solv, '" nuok og komme ud som os "'•- - Jeg tcor, vi ejec det i vor Sans 

10 
'""" de ilid' Danmuk! Det vn Rejs- hvad "''? lor det mennoskelige. Vi trwfuldt 
ningen. Hac vi bedce Funkis end lmpcrioc- og fast poa, at ingen kan v.,,.. mece 

Den kaldec paa os i en ligef"Jn ne? Eo vor OpiYSning sta"k•re ond end ct Menneske, selv i de h"jere 
kamme,.tlig Aand mellem Daosko, anden eucop"'isk p.,dagogik? Er vor G,.dec, mon hellec ikke mindl'e. 
vi kendec den. Hvor vi ikke hac den, Kultuc mece skabende end eflcrHg- Man cr da ikke mere end et Menne- lJ 
ec vi altid paa Vej eftec den. De hac nende? skc! Saa menec vio et hvilket •om 

den. Hvad "'" vi til v.,,n om voc Ret heM. Og deemed vi! vi have Ret til 
Vac det den Aand, vi havde i 48 til at !eve vort Liv? at va>rc Danske, v.,,.. os selv, i godt 

og vac n.,,..ed at miste eft'" 64o den Naar Eucopas fo,..nedc Statoc by- ellec ondt I 

kammemtlige Nationolisme? deco l skat staa en Time '"' op om Vi k"•vcc den Ret som Kamme- lZ 

* Morgcnen og lukke v.,ctsbusone mtoc - mcd den gaar vi under og 1. Provisorictidcn gjorde man det Klokken ni - kan vi saa sige nej? 

nationale til eet mcd det militrere: Og der kunde endda ske det, der var 
Generaler og Mcnige stod imod bin- vrerrc. Lige for Tiden er Europas 
anden. Til Skade for begge. uforenede Stater optaget af sig selv 

I Systemskiftets Aand kom der en - men vi kan aHid vente os det 
OpJysningsiver, som gjorde Skade, vrerste, om de hitter paa at ville vorl 

staar vi op igen. 6 

Kammerat er ikke et godt dansk 
Ord. men vi ved, hvad det er for os: 
ct svorct Fcellesskab. 

fordi den fik de mere oplysle til at Bedste. 
se- ned paa de mindre oplyste. 

Skal vi se det, som det er: vi er 
Den moderoe Kultur er helt ukam- inde i Revolutionen. Den foregaar 

meratlig i sin Aand med al sin So- hos os uden Gadekampe i et bredt 
cialisme, naar den vii oplcere Folk Skred over Land og By - og saa 
til at forstaa sin Kunst, Funkis, Jazz taler vi om en moderne Kuitur. -
- og opJyse de mest lterenemme til Ja, det er Kultur aJtsammen. Til 
at sejre i Livskampen over de mindre h\·ad? 

lrerenemme. Tiden - RevoJutionen - krrever. 
En ukammeraUig og forsvarslps at vi skal eje noget, som i.ngen kan 

Kuitur. tage fra os - som vi kan gaa under 

Saa er vi Kammerater, vi er Feel
fer med dem, der staar ved, at de er 
Danske i Sydslesvig. 

Vi skyldcr dem vor eneste virke
lige Opgangslmie i moderne Kultur. 
Man mente, de var dpde, og de stod 
levende frem eiter en Verdenskrig, et 
Ragnarok. 

Saadan kendes en sand Kultur. 
Med den og med dem er vi i svoret 

Fa!llcsskab over for alt og alle. 
Kamme1·atcr! 

THORKILD GRA VLUND 



Ernst Christiansen 
- Flensbotg 

fylder 60 
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VORT ypperlige Gramseblads 
Redakt0r, Ernst Ohristianseu, 

fylder i Dag 60 Aar. 
Han var endnu en Dreng, da han 

blev lmyttet til F'1en8borg A ui8 med 
en af dansk Presses fortrinligste 
Penne og Bladledere som Chef. Chri
stiansen - der er foot i Vejbrek, 
Bov Sogn, Vi IIerred, Flensborg 
Amt, altsaa llge i de nye Tiders 
Grrenseskel- betegner sig selv som 
Au~didakt; han gik 1 den tyske 
Borg\!rskole i Jergensby ved Fjor
den, Yge overfor • F"leneborg; men 
sin 8illndelige Nrering hentede ban i 
den danske Litteratur, som var hans 
Hjems og Vennekreds' Skat. Under 
J essen blev han allerede ~ Konflrma
tionsalderen Korrekturlreser; naar 
ban i Marts 1893, endnu ikke fyldt 
16 Aar, rykkede op 1 Reda.ktionen, 
var Aarsagen, at hans skarptsynede 
Lreremester havde erkendt, at der 
var det rette journalistiske Stof i 
Ynglingen. Christiansen bar i sin 
lange Lobebane i Pressens Tjcnc:.ite 
fra f0rste Frerd fulgt den Anvlsning, 
en anden fremragende dansk Jour-
nalist, Carl Steen Andersen Bille, 
gav sine unge Kaldsfreller: at lrero 
ved selv at arbejde med de Sager, 
Degnets lunetulde Krav trrenger ind 
under Journalistens Horlsont. .Med 
en fordringstuld og M jeregncnde 
Chef som Jens Jessen kunde en :Lrer
ling af Ernst Chriatiansens Stab· 
ning hurtig bninge det vidt. 

Da nu Jessen i 1901 afleste Gu
stav J ohannsen som Rigsdagsmand, 
blev Christiansen under hans Fra
vrerelse i Berlin Fltnl$bOTg A vis' 
daglige Leder - et Ansvar, som 
saavel overfor den myndige Redakt0r 
som overlor den ildesindede pr0js
siske 0vrighed kunde hvile tungt 
paa unge Skuldre. Men t il den Grad 
havde Christiansen levet sig ind i 
Bladets Aa.nd og Tone, og saa inder
lig tamkte og f0lte han med den na
tionale Ide, hv.is Flamme lyste over 
det omstridte Lands trofast krem
pende og taalmodigt ventende Be
foikning, at ban ingensinde svigtcdc 
den Tillid, der v>ar vist hans Ung
dom. 

En lyrisk Aare bar fra ferste 
Frerd til Dagen i Dag sa.t sit Prreg 
paa Ernst Christiansens journalisti
ske Stil; han er en Naturens Elskcr 
med 0ret aabent for Rytmen i de 
evige Melodier i Aarets Evangclium. 
Men han er ogsaa Kendsgrerningcr
nes Mancl Han har tvunget sig selv 
til at nemme den Kunst at beherske 
et Stof. Har prejssiske 0vrigheder' 
og Domstole, som med 0jnen~ paa 
Stilke spejdede efter hver Muliglted 
for at srette Stra.ffelovene i Sving, 
ikke gjort anden Nytte, saa bar de i 
llVert Fald lrert det Slregtled af 
dansk-slesvii!'SkP. .Tnurna liot.... Hl 
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atm. daneke Li tterllitur, som var hans 
Hjems og Vennekreds' Skat. Under 
Jessen blev han i11erede l Konfirma
tionsalderen Korrekturlmser; uaar 
ban i Marts 1893, endfiu ikke fyldt 
16 Aar, rykkede op i Redaktionen, 
va.r Aaraagen, at hans skarptsynede 
L;e;emester bavde erkendt, at d~r 
var det rette journalistlske Stof i 
Ynglingen. Christiansen bar i sin 
lange L0bebane i Pressens Tjene:;tc 
fra farste Fa!rd fulgt den Anvisning, 
en anden fremragende dansk Jout·-
naUst, Carl Steen Andersen Bille, 
gav sine unge Kaldsfreller: at It.crc 
ved selv at arbejde med de Sager, 
D0gnets lunefulde Krav. trrenger ind 
under iournalistens Horlsont. Med 
en fordringsfuld og n0jeregnende 
Chef som Jens Jessen kunde en Lmr
ling af Ernst Chrlstiansens Stab· 
ning hurtlg bringe det vidt. 

Da nu Jessen i 1901 afl0ste Gu
stav Johannsen som Rigsdagsmand, 
blev Christiansen under hans Fra
vrerelse i Berlin Flen:~borg Avis' 
dagUge Leder - et Ansva,r, som 
saavel overfor den myndige Redakt0r 
som overfor den ildesindede pr0jlJ
siske 0vrigbed kunde bvile tungt 
paa unge Skuldre. Men til den Grad 
havde Christiansen levet s~g ind i 
Bladets Aand og Tone, og saa inder
lig tre.nkte og f0lte han med den na
tionale Ide, hvis Flamme lyste over 
det omstridte Lands trofast krem
pende og taalmodigt ventende Be
foikning, at han ingensinde svigtedc 
den Tillid, der var vist hans Ung
dom. 

En lyrisk Aare bar fra f0rste 
Frerd til Dagen i Dag sat sit Prccg 
paa Ernst Christia:nsens journalisti
ske Stil; han er en Naturens Elskcr 
med 0ret aabent for Rytmen i de 
evige Melodier i Aarcta Evangclium. 
Men han er ogsaa Kendsgrerningcr
nes Mand. Han bar tvunget sig selv 
til at nemme den Kunst at beherske 
et Stof. Har pr0jssiske 0vrigbeder' 
og Domstole, som med 0jnene paa 
Stilke spejdede efter bver Mulighed 
for at srette Stra.ffelovene i Sving, 
ikke gjort anden Nytte, saa har de i 
bvert Fald lrert det Slrogtled af 
dansk-slesvigske Journalister, til 
hvilket Ernst Christiansen h0rer, at 
faa meget sagt i faa Ord, som paa on 
blank Flade boblede og sydede ved 
Understremmens Styrke og Varme. 

Saa fast var Ernst Christiansen 
groet til i det danake Blaqhus i 
Flensborg, at det slet ikke kunde 
vccre andet, end at han ved Jessens 
D0d i 1906 overtog StiJJingen som 

, li'lenaborg A via' Redakt0r. Han var 
da 29 Aar gammel. Siden har han 
paa samme Post, men under bestan
dig skiftende Kaar vrernet om Over-

.. 
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leveringerne, men ogsaa af sin egcn • f! 
P ersonligheds Tro og Vilje givct 
Bladet nye Impulser, som bar betin- ~ 
get dets Grerning i Nutid og Frem-
tid. ' 

Dot store Skel i Ernst Christian
sen's Liv blev de strrenge Aar under 
Verdenskrigen og Verdensfreden. 
Den, der skriver disse Linjer, stod 
ved hans Side bin Dag i Slutningen 
af Maj 1920, da han (som Medlcm 
af den mellemslesvigske Delegation)' 
i Paris maatte erfare, at ethvert 
Haab om under en eller anden Form 



at redde Flensborg og .1\ile:ue:msJesvJ 
, ud af det tyske 

var wgenkaldelig bristet. Jeg vii 
drig kunne ;;Iemme dette Slags 
ninger paa en Mand, hvis 
i0vrigt er prreget af stilfrerdig 
og faamrelt Ligevregt. Lad vrere, 
Christiansen havde bygget sit 
paa lllusioner, paa Tro mere end 
Virkelighed, paa hisloriske mere 
paa samtidige Vidnesbyrd -
af os vii ikke lide, naar vore 
reste TIJusioner svides lil Aske? 

Men Ernst Christiansen blev 
sin Post, tog don nye Tids Kaar, 
de b0d sig, og r0gtede med 
Troskab sin Grerning som na 
Forpost, som dansk Baune ved 
Gramse, der havdo delt 
Land og sk·aaret ula:gelige Saar i 
hans Sind. 

Aile skylder vi dcnne vorl Folks 
tro Tjener Tak. 

Franz v. Jessen. 

F ortsat Ira Side 

Dan'skernes 
Evakuering 

fra Shanghai 
vlekkende Duft (man havde levet 
paa kold Daasema.d og Te og Br0d 
siden A,frejsen). Denne Mad. blev 
.;>pist paa 'rnegct forsltclllg ~aade. 
Da Spisegrejer som ovenfor nmvnt 
rnanglede, kom man med de faa Tal
lerkener, der var, samt Gins, Kop
per, tomrne Bllkdaaser, tomme Ci
garetmsker, og I aile dlsse Ting 
!yldtes den herllgc La.bskovs. 

Og man lcxl slg Maden smage. Da 
der derelter serveredes Te med frisk
bagt, smurt Ft·anskbred, var der vel 
nok Jubel om Bord. 

Om Natten - Fredag Nat - leb 
vi ind i en ordentllg Rcgnbyge, der 
hurtig gennemblodte adskilllge at de 
sodt sovende Passagerer. 

Presenningen, der dannede Teltet, 
\iste sig virkellg at vrere rcgntmt, 
kun samledes Vandet I Soer I Tagets 
Fordybning, saa dette tyngedes me
re og mere a.f Vandcts Vrogt. 

Men man var lkke rtladvllde ber, 
en Snes ,Damer flyttcde Vandet vcd 
at hrove Presennlngcn, og endellg 
l'ullcde et sandt Vn.ndfald ned pan 

Dmkket med et Bra,g. Det var med 
stor Beklagelse, man saa dettc klare, 
dejllge Vand gaa tabt, tmnk hvilke 
herlige Bade man her havde kunnet 
faa. 

Nreste Morgen oprandt graa og 
taaget. Der blev givet Ordre til at 
tage et gbdt Morgenmaaltld og dt>r
elter pakke Bagagen, da. denne 
maatte flyttes ned. Man blev ordn~t 
1 en dansk, norak og svensk Gruppe 
og stod nu parat 1 Tlmevis med Pas
set i Haanden. 

Der kom Telegram !ra de respek
tlve Konsulater om, at der var ROr
get for Hjem eller Soveplads til alle, 
saa man drog et Lcttelscns Suk. 

De evakuerede naar 
Hongkong 

Hongkong modtog os med Regn 
og Taage og en bel Del Formaute
ter. 

Endelig kunde Modtagelseskomi-

.1 4 Personer 

I• Q,.....,A~-
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ST. RE8NE8ADE 2. KBBEHHAVII It 
TElf. CENTRAL 11,885 

Bladet: 

~erliflgske Tid~nde 

1 0 SEP. ;937 ~kr:iver den 

Tag paa HP jskole t Gr(Jjnselandet! 
Fra LektOT Andrea• OtteratT~, 

S~erbOTg Statuko!e, har "' moqt~~get f~lgende: 

D.ANSK Kultur ataar paa et h~jt 
1 Stade. Det slger andre, Q( hvis v11 lkke selv kan se det, mangler vi no1et I i Opfattelsen 11f den Rlgdom, vi ejer, 
i det at vrere Dansk. 

Jo mere v1 bllver os dette bevidst, 
des mere har vi ud af Llvel Der blJver 
mere Indhold 1 vore Oplevelser, Jllere 1 Dybde l Livs!p}elsen, mere Lykke. 

Noale vil synes, at det er staerke Ord. 
Ja, det er det. Men har man levet 1 
Graenselandet 1 en Aarrmkke or har aet 
daruk Kultur l Kamp med en anden 
Kullur, har levet med 1 Brydnip.gerne, 
saa faar Sprog, Karakter, Vaner Oi 
Sklkke, alle de mange Smaapillerler, 
hvoraf en Dags Oplevelser bestaar, en 
hidtil ul•endt BetydnJni og Vaerdi. Man 
cr Dansk og glaeder slg over at vrere 
Dansk, lkke af Frygt for Tyskhee\en 
eller nogen anden M11gt i Verden, men 
at en F~lelse, der lJrger mellem Stolt
hed og Taknemliihed. 

Tamk, hvllken Rtadom jer ejer 1 min 
Darukhedl Og hvllken Sm~el 

I unae Mennesker, der lll!nges efter 
at m¢de Llvet aom noret rift, noret r{ueatlgt, noget krll!vendel I skal vide, 

forgreves etter den s¢nderjydske Ung
doms Indsats 1 den dansknatlonale Ny
orlentering. Unidommen stod t~vende 
Of - ja, man er n~dt til at s1ge det -noget akuffet. 

Hvad ventede man tra Ungdonuhen 
l det camle Land? 

Man ventede aabne Anne. 
Hva,d mllldte manT 
TUbageh~denhed Oi Uslkkerhed over at den, der med aabent Sind komrner tor de Elementer 1 den s~nderjydske til Greenselandet og oplever M~det Folkekarakter, der var fremmede. meUcm dansk og trcmmed Kultur, faar Man kaldte dern tyske. 

I 

en Dpr slaaet op ind t 11 det Tempel, Der akal en Tlds Indlevelse 1 Nabo-' hvor der gives Svar paa den levende landenes Kulturtorhold til at se, at dJsUngdoms stadig gentagne Sp~rgsmaal: se, noget tremmedartede Karaktert:rll!k .,Hvad lever vi for? Hvortil de steer- hos SfSnderjyderne slet lkke er tyske. ke Krae!ter, der rprer slg l vort Indre? De er skolet at Oi praeget af ModssetHvad Maal har den Lwngsel, der be- nJngerne mellem Dansk og Tysk. De vaeger s1g 1 vort Sind?" er saa danske, saa danske. De danske HjiSjskoler l Gramselandet Hvilken Lykke for s¢nderjydsk Ung-er lkke Skoler, hvor Tyske opdrages W dom, at dansk Kultur endellg kohl den at vsere Daruke. Mon nogen Tyskslndet I M¢de paa en s~adan Maade, at den 1 nosenslnde kommer paa en dansk H¢j- uden at opgtve ain kulturelle Selvstaenskole? Hvad ak:ulde han d~rT Han vilde dlghed kunde f¢1e Samh¢r1ghed og faa lldte be!indle sig vel. Paa den danskeH,.j- Kreefterne ta,et 1 Brug 1 et Samarbejde skole 1 Gr~eDSelandet kllnier dansk tor den faellea, atore Sag. Det unge Sprog, og vorl Folks Hlstorle gt'res 1aa Grll!nsev~ern aatte Metod! til de Ord, levende her 10m noget Sted. Her taler der laa dybest gemt 1 S¢nderjydens Stenene, og de IVUlldne Tlders Beglven- Sind. oc - hvllken Lykke for vort heder staar lyslevende for os, naar v1 Folk 01 dets Fremtld l - Det unge fa~rdea 1 Naturen. Greensevsern tl.k Melodien til at kllnge · Her taler Menneskene. saadan, at der f91dte. Ord til den I alle De, aom har veret med 1 Verdens- lrulturelt vaagn• unre Sind 1 vort krlge~ fortaeller jsevnt or atUle en og F8edreland. anden Oplevelse. De f¢r det •Jmldent, og det' er hillier iklte det bedste ved 
dem. Langt mere vrerd er det Smll og 

Der er vakt en Optagethed af vort 
nationale Sp¢rgsmaal 1 hele den danske 
Ungdom som !ngen Slnde f~r. Nu reel-den Taare, der giver Udtryk for den der det om, at denne Optagethed taar jublende Fryd, den Betrlelse, den Llw- fast Grund under F~derne. fornyelse, der er sket for dem, da Kon

gen paa •in hvlde Heat red over den gamle Gncnse. 
De unge S¢nderjyder har lkke gaaet 

til 1 Ungdommen at komme l 
delse med det mdleste og dy.beste, 
Folk ejerl I skal vide, at vel kan den trange Vej gennem en lutrende paa Afstand lnteressere stg for den Skrersild; men de har en levenil~ li'"'- u~--·- -· 
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matu ukendt BetydnJng og Va~rdi. Man 
er Dansk og glreder sig over at vere forgreves efter den s¢nderjydske UngDansk, ikke at Fryit tor Tyskheden doms Indsats 1 den dansknationale Ny-eller nogen anden Magt i Verden, men 
at en F¢lelse, der llgger mellem Stolt
hed og Taknem.llghed. 

Tenk, hvUken Rlgdom jeg ejer 1 m.ln 
Danskhedl Og hvllken Styrkel 

I unge Mennesker, der lengea etter 
at m~e Livet 10m noget rtgt, noget 
meetigt, noget krevendel I skal vide, 

orientering. Ungdommen stod t~vende 
og - ja, man er ~dt til at alge det -
noget sku.t:fet. 

Hvad ventede man tra Ungdo~en 
1 det iamle Land? 

Man ventede aabne Arme. 
Hvad mf/ldte manT 
Tllbageholdenhed og Uslkkerhed over at den, der med aabent Sind kommer for de Elementer 1 den s¢nderjydske til Gramselandet og oplever M~et Folkekarakter, der var fremmede. mellem dansk og fremmed Kultur, faar Man kaldte dem tyske. en D¢r slnaet op ind t U det Tempel, Der akal en Tids Indlevelse l Nabo-1 hvor der gives Svar paa den levende landenes Kulturforhold til at se, at dls-1 Ungdoms stadlg gentagne Sp~rgsmaal: se, noget tremmedartede Karaktertrrek ,Hvad lever vi tor? HvortU de strer- hos S¢nderjyderne slet ikke er tyske. ke Krsefter, der r¢rer slg 1 vort Indre? De er skolet at og preget at ModsaetHvad Maal har den Lsengsel, der be- ningerne me.llem Dansk og Tysk. De Vseier sJg 1 vorl Sind?" er saa danske, saa danske. De danske H¢jskoler 1 Gramselandet HvJJken Lykke tor e¢nderjydsk Ung-er 1kke Skoler, hvor Tyske opdrages tU dom. at dansk KU}tur endellg ko111 den at vaere Danske. Mon nogen Tyslalndet 1 M¢de paa en saadan Maade, at den nogensinde kommer paa en danslt H-j- uden at opgtve sin kulture.lle Selvsbenskole7 Hvad 1kulde han cUrt Han vilde digbed kunde f¢le Samh~rlghed og faa IICke befinde sig vel. Paa den danske H~j- Krsetterne taget 1 Brug 1 et Samarbejde skole 1 Orletaelandet klJnier dansk for den faelles, store Sag. Det unge Sprog, og vort Folks Hlstorle cf6res saa Gramsevtern eatte Melodl til de Ord, levende her som noget Sted. Hel' taler der laa dybest gemt 1 Sfllnderjydens Stenene, og de 8Vundne Tlders Begiven- Sind, oc - hvilken Lykke for vort heder ataar lyslevende for os, naal' vi Folk og dets Fremtldl - Det unge frerdes 1 Naturen. Grsensevaern fik Melodien til at kllnge · Her taler Menneskene. sa•dan, at der ff.'ldtes Ord til den I alle De, aom har VleJ'e~ med 1 Verdens- kulturelt vaaene unge Sind 1 krigen, tortaeller Jsevnt og rtille en Oi Feedreland. 

an~en Oplevelse. De g¢r det tJseldent, Der er vakt en Optagethed af vort og det' er heller ikke det bedste ved natlonale Sp¢rgsmaal 1 hele den danske dem. Langt mere vaerd er det Smil og Ungdom som ilngen Sinde f~r. Nu caelden Taare, der elver Udtryk for den der det om. at denne Optagethed faar jublende Fryd, den Betrlelse, den Liv,. fast Grund under Ff/ldderne. fornyel.!Je, der er 1ket for dem, da Kon- I unge Mennesker, der f¢ler Trang gen paa 1ln hvide Hest red over den til 1 Ungdommen at komme 1 gamle Gr~£nse. delse med det sedleste og dy.beste, De unge S¢nderjyder har ikke gaaet 
den trange Vej gennem en lutrende paa Atstand interessere sig tor den Skrersild; men de har en levende F¢- tlonale Kamp; men vU man leve lelse at Ansvaret. Hvad Far og Mor 1 den, maa man 1 personlig har lidt og kaempet for, det er nu m.lt, med den Del af vort Folk, der paa og jeg har kun at tll~gne mig det. Nu Folkets Vegne strider gaelder det om, at s¢nderjydsk Ung- danske Kultur. 

bliver et Jivskra!tigt Led at dansk I unge Menneskert Kom herned 
Grmnselandet, ikke blot eom Turlster, 
llcke pr. Bil fra det ene historiske Min-

'-'JQc.u••~u; men spndcrjydsk Kultur ad- Jandet og leve DagUgllvet t~ammen skiller sig i visse Henseender paa mere den s¢nderjydske Betolkning. tremtrredende Vis fra de andre danske Karl e.ller P.lgel Tag Tjeneste 1 Kulturafskygninior. Den lange Adskll- derjyllandl !else tra Moderlandet har gjort 1 
Virkninr. Den aejre, til Tider nmsten jUdrlg glemmer. I vll senere f¢le jer haabl~se, Kaqtp mod den fremmede Jykkelige over, lwad I lmrte. Kultur har udvJklet et nyt Kultur- Og endellg! Du Unge, der er saa element og skabt en F¢rertype, der er l'\eldigt stillet, at du kan tage paa Hpjml!sten ukendt i det f.'lvrige Danmark. skolel Du vil faa en rig Vinter eller Straks e!ter Crt!ntoreningen lyste man Sommer, hvis du hliver Elev paa en 

J~dlllrlP•riydsk Hpjskolel 

Sind baade paa den ene og 
af disse Skoler. I, 
og -lmrere, der hver paa 
s~Etter Krll!fterne ind paa et 

vel ogsaa ~il jeres Eaever paa en ~aa
Maade om S¢nderjylland, at de :faar 

uimodstaaelig Trang til at leve med 
l det rl&e Liv l Grrenselandet paa dea 

eller den anden Maade. 
ANDREAS OTTERSTR!Z)M, 

Lektor ved S¢nderborg 
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St RE&NEOADE 2. KSBENHAVI ~ 
TELF. CENTRAL 11,881 

Bladet: 

sk 

Berlingske TidendeAften 

~ ~~p JQ.Q 

Stollig-Affreren igen 
'lit tysk Flyveblad 4/lsendt 

i Af/e( 
1'ra voi s(hlderjydske Meda.rbejder 

AABENRAA. TTRSDAG I 
Tyskerne bar i Efte•·middag udsendt 

et nyt F!yveblad om Stollig-Aftmren, ' 
men denne Gang uden de Angt·cb mod 
P olitiet, som sidst !remkom 1 det be
slaglagte FlyveskriCt. 

Det nye F!yveskrift, dcr I pvrigt kun 
indeholder en Redegllrelse for Gaardens 
Overtagelse, blev allerccle uddelt paa 
Landet i Aftes. Det udsendes under 
Partif~reren, Dyrlmge, Dr. Moilers An
svar og altsaa paa ct Tidspunkt, da Sa
gen mod ham i Anledning a! det !~rste 
Flyveskrifts Udsendelse endnu ikke cr 
afsluttet. Der menes dog ikke at bli\'e 
foretaget en Beslaglmggelse al det sid
ste Flyveblad, da det Jkke indeholder 
noget Angreb paa Politi- og Retsvmse
net. 
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ST. RE811E8ADE 2. KDBENHAVN K. 
Tflf . C:E. TUL 11,195 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den 

Adjunkt, cand. mag. J91rgen Hatting skriver 

Men kun meget faa Dan3ke finder 

Vej ned til Nordfrlsl.and; og dog er 

der fra T0nder kun faa Kilometer 

ned til Frisernes Land ad de mor

somme, kllnkebelagte Landeveje, der 

begynder allerede Nord !or vor 

Gramse, ved RudbGI. I L0bet at gan

ske kort Tid naar man ned til en 

Natur vidt forskellig fra vor egen, et 

lille Stykke Holland indentor det 

gamle Nordens Omraade. 

I Frlsernes Storhedstld boede de i 

en nsesten ubrudt Linle Iangs hele 

Vestel'havskysten !ra Holland tU Vl<l

aaen. Hvornaa.r de er lndvandret tll 

S0nderjylland, ved vJ ikke slkkert; de 

Lrerde er uenlge derom som om eaa 

meget andet fra den Tid, hvor Kil

derne kun rlnder sp&rBOmt; men an

tagellg er Friserne lndva.ndret l det 

10. og <let 11. Aarhund.rede til de nre

sten folketommo Egne i Vestslesvlg. 

Selv efter, at de 1 den senere Mlddel

alder havde mJstet deres politlske 

Selvstll.lndig.he<l, bevarede de deres 

egne Love, deres Sprog og et vist Io

kalt Selvstyre; og l Frlsland fik Ade

lcn aldr.Lg den Magt som i den 0vrige 

Del at Mellem.- og Syc1.slesvig. 

F0rst da tys.k Sprog og ty&k Kul

tur efter Reformatlonen aad sig nord

paa, ta.kket vmre den danske Rege

rlngs Kortsynethed, begyndte Frialsk 

at vige, og samtidig rev Vesterbavet 

store Stykker bort at Landet. ,Klemt 

mellem den sejrrige Tyskhed og det 

graadlge Hav formlndskedes Friser

nes Omraade Aarbundrede !or Aar· 

bundrede. 

Allerede 11362 ha.vde Stol'llllfloden 

skyllet store Del~ a.t Kysten bort, 

blandt andet Byen Rungholt, som 

Sa.gnet har gjort til et nordlsk Sodo

ma, der tU Strat for sin Ugudelighed 

ramtes at Himlens Vrede; men lngPn 

Storm!lod staar dog for Eftertlden 

med en saa.dan Uhygge som den store 

,.MandedruknlngJ• 1 1634, da. Havet 

tog over 8000 Menneskeliv og 0de

lagde over 650 Huse. 

bar udkastet den Hypotese, at den 

store Forskel pa.a 0frisisk og St.ra.nd

frisisk skyldes, at de to Folkegrup

per er indvandret paa. 'forskelllg Tid; 

men snarere skyldes den store For

skel vel, at F'riserne likke bar haft ot 

Skriftsprog, der som 1 an-dre Lanrle 

bar kunnet virke k01l.9Crvativt paa 

Dlalektudvikllngen. 

Helt op gennem det 19. Aarhundre

de stod Frlserne passlvt over for den 

Tllbagega.ng for deres Sprog og Kul

tur, der tandt Sted. Danskhedens 

Kamp mod Fortysknlngen havde ln

tet Sld'.!stykke 1 Frlsland, der jo og-~ 

saa f0r 1864 havde vmret vant til at 

betra.gte Tysk eom Kultursproget, 

tak:ket vrere den danske Regerings 

manglende Forstaa.el$e for Betydnln

gen at at ophjll.llpe Frlsl.sk som en 

Modv93-gt mod Tysk. Fri.serne havde 

jo heller ikke som Danskerne et Mo

derland at se hen til, faa Stette og 

Opmuntring !ra og haabe paa Gen

forenlng med. Nogen Forblndelae mod 

den st0rste frisiske Stamme, de ca. 

200<000 Vestfrisere 1 Holland, ha.vde 

rna.n i·kke, da disse paa dette Tids

punlf:t heller ikke var vaagnet til at

gjort national Bevidst.hed. Skulde Re

sterne af den doende fr.islske Kultur 

reddes, var det da paa bBje Tid, at en 

Rmkke Nordfrisere 1 1902 stlftede 

'1'\Tn.,(H,..;....,;.r.hpJI v .. .rAin fUr Heimat-

Af Adjunkt J0 RGEN HA ITING 

tll.lnke sig eo Forening med Danmark, 

maatte ganBke naturligt vende sig 

mod en Ordnlng, der splittede det 1 

Forvejen lllle Folk 1 to adskllte Dele, 

og stemte som F0lge dcraf lysk. Isrer 

gjorde dette sig greldende paa Fast,· 

landet, medens langt flere af 0ernes 

Beboere stemte for Danmark. Paa 

Sild, F0r og A.mrum afgaves da. 

1211 Stemmer for Danmark, 5333 for 

Tyskland, men tog man Byerne fra, 

viste Stemmetalle.ne endnu atrerkere, 

bvor rodfrestede de danske Sympatier 

var. Utvivlsomt skyldtes dette, at 

Amrum den veatlige Halvdel at F0l' 

og Llst paa Sild siden 1r1iddelalderen 

havde vreret k.ongerigske EJnklaver. 

Srerlig vlstle den danskvenllge Stem

nlng sig at vrere strerk paa. Fer, der 

1 gamle Dage bavde vreret nmrt 

knyttet tll Kongebuset. Noroens reld

ste Badested Wijk llgger paa F0r og 

ba.vde det dllll5ke Kongehus som sta

dlge Greater; isrer opholdt Christian 

vm sig hvert Aar })68. 0en og var 

den en mregtig Beskytter. Om bans 

.Beseg minder endnu en Sten, som Be

boerne rej6te en Mils Vej uden for 

Wijk m.ed Indskr:ift pa.a Dansk: ,,Ste

nen bevarer hans Navn, Hjerterne 

hans Mlnde." At Stenen talte .sandt. 

skuldte Eftert!den vise; 1 1864 deltog 

mange F0rlnger i Kaptajn Hammers 

tapre Forsvar af Vesterhavseerne, og 

lamgere farer til Ses som 1 de store 

Sejlskibes Tid; det er os, der bar gl

vet 0en Havnen i Wijk.
1 
Vel er man 

ikke Danske, saa lidt som man Pr 

Tyske; men som Frisere f0ler man 

langt m~e Slregtskiab nordpaa en<l 

sydpaa. 

Det er dJis8c F0lelser, der danner 

Grundlaget for den nationale frlsiake 

Bevmgelse, der med Johannes Oldsen 1 

Lindholm som den utrrettelige Leder 

bar rejst Kravet om Frisernes Aner

kendelse som nationalt M.indretal 

sldeordnet med de andre Minoriteter 

i Tyskland. F0rst og fremmest b.ar 

den nationale Bevregelsc kr£evet, a.t 

Frisisk skulde Jndf0re.a som Fag i 

aile Skoler i Nordfrisla.nd, og at Fri

sisk skulde vre.re Undervimings.spro

get 1 alle Egne, hvor der tales Frl

sisk; endvidere skulde der kun an

srettes indf0dte Lrerere, og der skulde 

undervises I frlsisk Hjemstavnshlsto

rie. 
Saa.fremt disse Krav var blevet 

l.modekommet !ra tysk Side, vUde 

Frlserne dermed vrere anerkendt som 

en Sll.lrlig Minoritet; men med den 

Motivering, at Flerte.llet a,.! Friserne 

f0lte slg som Tyskere og ~k.ke 0n.ske· 

de at behan.dles som Mindretal, a.fslog 

Regeringen de natlonale Friseres 

Krav, selv om der ved elllkelte Sko

ler i nogle Aar undervistee en enkelt 

Time i Fr!sisk om Ugen. 

Paa Mlndreta.lskoogreseerne, der 

hvert Aar afboldes 1 Gen~ve, og pas 

bvilke de tyske Mindretal er domine

rende, bar Fri·serne forgawee S0gt at 

blive anerkeDdt, hvad der bar bevir· 

ket en Spramgn1ng at disse Kongrea

ser, der sta.dig vedvarer. 

De nationale Frisere bar 86aledes 

vreret benvist til at arbejde under 

yderst vanskelige Vllkaar; ganske 

naturllgt bar de 81/lgt Forbund med 

de danske Sydslesvigere, lk.ke mlndst 

ved de politls.ke Valg f0r Systemskif

tet 1 Tys.kland. Fra 192~ til 1933 var 

Oldsen sa.aledes Repreesentant for 

Danskerne og Frlserne 1 Sydtender 

Kredsdag. 

* 
D
~ ~arbe~e syn~ t 

Aarene f0r Hitlers Sejr 1 

'l'v11klan.d a.t love ret ~ode Re-
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I Frisernes Storhedstld boede de 1 en n~sten ubrudt Llnie 1a.ngs hele Vesterhavskysten !ra Holland til Vlda.aen. Hvorna.ar de er lndvandret tll Sonderjylland, ved vi ikke sl.kkert; de Lmrde er uenige derom som om saa mcget andet fra den Tid, hvor Kilderne kun rinder sparsomt; men antagellg er Friserne indvandret i det 10. og det 11. Aarhundrede tU de n~sten folketomme Egne i Vestslesvig. Selv efter, a.t de I den senere Mlddela.lder havde mistet deres polltiake Selvstmndighed, bevarede de derea egne Love, deres Sprog og et vist lokalt Selvstyre; og 1 Frisland tlk AdeIen aldrlg den M.a.gt som I den evrlge ~~ at Mellem- og Sydslesvig. 

Ferst da tya.k Sprog og tysk Kultur efter Rclormationen aa.d s!g nordpa.&, ta.kket vmre den danske Regerings Kortsynethed, begyndte Frislsk at vige, og samtldig rev Vesterhavet store Stykker bort af Landet. Klemt mellem den sejrrige Tyskhed og det graadige Hav fonnindskedes Frisernea Omraade Aarhundrede tor Aarhundrede. 

AUerede 1 1362 havde Stonnfloden skyDet store Dele a! Kysten bort, blandt andet Byen Rungholt, som 

ma, der til Straf for sin Ugudelighed ramtes a! Himlens Vrede; men ing~>n StormflOd sta.ar dog for Eftertlden med en saa.dan Uhygge som den store ,..Ma.ndedruknlng" 1 1634, da Havet t og over 8000 Menneskeliv og odelagde over 650 Huse. 

* V EL var Tabene 1 de folgen1e 
Aarhundrooer mlndre; men 
langsomt fortramgte Plattysk 1 Syd og Ost, Dansk I Nord, det gamle Sprog. Ikke mindst de Smaabyer, der voksede op i det 19. Aarhundre1e, Bredsted og NiebUU pa.a FasUandet, Wijk og Vesterland paa 0erne, blev Oentrer for Tyskheden, og samtidlg 

deres gamle Modersmaal, og deNs Omraa.de str&!kker mg fra et Stykke Nord for Husum til Grensen, samt lndbefatter 0eme Sild, For, Amrum og de amaa Ha.Uiger; desuden lever der paa Helgoland ca. 2000 frislsk· talende. Men Sproget er l stadig TUbagegang. I alle bla.nded~ JEgtes'ka.ber viger det for Tysk, og fmrre og ferro at den opvok.sende Ungdom kan tale deres Forfledres Sprog. Etter en Statistlk, der afsluttedes ! 1928, t&lt.e endnu 34,8 pOt. af aile Nordfrisere (uden for Ejdersted) Frlslak, men kun 7,9 pot. at de ukonflrm.erede Bom. 19 pCt. af alle Husetande var frisis.ktalende, men kun t 12,2 pCt. af Hjemmene taltes der Frisisk med Bornene. Fortsmttes denne Udvikling, vU Sproget i Lobet af faa 

II. 0stfrisland, mellem Ems og Weser. · Na.ar Frislsk I den nyeste Tid har vist saa rlnge Modsta.ndskratt, skyldes det naturligvls forst og fremmest, at der sa.a gOdt .som ingen Lltteratur findes paa Nordfris:isk, ja., der flndP.s endog ikke noget fmlles nordlrtsisk Skrlttsprog. Ulykken er, at det llile Folk taler ikke mindre end syv forskellige Dialekter, af hvUke nogle e r saa vidt forskellige, at de nresten er sam forskelllge Sprog. En Thstlands-

tysk for a.t forst&a hinanden, og selv en Amring og en S1ldring har svsert vee! at tale sa.mmen pe.a ~i.lk. Man 

aaa. .t'0r 1864 havde vreret vant til at betra.gte Tysk som Kultursproget, takket vrere <reD danske Regerings manglende Forstaa.else tor Betydnlngen af at ophjrelpe Frisisk som en Modv&gt mOd Tysk. Friserne ba.vde jo beller lkke som Danskerne et Moderland at se ben tu. faa Stette og Opmuntring fra og ba.abe paa Genforening med. Nogen Forbindeise mcd 

den storste frlsiske Stamme, de ca. 
200~000 Vestfrlsere i Holland, havde ma.n ikke, da disse paa dette Tidspllii¥t heller ikke var vaa.gnet til afgjort national BeVidsthed. Skulde Re· steme af den dee.nde frislske Kultur reddes, va.r det da pa.a beje Tid, at en Rlekke Nordfrisere 1 1902 stiftede ,Nordfrlesisches Verein fUr Heima.tiltunde und Heima.Webe". 

* ;r"'\ ENNE Forening hav1:1e dog '.L.J kun et .rent kulturelt For-
maal, at Mge at bevare frislsk Sprog og Kultur, men ikke noget natlooalt eller politisk Program. Dens Stlftere f0lte sig f0rst og fremmest som Tyskere, og betra.gtede Friserne som en tysk Stamme og Frislsk som et tysk Dlalekt. Da Verdenskrlgen og Aarene derefter kom, stod Foreningen da ogsa.a afgjort pa.a tysk Side, og opfordrede ivrigt sine Medlemmer til at st.emme tysk. I dette Spor t0res Forenlngen stadlg videre, og da der i 1930 a!holdtes l'n Frlserkongres, hvortll ogsaa Reprreaentanter for 0st- og Vestfrlserne var lndbudt, udtalte den davrerende Formand, Pastor, Dr. Muus, i Anledning a! den nationalt-trlsiske Bevmgelse og dens Krav pa.a at behandles som et aelvstre.ndlgt Mindretal: ,VI Frlsere e.r forst Tyskere og sa& Frisere." I Aarene fer Verdenskrlgen bavde dell.llAl Forening ingem Oppositio!l m0dt, men da Spergsmaalet DanskTysk blev brmndende, viste det slg, at mange Frisere - lsmr pa.a 0erne - ingenlunde felte slg som en tysk Stamme, men som et selvst~endigt fri.sisk Folk, og mange af dem, der mindedes den danske Tid og det Selvstyre, der da fra gammel Tid havde vmret bevaret pa.a 0erne, mente, at de under Danmark og tllknyttet til da.nsk Kultur kunde opna.a em la.ngt friere folkelig Stilling. Da Afstemningen i 1920 fandt Sted, skete det under de vanskeligst mulige Vilkaar for denne nationale, danskorienterede Bevregelse. At Afstemningen i 3. Zone blev opgivet, var skrebnesvangert; Frisland blev derved ska.aret mi1t tgennem, og de sydligste Egne blev pa.a. Forba.and udelukket fra en eventuel Forening med Da.nmark. Mange at d4 Fri.sere, der meget vel kunde 

____ ......,. • ..,...,. vul!tuge H.alvdel at For og List pa.a Sild siden Middelalderen havde vreret kongerlgske Enklaver. Smrllg vlste den danskvenllge St~>m· ning Big at vrere strerk paa F0r, der 1 gamle Dage havde vmret nmrt knyttet Ul Kongehuset. Nordens l!'ldet.e Ba.deated Wijk llgger paa Fer og havde det da.nske Kongehus som sta.dige Gsester; iaer opholdt ChriStian Vm s1g hvert Aar pa.a 0en og var 

den en m!egtlg Beskytter. Om bans BeEJ0g m.lnder endnu en Sten, som Beboerne rejste en Mils V ej uden for Wijk med IndSkrift pa.a Dansk: ,,Ste· nen bevarer hans Navn, Hjerurne hans M"mde." At Stenen talte sandt. akuldt.e Eftertiden vise; i 1864 deltog m.arnge Foringer 1 Kaptajn Hammers tapre Forsvar af Vesterhava0erne, og ved Valgene 1 1867 naaede den da.n· eke Stemmeprocent i det v~gste a! 0ens tre Sogne 98 pCt.; I det samme Sogn fik Damnark ogsaa 1920 forboldsvia flere Stemmer end 1 nogen a.nden Del af Mellemslesvig. Sa.aledes havde tN at de sxnaa Konununer 
dansk Flertal. 

Naturligvis ba. man ikke dera! slutte, at der findes egentlig Danskhed pa.a F0r; men de store danske Stemmetal var et Vidnesbyrd om Tros:kab mod 0ernes rette Konge og et Udtryk for Taknemllgbed moo Danmark, der 1 gamle Dage bavde gjort sa& meget for 0en. 
For den Danske, der i Dag kommer tU Frisland for at Iytte efter Genkla.ngen af Fortldens Toner, er Fer da ogsas. rlgt paa. Minder. Paa det lille Museum hmnger gamle SUk, der minder om den danske Tid. Der f!r Billeder af Christian Vill's Be80g pas. den festklredte 0; der er Billeder 1l.f stolte gamle Gronlandsfarere med Dannebrog agter, bemandede med F0ringer, Verdens bedste Sefolk, der var srerlig efterspurgte, naar det gjaldt farUge Togter til Gronland el-ler rundt Kap Horn; der er Minder 

er en .lEressa.bel, der har tilhert sidste danske Em.bedsmand paa 
Land!oged Lendrop. Da jeg I 
besogte loluseet, var der er Frlser, vlste mig den med Ordene: ,.Kan 
se, hvad der staar paa Klingen ?" 
stod: .,For Konge og Fmdreland". 

* FAJ4)ER man i Snak med Ferln· gerne l Dag, kan det ske, at en og anden snakker fra Leveren. Selv om de ikke maa tale hojt derom, ved Feringerne dog meget godt, erklmrer de, hvad de skylder Danmark. Det er os, der har grundlagt Badestedet, der nu er 0ens vigtigste Indtregts.ldlde, etter at Forl.n,geme Utke 

l Tys.kland. Ferst og fremmeat ller den nationale Bevmgelse kr~evet, at Frisisk skulde indf0I'e8 som Fag 1 aile Skoler i Nord!rlsland, og at Frislsk skulde vmre Undervisningssproget 1 alle Egne, hvor der tales Frlslsk; endvldere skulde der kun ansrettes i.ndfodte Lrerere, og der skulde undervises i frisisk Hjemstavnshlstorie. 
Saa!remt disse Krav va.r blevet lmodekonunet fra tysk Side, vllde Frlserne dermed vmre anerkendt som en smrlig Minoritet; men med den Motivering, at Flertallet at Frlse.rne felte slg som Tyskere og lkke enskede at behandles som Mindretal, afslog Regerlngen de natlonale Frlaerea Krav, selv om der ved enkelte Skoler i nogle Aar undervistee en enkelt Time i FriBisk om Ugen. 

Paa Mindreta.Lskongreaseme, der hvert Aar a.fholdes 1 Gen~ve, og paa hvllke de tyske Mlndretal er domlnerende, har Friserne forgrevee sogt at blive aner.k.e.ndt, hvad der ha.r bevlrket en Spramgnlng a! dlsse Kongresser, der sta.dig vedvarer. 
De nationale FriseN har aaaledl's vreret henvist Ul at arbejde under yderst vanskelige VUkaar; ganske naturligt ha.r de 81/Jgt Forbund med de danske Sydslesvigere, lkke mindst ved de politlske Valg f0r Systemskiftet 1 Tyskland. Fra 192::1 til 1933 var Oldsen saaledes Reprresentant for Da.nakerne og Fr!serne 1 Sydtender Kredsdag. 

* DETTE Sa.marbejde syntea t 
Aarene for HiUens Sejr i 
Tyskland at love ret gOde Resultater. Hvert Aar sendtes flere og flere unge Frisere til danSke Hoj· skoler og da.nske Landbrugsskoler, og langsomt, men slkkert, ayntes Forstaaelsen at brede slg blandt Friserne for, a.t akulde frisisk Kultur og Sprog reddes, ma.atte det ske gennem en national Vrekkelse. 

Men dette Arbejde maatte l\0dven· digvis lide et Kurek ved Na.tlonalsocialiamens Sejr. Var det vanskelJgt for den sydalesvigske Danskhed it modsta.a Trykket, var det naturllgv:is tifold vanskeligere for Frlserne, dt>r stOd uden kulturelle Instltutioner, uclen Organisation og udem et &terre Folk i Ryggen. Kun faa. unge h&r nu Tid til at ofre Tid paa et Opbold i Da.nmark, naar den tyake Stat krmver henved tre Aar a! bam i Arbejdslejr og Militmrtjeneste. 
Om den na.tionale Frlserbevsegelse k.an overleve dette Tryk, vll afgere 

den clet, vll ma.a.ske netop Nazismens Lrere om B!Odets og Jordens Betydning aabne 0jnene paa mange Frlsere for, at de er en Nation for sig. Men lykkes clette ikke, da vil 1 Lebet o,f faa Aar det reldgamle n?rdfrlslske 
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TELf, CfJITRll. 11,885 

Bladet: 

Nationaltidende 

. 8 SEP. 1937 Rk r n rP.r <Inn 

Det beslaglagte 
FJyvehJad er 

udsendt paany! 
Qo~ Cang uddelt pr. Bu<l 

Nat.ionaltidentle p riuat 
A abenraa, T iradag 

L EDELSEN af d et tydce Mindretal 
i Nord alen•ig b ar iren i O ag Ia

det en Bombe ap~e, n eml i&' ved n t 
udaende en ny Udgave a f d et af Poti
t iet fol'11ylir be•l&r lq te Flynblad om 
Stoll ig-Afhel'en, bvi.e A n&"reb paa d o 
dan• ke Myndighed er Oi' Omtale af Sa
gen var en .-dan, at maa faadt Sn-af
lelo•en overtraa dt. 

I den nye Udgav&, der fremtrteder 
som Halvdelen at den besla.glagte, !det 

~
to sidste Sider er udeladt, bar man 
oget Indlednlngen, hVlOrd Statsa.dvo
t HoZm, Son4erborg, beskyldes foT 

a.t have vUdledt OOenUlgheden ved Sa-

l 
g :ns Behandling. Ellers er Skrlttet!l 
Indhold det saanme som forste Halvdel 
at det beslaglagte Flyveblads. 

P olltiet er dog at den Opfattelse, at 
den Retskendclse fl:9. Dommeron 1 Aa
benraa, lfolge hvi1ken Bc,sla.glmggclsen 
er aket, en Kondelse, 60m Tyskeme for
ovrlgt nu har appelleret til Land.9rotten, 
om!wtter helo SkrlftellS Indhold og lklte 
blot den 1 dot nyc $krltt udela.dto Del. 

Pol it{et har demUJ Ga11g tJaiTCt ude 
a.f Stand til at gribe fnd, idet F lyve
bladot ikke .!Om qjdst er scndt tn Di
stribution gennem Po.!tvi7Jsenet, men er 
omdelt ved private Bude. Det oor l 
A.ftcn 11aaet ud paa Landet, mcdett3' 
man i Byertlc cndnu ikko har set noget 
til det. 

Har P oUtiet sa.aledes !k.ke kunnet 
forhlndre Bladets Udbrede-Lse, regner 
man dog med, a1 denne Sagens nye 
Fase vil vrere en skmrpende Omstren
dlghed l den stra.ftesag, som efter Be
slagllegg'e]3en blev rejst mod den an
svarllge for Flyveskrlftet, Partiforeren, 
Dyrlmge Jens Meller, Graasten. 
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Bladet : 

Berlingske Tidende 

8 SEP l9'l7 

kratiet overalt var smittet af den I 
Aand, i hvilket det blev givet. 

Og saa spejder de dog stad~ med 
forvildede Blikke efter et eller andet 
lnternationalt Mirakel, der skal 
bringe Tingene paa Fode igen. Sk~nt 
hver Dag er en Indregistrering af nye 
Skuffelser og stadig mere irtdtrren
gende opfordrer til at samle Tanke 
og Vilje og Evne om det nrermeste 

Krav, s9lger vore Demokrate'r dog 

1 stadig Vejledning i deres Fpllelser 
I frcm~or i deres Erkendelse. 

De spejder i fl)st og Vest efter Lys
ninger, og truer ad andre Verdens-

1 hj9Jrner, hvis Vejrlig ikke passer 
dem. Men, som de selv indr~mmer: 

det gaar altsammen hen over Hove
det paa Folk, Stemningen driver 

DERUDE OG 
HEIUfJEMME
J 

I mere og mere hen mod Hengivelse i 
en Skrebne, af hvilken der maaske 
er det v~rste at vente, men som man 
'\lnder aile Omstrendigbeder er gan-
ske ude af Stand til at paavirke. 

~ ltan kun slem,me i, naar der 
ages over voksende Anarki i 

su opreisk Storpolitik, over Europas 
svindende Anseelse, over dets stadig 
mere foruroligende Mangel paa Evne 
til at ordne indre Anliggender, der 
~naver paa dets Stormagters og der
med paa selve Verdensrlelens Hand
lckraft over for dens Medbejlcre an
det Sleds paa Kloden. Haand i Haand 
med dennc Udvikling breder sig i sel
vc Folkene, gennem alle Lag, en vis 
slpv Fatalisme: ethvert nyt Nederlag 
for Ret og Orden, for Civilisation og 
mellcmfolkelig Moral modtages som 
noget, der var at vente, og som man 
nemt affinder sig med. ,.I den almin
dcligc Forraaelse m9lder man ikkc 
Pira tcrne i Middelhavet med nogen 
sl~irre Overraskelse, men snarerc 
med et: - Hvorfor ikke?" skriver 
,Politiken". 

Man kunde gaa vldere endnu: hvis 
Middelhavspiraterne ekspederer en 
russisk Damper, gnider det halve 
Europa sig i Hrenderne, for saa er de 
Rpde i Spanien blevet snydt for den 
Skibsladning. Og omvendt, hvis det 
er en Sending til Franco, der bliver 
sendt nedenom og hjem. Men i Vir
keligheden er disse Begivenheder jo 
kun Glimt a! den underjordiske og 
unders9liske Borgerkrig, der huscrcr 
i Europa, og S!llrjllveri nar man haft 
fpr, ogsaa Stater har spillet under 
Dmkke med ti~t. Forskellen er blot 
den, at nu drejer det sig ikke om en 
Kamp mellem europreiske Nationer 
o~ Stater om Magten over Resten af 
Verden, nu bides Hestene over en 
Krybbe, der er ved at blive redt tom. 

* 
Hos os selv er en radikal-social-

demokratisk Erkendelse af Virkelig
heden ikke blot paa Vej, den er alle
rcde endt i en Slags Fortvivlelse, der 
syder ar Anldager mod det selvmor
deriske. 

Endnu rettes vel disse Anklager 
overvejende mod Fascismen og Na
zismen, men det dremrer dog i Be
vidstheden, at en saa ensidig Tolk
ning af Udviklingen ikke slaar til. 
Det dunkle Begreb Skrebne toner 
frem. Selv forhrerdede Rationalistf'r 
foruroliges af Anelser om, at Histo
rien ikke blot drejer sig om Frem
skridt og Tilbageskridt, men ogsaa 
om Liv og Djlld. 

Men selv de, der endnu ikke er 
naaet saa vidt, forstaar i det mind-
,.._ _~,. n---1 .. --•.:-J.. --- ,.r--..t---

Og nu kan man jo sige, at det er 
!igegyldigt, om man giver sig Skreb
nen blindt i Vold eller pr¢\1-er paa at 
forstaa den og indstiUer sig viljemres
sigt paa dens Vilkaar, selv om de er 
haarde - h vad der skal skef det .viL 
ogsaa ske. 

Men dct hindrer jo ikke, at den 
cne Bonde bjrerger sit Korn bedre i 
en regnfuld H¢stmaaned end den 
anden Bonde. Her afhrenger Forskel
len ikke af Vejret, men af Mrendene, 
paa de Egenska ber, der ogsaa gplr 
Forskel paa Nationer, paa Statsmrend 
og paa politiske Resultater. Her er 
det muligt at aftvinge selve Skrebnen 
Indr¢mmelser, ja, at skabe Skrebne. 
Det g9Jres ikke billigt, men det kan 
paa den andcn Side aldrig fjllre til 
Tabct af alt. 

I en a! Sommerens Revuer var 
Statsminisler Staunings Tale i Lund 
det store Latternummer. Her havde 
eq Landsmand ordentlig traadt t.tSpi
naten og saa var det endda ~·fats-' ,, 
ministeren, og san blev Visen tih.ned 
sunget af Fru Liva. Det var ~f1dig 
sjovt, men Talens Mening er~· 9es
vrerre ikke blevet morsomroerf! af 
den Grund. Det staar stadig fast, at 
de nordiske Landes Samdrregtighed 
i Skrebne slipper op der, hvor Skreb
nens Enten- Eller begynder. 

Naturligvis daterer denne Kends
gerning slg ikke fra Talen i Lund, 
naturligvis bar den ikke sin Rod i 
Danmark alene. Hr. Staunings For
seelse var ikke den, at han talte som 
en Skeptiker, og de andre nordiske 
Lande staar ikkc over for Danmark 
som redle Givere, hvis Skrenk af Gods 
og Blod er blevet vraget. Nej, men 
de.t, Hr. Stauning sagde, og saa 
glemte han tilmed at sige det li1rt_i,gt, 
var, at ander1edes end det er, kan 
det ikkc blive. Og for at vise, at det 
var en endelig dansk Bcsked, gik han 
hjcm og gennemf¢rte MilitPi)rordJ 
ningen af 1937. (. ., 51.-

* 
Der er i Sverlge en vis Forstaaelse 

af, at man ikke kan forlange det ff6r
ste Trrek i et nordisk Skrebne-Sam
spil af Danmark. Og denne Forstaa
else bar vi ogsaa behQv. Men noget 
andet er at slaa Spillet over Ende, 
netop som Brikkerne er kommet paa 
Brrettet. Og det var det, Hr. Stau
ning gjorde i Lund. 

Vi er stadig rigtig gode Venner 
her i Norden, ja, der savnes ikke 
C:""""'f.n1"'r"'o. ... noo ftf. "tT6nalroho+ a,.. i 



sl~v Fatalisme: ethvert nyt Ncderlag Forskel paa Nationer, paa Statsmrend 
for Ret og Orden, for Civilisation og og paa politiske Resultater. Her er 
mcllcmfolkelig Moral modtages som det muligt at aftvinge selve Skrebnen 
noget, der var at vente, og som man JndrjiSmmelser, ja, at skabe Skrebne. 
nemt affinder sig mcd. ,.I den almin- Det gj:Sres ikke billigt, men del kan 
deligc Forraaelse m~dcr man ikke paa den anden Side aldrig f¢re til 
Pinltcrne l Middelhavct med nogcn Tabct af alt. 
stprrc Overraskelse, men snarere 
med et: - Hvorfor ikke?" skriver 
,Poli tiken". 

Man kunde gaa videre endnu: hvis 

I en a! Sommerens Revucr var 
Slatsminister Staunings Tale i Lund 
det store Latternummer. Her h!lvde 
en Landsmand ordentlig traadt i 'spi-

Middelhavspiraterne ekspederer en naten, og saa var det endda Stats
russisk Damper, gnider det halve ministeren, og saa b1ev Visen tilmed 
Europa slg i Hrenderne, for saa cr de sunget af Fru Liva. Det var vreldig 
Rpde i Spanicn blevet snydt for den sjovt, men Talens Mening er des
SkJbsladning. Og omvendt, hvis det vrerre ikke blevet morsommere af 
er en Sending til Franco, dcr bllver den Grund. Dct staar stadig fast, at 
sendt nedenom og hjcm. Men i Vir- de nordiske Landes Samdrregtighed 
keligheden er disse Begivenheder jo i Skrebne slipper op der, hvor Skreb
kun Glimt a! den underjordiske og nens Entcn-Eller begynder. ! 
unders¢iske Borgerkrig, der huserer Naturligvis daterer clenne Kends
i Europa, og S¢r¢veri nar man haft gerning slg ikke. !ra Talen i Lund, 
fpr, ogsaa Sta.ter har spillet under naturligvis har den ikke sin Rod i 
Drokke med tlct. Forskellen er blot Danmark alene. Hr. Staunings For-
den, at nu drcjer det sig ikke om en 

. Kamp mellem europreiske Nationer 
og Staler om Magten over Reslen af 
Verden, nu bides Hestcne over en 
Krybbe, der er ved at blive .edt tom. 

* 
Hos os sclv er en radikal-social

dcmokratisk Erkendclse af Virkelig
hedcn ikke blot paa Vcj, den er alle
rcde cndt i en Slags Fortvivlelse, der 
sydcr af Anklager mod det sclvmor
deriske. 

Endnu rettcs vel disse Anklager 
ovcrvejende mod Fascismen og Na
zismcn, men det dcemrer dog i Be
vidstheden, at en saa ensidig Tolk
ning af Udviklingen ikke slaar til. 
Det dunkle Begreb Skrebne toner 
frcm. Selv forhrerdede Rationalistf'r 
foruroliges a! Anelser om, at Histo
ricn ikke blot drejer sig om Frem
skridt og Tilbageskridt, men ogsaa 
om Liv og D¢d. 

seelse var ikke den, at han talte som 
en Skeptikcr, og de andre nordiske 
Lande staar ikke over for Danmark 
som redle Givere, hvis Skrenk af Gods 
og Blod er blevet vl'aget. Nej, men 
det, Hr. Stauning sagde, og saa 
glemte han tilmed at sige det h¢fligt, 
var, at anderleaes end det er, kan 
det Ikke bll\!e. Og for at vise, at det 
var en endclig da.nsk Bcsked, gik han 
hjem og gennemf¢rte MilitrorordJ 
nlngen af 1937. C. ., 5). 

* 
Der er i Sverige en vis Forstaaelse 

af, at man ikke kan forlange det f$6r
ste Trrek i et nordisk Sk~ne-Sam
spil af Danmark. Og denne Forstaa
else har vi ogsaa behov. Men noget 
andet er at slaa Spillet over Ende, 
netop som Brikker.ne er kommet paa 
Brrettet. Og det var det, Hr. Stau-
ning gjorde i Lund. 

Men selv de, der endnu ikke er Vi er stadig rigtig gode Venner 
naaet saa vidt, forstaar i det mind- her i Norden, ja, der savnes ikke 
ste, at Demokratiet som Verdens- Symptomer paa, at Venskabet er i 
magt er kommet ynkeligt til kort Vrekst, og vi tror for vist; at vore 
over for Krrefter, som det til at be- Udenrigsministre bar det hyggeligt 
gynde med foragtede og spaaccle al sammen, naar de m¢des. Men det 
Landscns Ulykker. Og naar vore egne hele udfolder sig i et Plan, der vel er 
Demo1trater daglig polerer paa Eng- jrevnt og bekvemt nok for lettere 
lands Rustning, er det i brrendende Samfrerdt;el, men som savner den 
Haab om, at det endnu ~kal blive de- faste Undergrund, der kunde g¢re det 
mokratisk muligt at srette Magt mod !arbart for en tungere Trafik. 
Magt. Her trronges der til Vejforbedring, * og hvem t¢r nregte, at det haster? 

Og lad dem have dette Haab, men Hvem ved til syvende og sidst, i hvil
vi, om hvem det engang vil blive ket Land Fremtiden vil placere den 
sagt, at vi var sandere Demokrater st¢rste nordiske Skrebne - Risiko? 
end Hr. Staunings Masser og Dr. Men at samle Tankerne og Viljerne 
Munchs Menighed, vi krrever dem til om denne Fremtid, de.t skylder et
Regnskab for, at de gjorde Danmark hvert a! de nordiske Folk de andre. 
til et Land, der for sit eget Vedkom- Og jo h,.Sjere vore - de danske -
mende ingen som heist Risiko vilde Demokrater jamrer over Anarkiet i 
1¢be paa Verdensdemokratiets Vegne. Europa, des mere maa de, skulde 

Vel skuldJ vi give de Mreglige et man synes, f¢le N¢dvendigheden af 
Eksempel til Efterff/llgclse, men Eks- at vende hjem og vende Folkets Sind 
emplet, Afrustningen, var vor Af- ~a en gold og forraacnde Fatalisme 
magts Hoffrerdighed - og nu sidder til Opgaver, der kan hi'Jjne og styrke 
dels Ophavsmcend og Forherligere og 
jamrcr over den Vanskcebne, der har 
ramt Europa, ikke just :fordi Eks-

en Ska>bnekamp for det Norden, som 
for at tale med lErkebiskop Soder
blom sidder inde med Verdens tre 
skpnneste Ting: det svenske Sprog, 

den norske N ationalsang og det dan
ske Flag. 

Og saa er det jo Finland, der syn
ger Bjjllrneborgerncs Marche. 



Bladet: 

Oerlingske ... Tidende ·) 

11lcriver den B SEP 1931 
------~~~------~~-----------

,~flensqorg A vis" under Kejser
d~mmet~ W eintar-Republikken 
og det tredie Rige 

d¢e 1906, var den oppe paa over 8000. 

Penge vu der nmsten ikke i de fprste d~, ikke hos Modstanderne, men mel· Et Aa 
til. Aar. Hver Maaned fik v i stoppet de lem vore egne. H . P. H amsen valgtes og del 
,l>et meste af Tiden var Jessen vmrste Huller, naar Abonnementet korn til haru~ Efter!plger som Rigsdagsmand, 

1• F"""'ngsel" ind, men med Tiden blev ikke alene alt men aile vi Unge, der havde holdt fast 
"" betaJt naar det skulde betales, der blev Jeg 

Ran taler ikke alt for ofte eller alt ogsaa ' Raad til Udvidelser. Den s tore ved J essens bestemte og taste LinJe med den k• 
b gerne om sig selv. Ban har aiUd Tilgang kom fra de pde Strpg mellern Genforeningskravet, 5\ld samm~n om og ad. T• 

E 

RedaktfJr Ernst Christiansen, sont Fredag 
fy lder 60 Aar, fortreller 01n Fortiden og 

Nutiden efter 44 A ars J' irke ved 
,Flensbor g A vis" 

DEN, der op mod og Omkring Aar- Han har tor den Sags Sky!d ikkc hail 

hundredskiftet grestede , Flensborg Anledning til at smile aJ t for meget i 

Avis", fik som Regel Lejlighed til at de 44 Aa r, han har tjent ,Flensborg 

se Redaktpr Jessens for skellige , L<er - Avis". Han begyndte altsaa i Jessens 
linge". De saa ogsaa en ung, lys Mand, Tid, cndda i den Periode, hvor Grrense

der var lige saa stilf<erdig og sindig, bladet s tod foran s in store Opgang og 
aom J essen kunde v<ere det modsatte. Fremgang, og h\·or J essen selv van-

Det var f:rnst Christiansen, som var drede fra Frengsel ti l Frengsel. Han saa 
kommet til Bladet som ganske ung 

Mand 1 Vmteren 1892-93. H an be-

gyndte med at lrese lid t K orrektur. Dct 
havde for Resten nrer taget en tem
melig uheldig Vending ! or h am, me

dens han sled med Korrekturen . En Dag 

sad han og en anden ung Medhj<elper 

,.Flensborg Avis'" Opgang kutminere. 

da Vcrdcnskrigcn vreltede alt. Han kom 
hjcm fra Krigen i den Tro, at Spnder

J.vlland ~aa omtrcnt af sig selv vilde I 
vcndc tilbagc til Moderlandet, saaledes I 
at han skulde se s in store F prers og J 

Ltercrs MuaJ g:Ja i Op!yldc.Jse. Han blev 
Of! revideredc Spalterne, da K ammc- kaste t midt ind 1 den haarde Gr~nse
raten pludselig trak en lille Skyder op 

at Lommen. Han fyrede den af, hvad 
han ikke skulde have gjort. Den var 

nemlig ladt. Christiansen blev det til
f celdigc Maal. Kuglen havnede i hans 

cne Laar, og der har den siddet siden. 

Stprre Skade bar den dog ikke gjor t. 

- Hvis blot Medarbejderskabet ved 

s trict, hvor han samtidig maatte g¢re 

Front baade mod de gamle, nationale I 
Modstandcr·e og mod en Del af sine I 
cgne. Og :;aa saa ' han en ny Grrense- j 
Unie blivc trukket lige udenfor den r 
reldgam!c, danske Gr<enseby. 

Da dct \'ar ~ket, stod han og Bladet 
, Fiensborg Avis" i den Periode, der her !aktisk I den Situation, paa en Yis 

e r Tale om, ikke ha\·de slaaet haardere Maadc at maattc bcgynde forfra. Heller 
Saar, ha\'de Tingene paa et og andet ikke i den nye Periode manglede det 

Felt nok artet sig lid t anderledes. paa Ovcrraskclscr. Weimar-Republik 

, De siger, at de har meget 
tilovers for os - " 

kens Krerlighed t il de l danske Mindre-

ta l Syd !or Grmnsen \'ar det som be-
kendt saa som saa med. Som en gam-

Det er Rcdaktpr Christiansen selv mel Sydslcsvigcr dcngang sagde: De si-

der !ortreller denne lille Oplevelse. Han gcr, a t de har mcgct tilovers for os, de t 

n revncr den, medens han smiler m ed sit s idder bare saa !orbandet langt inde! Sprog, det e1· forbudt nu. Det cr ct 
stiJlc, gode Smil, det Smil, som aile vi, Hvad cndclig dct trcdie Rige angaar, S tykke a! snarl to Mcnncsl,caldrcs 

Redaktor Ernst Ohrlsti:~onseu, foto· 
graferet under Intorvlewot 

dcr kender ham og er kommet t il a t saa har vi jo endnu lien friske At test 
holde at ham, :torstaar a t vurdere, fordl for, a t hvad de t· va r tilladt i Kejser

dct baade drekker og blotter Finbeden ds:Smmets og I Republikkens Tiel i 

preussisk Sty:re, Christiansen har vrere t 

med at skrive. Dct er hcll cr lkke nogcn 
ringe Del a f del gaml" Hcrlugdommes 

at gs:Sre sit Arbejde i Tinglev og T s:Snder, og her v ar Frem- paa det te Program. Bs:Sigerne gik straits gaaet, 

. Tlb trukkenhed meget stor. ret hf$jt 1 Vmlger!oreningen. Gamle og me personlig age • gik d1 
en dansk Fs:Srer i Flensborg nu Da Jessen d~de Skrumsager truede med at lyse ,,Flens-. • h jem 
hn gs:Sre det. Men nu, da han _ Hvor var De, da Jessen d~e, og det borg Avis" i Band, og der blev endd.a for de 
eo Aar, er han dog vUlig til at fortrelle bestemt, at De skulde overtage sa t en Agitation i Gang fra H jem til var al 
Hdt om, h vad han bar vreret med til Gcrning? Hjem mod Avisen. Mange spaaede og- saa v 
1 

de snart halvt Hundrede Aar, han _ I Flensborg. J essen var syg og ned- saa, at dens Tid var forbi som fprende ~%~ 
sr t jent , Flensborg Avis" ogden dan- brudt !ra Berlin taget til Skaane, og Blad. Men det gik jo anderledes. Og met h• 

ske Sag. Vi sidder i hans Have paa en herfra tH Rousing i Kpbenhavn, og her fpr vi vidste de t, havde vi Verdensk:ri- Flensb 
stille Villavej oppe paa Hpjderne bag dSS<Je han. J eg fik Telegram om at kom- gen og Arrestatlonerne af .Danskerne. med t 

~lensborg. Et Styk.ke ovre paa den an· me derover, og rejste straks. Det var I Det var i Grunden mrerkeligt, aom vi Hoved ~ ks M d nc i ( den Side Fjorden Jigger Villaen, hvor ffvrigt bestemt, at jeg skulde overtage da teede os. VI var fs:Srst se an om vreldig 
Jessen boede sine sidste Aar. Det er ,,DybbS"Jiposten" e!ter Moldt, men jeg fire Senge i Frengslet 1 Flensborg, 

0 1 var et: 

natur ligt, at Chritiansen_ taler om den blev ved Avisen, og Svensson kom til det k und e jo have sine Ubehagellg- mede : 

d~e Fs:Srer: . 5;nderborg til , Dybbf$lposten'' . Men heder. Men lrods den store Alvor, der de vi 
_ J essen tog sig altid a! de Unge ved llte til J essens sidste Dage i Berlin var laa over os I de Dage, var vi alllgevel igen, 3 

. . D '"'"e 1 vor Opfsfrsel Vi mente h ave 1 Bladet. Jeg h avde mgen srerlig Uddan· jeg meget hos ham. Bans Evner som rene r .....,. jeg mi 
nelse eller Skolegang, da jeg kom til Skribent var jo meget store, og naar vet. at selv om Krlgen med!Sfrte, at Vi rna. 

AVisen, men da jeg vist var ~mmellg han bavde det JJf$dve.ndige Materiale for Verden blev lavet om, aaa v ar Gen- En sa: 
m enem, vilde han selv lrere m1g mere. S 

1 
. t dik- !oreningshaabet kommet langt nennere. Gang Han derviste mig i Fransk og Haanden, kunde ban paa yge eJe samme 

"" .~~ mig Tim"' i Latin, og i fHe •• Mtikol ud•n nog"' Standming, Oa !<g •nd<lig kom ud, v"': dor ......, Skull• 
ai et Aars Tid havde jeg Forkund~ka- Sretning efter Smtning. Det gjorde han ikke noget, der hed Redakbon lrengere. 

3
. Zon 

ber nok til, at jeg ved Latin skol~n i endnu 1 Foraaret 1906, faa Maaneder Jeg maatte underskrive en ligefrem 
1 

1. z, 
Slesvig kunde tage en Slag~ Prrel•~l- !jjr han dpde. J eg sad hos ham i Syge- Haandfmstning, hvorved j eg forpllgtede os seh 
nrereksamen, der gav R.et til at bltve I t . B 1' Dag midt i Maj mig til ikke a t gaa uden for Byen uden -,1 etaarig FrivHlig i Hrercn hvllket atter vrere se 1 er m en _ J

1 aabnede Vejen til at bliv~ Reserveofti- Maaned. Da han var frerdig, sagde han Tilladelse, og det var Generalkomman- cndnu. 

cer. med et Suk, medens hans Hoved sank doen, der h ver Dag bestemte, hvad der Venner 
Jeg blev nu ingen af Delene. Megct tUbage paa Puden: Saa, de t var min skulde staa i Bladet. Det lyder maaske Grrens

1 nurtigt gled jeg ind i en Rcdaktions- sidste Leder, 1 alt Fald forelpbig! Det lidt underligt for andre, men i Virke- ct Vall 
sekretrers Gerning. Dcr var nok at be· . ligheden fplte jeg det som en Lettelse, Vi va.r stille den Gang. Det meste a! Tiden var blev hans Sldste. ikke k1 
Jessen i Frengsel, og efter ham kom leve p< 
1uren til Simonsen. Det var ikke a lt id Opford 
liie morsomt at bespge J essen l Freng- st<erke, 
selet. Han var meget nerveoprevet, og Ho\·eds 
aile de Fejl, Avisen indeholdt, saa han land I' 
med det samme. Naar jeg saa kom, fik svigte l 
jeg dem gennemgaaet. Men v<erre var \ ·i trenl 
det at bes6ge Simonsen, da han i ha!v- s iden. 
andet Aar sad i Frengsel i Gllickstadt. I Jessen var da l:le\·et R igsdagsmand. J eg 
busker endnu Simonsen i Gluckstadt, et 
Ophold og en S trai, der tog haardt paa 
ham. Endnu den Dag i Dag vilde jeg 
npdig gs:Sre dette Bespg om. 

I de Dage blev hcle Avisen Iaktlsl< 
skrevet a f os Unge med Undtagclse a! 
.,Verdens Gang", som Rossen skrcv. 
Men der var det store og oplpftcndc 
ved det h cle, at Avisen ~ik Ircmad, 
frcmad Aar !or Aar . Det var il<ke a lene 
Jessens Pen, men hele Udv1kltngen, dcr 
var afgorende !or .,Flensborg A vis'" 
mregtige S tigning. Da Jessen tog rat J 
1882, ha\'de den 800 Ho!dere. 

Hve 

Kejsert 

nye Ti< 

- A 
deres Sl 

Sider. l 
dighede 

til Liv 

menlign 

r olige o 

publikk• 



is" under Kejser
tar-Republikken 
Rige 

sotn Fredag 
ortiden og 
·ke ved 

Pel'iode, hvor Grmnse
l sin store Opgang og 
1vor Jessen sclv van
·1 til Frengsel. Han saa 
' Opgang kulminere, 
vreltede alt. Han kom 
i den Tro, :~t Spnder
ent :~f sig selv vilde I 
Moderlandet, saaledes 
· sin store Forers og I 
I OpfyldeJse. Han blev 
den haarde Gr::ensc

;amtidig maatte gorE> 
de gamle, nationale I 

mod en Del a! sine I 
ban en ny Grrense- i 

;!t lige udenfor den 1 
Grrenseby. 

, stod han og Bladet 
tuation, paa en vis l 
egyndc forfra. HeUer I 
enode manglede dct 
. Weimar-Republik- 1 

det danske Mindre- l 
en var det som be
med. Som en gam-

nan i sit Virke har samlet nogle Sider 
til. 

, Det meste af Tiden var Jessen 
i Famgsel" 

d~e 1906, var den oppe paa over 8000. 
Penge var der nresten ikke i de fprste 
Aar. Hver Maaned tik vi stoppet de 
vaerste Huller, naar Abonnementet kom 
ind, men med Tiden blev ikke alene alt 
betalt, naar det skulde betales, der blev Han taler ikke alt for ofte eller alt ogsaa Raad til Udvidelser. Den store for gerne om sig selv. Han har altld Tilgang kom fra de Pde S trpg mellem foretr ukket a t gS!ire sit Arbejde i saa Tinglev og T¢nder, og her var Fremstor personlig Tlbagetrukkenhed, som gangen meget stor. 

en dansk F¢rer i Flensborg nu engang Da Jessen d~de 

d¢d, ikke hos Modstanderne, men mel
lem vore egne. H. P. Hanssen valgtet 
til hans E!terfji1lger som Rigsdagsmand, 
men alle vi Unge, der havde holdt fast 
ved Jessens bestemte og faste Linie med 
Genforeningskravet, ~ sammen om og 
paa dette Program. Bji1lgerne gik straks 
ret h¢jt i Vrelgerforeningen. Gamle 
Skrumsager truede med at lyse .,Flens-. · 

Et Aar var jeg ved den polske Grrense, 
og det sidste Aar ved Vestfrontcn. 

Efter Vaabenstilstanden 
J eg laa i Combles, da Vaabenstilstan

den kom. I Ugevis marcherede vi hjem
ad. To lange og forfrerdelige Aar var 
gaaet, to lange Aar med Sejr efter Sejr 
og med Nederlag og Haabls:ished. Og ou 
gik det hjemad, hjemad til vore egne. · 
bjem til et Land, der atter blev dansk. 
t or det maatte jo blive dansk nu. Det 
var altsammen saa stort og saa rigt og 
saa vidunderligt, at jeg nresten ikke 
t urde tro paa det. Og saa kom vi da 
hjcm. Paa Vejen fra Banen til Hjem
met hprte jeg, at man ikkc vilde have 
Flensborg med, ikke have Flensborg 
med til .. Danmark . . . jeg tog mig tu 
Hovedet og slog det hen. Begivenheder
n c i de sidste Uger havde vreret .saa 
vreldige, og selve det at komme hjem, 
var en saa vreldig Ting, at alt strpm
mede sammen i En til Tak. Og nu skul
de vi da rigtig fGle, at vi var hjcmme 
igen, at Krigen vaT !orbi og at vi skulde 
have Fred. Og fpr jeg vidste det, var 
jeg midt ude i Arbejdet og l Kampen. 
Vi maatte jo styrte ud i det altsammen. 
En saa:dan Tid oplever man kun een 

kan gjllre det. Men nu, da han fylder 
60 Aar, er han dog villig til at fortrelle 
Jidt om, hvad han har vreret med til 
i de snart halvt Hundrede Aar, han 
har tjent ,Flcnsborg Avis" og den dan
skc Sag. Vi sidder i hans Have paa en 
stille Villavej oppe paa Hpjderne 
Flensborg. Et Stykke ovre paa den an
den Side Fjorden ligger Villaen, hvor 
Jessen boede sine s idste Aar. Det er 
naturligt, at Chritiansen_ taler om den 
d9de Fprer: · 

_ Hvor var De, da J essen dsSde, og det borg Avis" i Band, og der b1ev endda bestemt, at De skulde overtage sat en Agitation i Gang fra Hjem til hans Gerning? 
- I Flensborg. Jessen var syg og ned

brudt fra Berlin taget til Skaane, og 

Hjem mod Avisen. Mange spaaede og
saa, a t dens Tid var forbi som f¢rende 
Blad. Men de t gik jo anderledes. Og 

-Jessen tog sig altid af de Unge 
Bladet. Jeg havde ingen srerlig Uddan
nelse eller Skolegang, da jeg kom til 
Avisen, men da jeg vist var temmelig 
lrerenem, vilde han selv lrere rni,g mere. 

hcrfra til Rovsing i K¢benhavn, og her !¢r vi vidste det, havde vi VerdenskridPde han. Jeg fik Telegram om at kom- gen og Arrestationerne af Danskerne. me derover, og rejste straks. Det var l Det var i Grunden m rerkellgt, aom vi 
j~Vrigt bestemt, at jeg skulde overtage da teede os. Vi var f¢rst sek.s Mand om , Dybb¢lposten" efter Moidt, men jeg fire Senge 1 Frengslet 1 Flensborg, Of blev ved Avisen, og Svensson kom t il det kunde jo have sine UbehagellgSsfnderborg til ,Dybbji1lposten". Men heder. Men trods den store Alvor, der Uge til J essens sidste Dage i Berlin var laa over os 1 de Dage, var vi a.ru.evel jeg meget hos ham. Hans Evner som 
Skribent var jo meget store, og naar 
han havde det 11¢dvendige Materiale for 

Han underviste mig i Fransk og Simon- Haanden, kunde han paa Sygelejet diksen gav mig Timer i Latin, og i Ls!bet tere en Artikel uden nogen Standsning, af et Aars Tid havde jeg Forkund~ka- Sretning e!ter Sretniog. Det gjorde ban ber nok til, at jeg ved Latinskol~n. i endnu i Foraaret 1906, faa Maaneder SJesvig kunde tage en Slags Prrelimi- . ks d R t til at blive f!5r han dsSde. Jeg sad hos ham 1 Syge· 
nrere amen, er gav e . . etaarig Frivillig i Hreren, hvilket atter vrerelset i Berlin en Dag midt i MaJ aabnede Vejen til at blive Reserveoffi- Maaned. Da han var !rerdig, sagde baD 

med et Suk, medens hans Hoved sank Jeg blev nu ingen af Delene. Meget tUbage paa Puden: Saa, det var rnin hurtigt gled jeg ind i en Redaktions. sidste Leder , i alt Fald forelpbig! net sekretrers GerDing. Der var nok at 
stille den Gang. Det meste af Tiden var blev hans sidste. 
Jessen i Famgsel, og efler ham kom 
Turcn til Simonsen. Det var ikke altid 
li~e morsomt at bess:ige Jessen i Freng
selet. Han var meget nerveoprevet, og 
aile de Fejl, Avisen indeboldt, saa han 
r:ned det samme. Naar jeg saa kom, fik 
jeg dem gcnnemgaaet. Men vrerre var I det at bes¢gc Simonsen, da han i halv
andet Aar sad i Frengsel i Ghickstadt. 
Jessen \·ar da tlevet Rigsdagsmand. Jeg 
husker endnu Simonsen i Gliickstadt, et 
Ophold og en Straf, dcr tog haardt paa 
ham. Endnu den Dag i Dag vilde jeg 
npdig gpre dctte Bespg om. 

rene Dr enge i vor Opf¢rsel. Vi mente 
vel, at selv om Krlgen medl~rte, at 
Verden blev 1avet om, aaa var Gen
foreningshaabet kommet langt nsermere. 
Da jeg endellg kom ud, var der neaten 
ikke noget, der bed Redaktion lrengere. 
Jeg maatte underskrive en ligefrenl 
Haandfrestning, hvorved jeg forpUgtede 
mig til ikke at gaa uden tor Byen uden 
Tilladelse, og det var Geoeralkollllllan
doen, der hver Dag bestemte, hvad der 
skulde staa i Bladet. Det lyder maaske 
lidt underligt for andre, men 1 Vtrke
Ughe<ien f¢Ite jeg det som en Lettelse, 

·Gang 1 sit Liv, og det er vel godt det 
samme. M¢der og M¢der og MPder og 
Slruf.felser og Mpder og Sku!Celser igen. 
3. Zones Bortfald og saa Afstemningen 
i 1. Zone og den tunge Dag nede hos 
os selv. 

- .,Fiensborg A vis" blev i Flensborg? 
- Ja, Avisen blev, og den er her da 

cndnu. Nogle mente, og det var vorp 
Venner, der ment9 det, at vi efter 
Grcensedragningen i 1920 stod overfor 
et Valg, hvad Avisens Fremtid angik. 
Vi var ganske klare over, at Avisen 
ikke kunde bestaa med det, den sl<uldf' 
leve paa Syd !or den nye Grrense, og 
0-2_fordringerne til at blive var meget 
sta!?k~. :fordi der bagved dem laa del 
Hovedsynspunkt, at Bladets gamle Op
land Nord for Grrensen ikje 
svigte l den nye Tid. Helt say 
\'i tcenkt.e os del, er det jo i 
siden. 

Hver Tid sine Skyg~ 
og sine lyse Sid·~~ 

- Hvad var saa vrerst ell~ ... 



• "'-1 ot:jue 1 5 J. mgu::v UK J. ~""""' • v10 "'"' ,,.., paa dette Program. B~lgerne glk straks gaaet, to lange Aar med ::>ejr ener tse)r 
:ukkenhed, scgangen meget stor. • ret hj!!jt i Vrelger:toreningen. Gamle og med Nederlag og Haabl¢shed. Og nu 

borg nu enga: Da Jessen d~de Skrumsager truede med at lyse ,Flens•. • gik det hjemad, hjemad til vore egne. 
d h tyld · . .. · hjem tU et Land, der atter blev dansk. 1 

• a an - Hvor var De, da Jessen dpde, og det borg Av1s i Band og der blev endda 
· til · ' for det maatte jo blive dansk nu. Det 
tg at fortreblev bestemt, at De skulde overtage sat en Agitation i Gang fra Hjem til var altsammen s<Ja stort og saa rigt og 

· vreret med hans Gerning? Hjem mod Avisen. Mange spaaede og- s88 vidunderligt, at jeg nresten ikke 

:irede Aar, h - I Flensborg. Jessen var syg og ned· saa, at dens Tid var forbi som :tdrende turde tro paa det. Og saa kom vi da 

' is" og den da brudt !ra Berlin tagcl lil Skaane, og Blad. Men det gik jo anderledes. Og hjem. Paa Vejen fra Banen til Hjem-
H met hprte jeg, at man ikke vilde have 

ns a\·e paa 'herfra til Rovsi11g i Kpbenhavn, og her fpr vi vidste det, havde vi Verdenskri- F lensborg med, ikke have Flensborg 
:l Hojderne b dsS<le han. Jeg fik Telegram om at kom- gen og Arrestationerne at Danskerne. med t11 Danmark ... jeg tog mig til 

•re paa den a'mc derover, og rejste straks. Det var i Det var i Grunden mrerkellgt, aom vi Hovedet og slog det hen. Begivenheder

!1' Villaen, hv pvrigt bestemt, at jeg skulde overtage da teede os. Vi var fj.irst seks Mand om ne I de sidste Uger havde vreret .saa 

;te Aar. Det .,Dybbplposten" c!ter Moldt, men jeg fire Senge i Frengslet 1 Flensborg, og vreldige, og selve det at komme hjem, 
t 1 var en saa vreldig Ting, at alt strpm-

·n. a er om dtblev ved Avisen, og Svensson kom til det kunde jo have sine Ubehagelig- mcde sammen i En til Tak. Og nu skul-

Spnderborg til ,DybbS!llposten". Men heder. Men trods den store Alvor, der de vi da rigtig f~e, at vi var hjemme 
1 at de Unge VElige til Jesscns sidste Dage i Berlin var laa over os 1 de Dage, var vi alligevel igen, at Krigen var forbi og at vi skulde 
1d srejrlig Uddarjeg meget hos ham. Hans Evner som rene Drenge i vor Opfj!lrsel. Vi mente have Fred. Og. f.jijr jeg vidste det, var 

a eg kom t j eg ~idt' ude i Arbejdet og i Kampen. 
:t var temmeUSkribent var jo meget store, og naar vel, at selv om Krigen med:tj.irte, at Vl ma.atte jo styrte ud i det altsammen. 

lrere miJ! merEhan havde det n~dvendlge Materiale for Verden blev lavet om, aaa v ar Gen• En saadan Tid oplever man 'kun een 

ansk og Simon.Haanden, kunde han paa Sygelejet dik- forenlngshaabet kommet langt neennere. · Gang ·1 sit LIV, o8 det er vel godt det 

~tin, og i Lj;be·teL·e en Artikel uden nogen Standsning, Da jeg endellg kom ud, var der neesten samme. M~de.r og Mf<Sder og M¢der og 

l~gLaFot~kuknd~k•-sretning e(tcr Sootning. Det gjorde han ikke noget, der hed Redaktion lsengere. Skuffelser og M~er og Skuffelser igen. 
ms olen 1 3. Zo~es Bortfald og saa Afstemningen 

Slags Prrelimi-endnu i Foraaret 1906, taa Maaneder Jeg maatte underskrive en llgefrem 1 1. Zone og den tunge Dag nede hos 

:et til at blive fpr han dpde. Jeg sad hos ham i Syge- Haandfrestning, hvorved jeg forpUgtede os selv. 

J, hvilket atter v~erelset i Berlin en Dag midt i Maj mig til ikke at gaa uden :tor Byen uden - ,Flensborg Avis" blev i Flensborg? 

·e Reserveotri- IMaaned. Da han var !C£rdig, sagde han Tilladelse, og det var Generalkomman- - Ja, Avisen btev, og den er her da 
cndnu. Nogle mente, og det var von• 

\·ar ikke altid 
~ssen i Freng
veoprevet, og 
toldt, saa han 
saa kom, fik 

m vrerre var 
i han i halv
i Glllckstadt. 
lgsmand. Jeg 
;Jtickstadt, et 
5 haardt paa 
ag vilde jeg 

ssen skrev. 
opJ~ftendc 

:ik fremad 
ikke alen~ 

:lingen, der 

med et Suk, mcdens hans Roved sank doen, der bver Dag bestemte, hvad der 

tilbage paa Puden: Saa, d'et var min skulde staa i Bladet. Det lyder maaske 

Fald forelpbig! Det lidt underligt for andre, men i Virke

ligheden fj!!lte jeg det som en Lettelse, 

Venner, der men~ det, at vi efter 
Grrensedragningen i 1920 stod overfor 
et Valg, hvad Avisens Fremtid angik. 
Vi var ganske klare over, at Avisen 
ikke kunde bestaa med det, den skuldt> 
leve paa Syd for den nye Grrense, og 
Opfordringerne til at blive var meget 
~~. !ordi der bagved dem laa del 
Hovedsynspunkt, at Bladets gamle Op· 
land Nord for Gr~nsen ikke vil~ 
s~•gte i den nye Tid. Belt saadan, som 
VJ Lamkte os det, er det jo ikke gaaet 
siden. 

H ver Tid sine Skyggesider 
og sine lyse Sider 

- Hvad var saa vrerst eller bedst _ 
Kejsertiden, Republikken eller•den 
nye Tid? 

- Alle tre Tider har i h¢j Grad 
deres Skyggesider, men ogsaa deres 

Sider. Fj!lr Verdenskrigen lagde 
dighederne an paa at komme Avisen 
til Livs ved Frengselsstraffe. 

menlignet med Tiden !pr 1914 var 

rolige og mere frie Forhold under 

pubtikken.' Men saa kom Trykket 
fl·a med Kr' tsen og andre Vanskelig-
heder .. Men hernede var der dog Fri
hed hl at skrive, uden 
truede. 

Da den nye Forfatning senere 
sat ud af Kr tt . a , m.JOdede Dagene 
tcJJg l meget om 1914 P · aa en 
h:lr Aarene siden 1920 v t 
t t 

rere den 
sese Tid u . nder Forfplgelserne 
Frengslingerne var d 
Frem er ustandselig 
h ld gang, og det giver 1¢fterige For-

o at arbejde under K · amp under 
smaa ForhoJd g¢r ikk 
k e noget; naar man 

an klare hver sit, er det det bedste 
og det kunde vi. Siden 1920 h ' 
VC£ret Tilb ar der jo 
h . agegang, hvor meget vi end 

ar at Stge Tak for 
. kk ' for vi glemmer 
l e vore mange V 
den . enner nordpaa og 

HJrelp, der er givet o 
D s. 

er er vez ingen Tviv1 om 
grunden f ' at Bag-

or Grrensedra · 
Haabet om at G gnJngen var 

' rrensestrid 
vrere forb! D t en nu skulde 

· e havde 
sig ind I nord . man vel levet 
d paa, og hdt efter lidt h 
c nogle maaske glemt . . av-

l¢rte co K • • at Vt ogsaa 
amp nede hos 

andre Signaler mod os 10d ~s. F¢rst da 
man at Ka ernede, saa 

' mpen ikke f . 
Jig har jeg l ll er orbJ. Person 

a e Aarene d 
VB:lret at den M . ' er er gaaet, 

enmg, at der · 
med ha1vfjcrde Milli 1 et Land 
med en stoJ• on lndbyggere og 

og velorgan · 
maattc Iseret Pre~se 

vrere Plads fo -
blad mcd t r et stort Grrense-

c betydeligt H 
Dctte Haab U olderantal. 

e er 0nske har · . 
fanct opfyldt All' Jeg lkke 
. · JgeveJ 

honaJ Frem 
l 

gang, og det giver 0 . 
n ng Vor L ' . PreJs-

. lnJe? v· f 
som vi mener e. I I 0rer den Lirue, 

r dansk I t 
J tysk med D t n eresse og 

· c er af redeli 
ning at v· g Overbevis-

' 1 ru·bejder 
Front og Bror Ullde!" Lpsenet 

. Poul Hansen. 
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ST. RE&NE&ADE 2. KfiBENHA¥11 ll 
TElf. CUTRll 11,895 

Blndet : 

Nationaltidende 

skrivPr fipn 
6 S£? f93J 

de Trrek, og selv om Flensborg !kke 

lyser af egentlig Velstand, faar man 

dog Indtryk a.f forbedrede 0konoml

ske Forhold. 
Og den tyske Befolknings Indstil

liug og Optrreden? 
Endnu sidst i Tyverne kunde 

~ktalende i Byen udsrettes for 

delelser om H!erverk og A.fholdelae at/ 
en tysk Fest paa en Msdeplads, de~ 
ejes a.t det danske Mindretal 1 Udkan• 

ten a.t Byen. For nyllg er der fra tysk. 

Side evet Pres paa en danskalndet Ny

byggerfe.milie for at forma& den tU at 

tage Bemene ud at den danske Skole. 

Fortill~elde er lkke ukendte. Den tyake 

en Forbipasserendes Bemrerkning Presses Sprog og Ml.stlenkeligg0relser 

om, at man havde at tale Tysk l er ofte kramkende; saaledes geres dan

Tyskland. I Dag vilde en saadan ske Flensborgeres Kamp 1 1920 for de

Bemrerkning v~ere saa godt som res Overbevisntng og Ret stadig til 

ubenkelig. Ikke i mange Aar har Genstand for hadske og mrer0rlge An· 

Flensborg set en saadan Invasion af greb. Vlsse grmnsetyske Kredse synes 

danske Turister som i denne Som- stadlg lkke at ville anerkende danak· 

roer. Dansk Tale paa Gaden, i For- slndede Sydslesvlgeres natJonale Eksl

retninger og paa Restauranter h0res stensberettlgelse, deres Ret til Troskab 

nresten lige saa ofte som tysk - og mod Fortld og A!stamnlng. 

Flensbors 

betragtes af Tyskerne som en Selv- Forholdet til det officielle Tyskland 

felge. Slet ikke ualmindeligt er det har vooret korrekt; overfor Gramselan

saaledes at here tyske Jernba.ne- dets Myndlgheder har det hidtU slkkert 

embedsmrend eller Sporvejsfunktio- kunnet betegnes som taalellgt. Hvor

nrerer vejlede danske B'es0gende paa vidt tmldlertid det nylig udstedte For

Dansk. Et hyppigt Syn er Eiler med bud mod ,.Der Schleswiger" - tU Trods 

danske og tyske ~g paa K0leren, for de at Myndighederne dertll knytte-

:."'""""""'""""""'""' Af """""'"""""""""""1 danske Cyklister med Dannebrog 
~ • 5 frestet til Cyklen, og danske Studen-

~ Cand. JUr. ~ terhuer. Danske Turistbiler greater 

~ A. Stormgaard Jepsen i dagligt Byen med Hundreder af 

~ ........ """'' .. '"~ ............... "' .................................. w ••• ~ ~Iennesker, og vore Spejdere frerdes 

M ED Spending og Uro har man ~ stort Antal paa Gaderne. 

- na vnlig i de senere Aar - Det nye Tysklands Anstrengelser 

fulgt vort danske Mindretals Skrebne for at formaa Udlrendinge til at gre

indenfor det store tyske Rige. For- ste La.ndet, bl. a. for at de med ~gne 

budet mod Udgivelse a.f ,Flensborg 0jne kan danne sig et Billede a.f Til

A.vis"s tyskskrevne Tillreg ,Der standeue, og dets Velvilje overfor 

Schleswiger" bar medfert, at ogsn!!o udenlandske Turister, der ofte bllver 

Kredse, af hvem sydslesvigske behandlet med en tidligere ukendt 

Landsmrends nationale Kamp lkke Hjrelpsomhed, bar tilsyneladende og

f0les som en Sag a.f vital Betydning saa pavirket de gamle ,Slesvig-Hol

for vorl Lands Fremtid, har rettet stenere"s Indstilling overfor danske 

deres Opmrerksomhed mod vor Syd- Greater. Ogsaa som Dansker meder 

grrense. Forhaabentllg forvandles man nu ofte baade hos den tyske Bc

denne ejeblikkelige Opmrerksomhed folkning og bos Embedsmrendene 

til en varig Interesse for vore For- stor Imooekommenhed. 

poster. Ofte h0rer man i hvert Til- * 
frelde i disse Dage Spergsmaal om MODSlETNINGEN mellem den 

de sydslesvigske Danskes - isrer stedlige danske og tyske Befolk

Flensborgernes - daglige Liv og ning er I Overensstemmelse hermed 

Kaar blive fremsat. mlldnet 1 Aarene efter 1920 og er bid· 

Hvi!ket Indtryk faar man nu som til I det daglige Samliv nooppe blevet 

Dansker under et Beseg 1 Fhms- skrerpet siden Nationalsocialismens 

borg? :Magtovertagelse. Danske og tyske 

Hos den, dcr som dansk flens-!Borgere kan 1 mange Tutmlde atter 

borgsk Dreng bar oplevet Afstem- selskabeligt og forretningsnuessigt 

ningstiden i 1920, dens ophid~edefmrdes sammen uden Rivninger. Sam

Stemning og dens ulige og tunge taler med tyskslndede Flensborgere gt

Kamp mellem dansk og tysk Sinde- ver o!te Indtryk at en mere velvilllg 

lag, dukker Minderne fra disse Aal' Indstilllng overtor Danmark end tld· 

uviUtaarligt frem, og Sammenlignln-ligere. I hvert Tilfoolde synes Arve· 

ger drages, naar Byen efter nogle fjende-Indstillingen ikke lmngere at 

Aars Fravrer paa ny er blevet Op- vrere noget fast Fmnomen. l{aanllge 

holdssted i nogle Ferie-Uger. Nre- Bemmrkninger om Danmarks Hrer og 

sten hver Gade, hvert Sted, rummer Flaade, da.nsk Arbejdsleshed, Leven 

Minder. Her var det 1 Byens vest- over Evne og KulturbolsjeV!sme un1-

lige Udkant, at ct lille Dannebrog _ ga.ar man derlmod ikke, ligesom Grren

et Bordflag - stillet 1 en Vinducs- sedragningen helst maa udelades som 

karm paa anden Sal _ ganske v!st Samtaieemne, bvls GnJdninger 0nskes 

et a.f de f0rste, der efter Aartier igen undgaa.et. 

blev vist offentligt -, den Gang Billedet savner saaledes ikke Lys

vakte Tyskernes Harme, saa at de punkter. Et vist Indtryk at Fordra

en Aften i hundredvis demonstrere- gelighed undgaar den Besegende lkke. 

de foran Huset, a.fsang patriotiske Ganske vint faar man ogsaa Lejlighed 

Sange og truede med at storme Hu- W paa Kirkegaarden med de danske 

de Indremmelser og velvlllige Bemmrk· 

ninger om Forholdet tll det danske 

Mindretal - af Grmnselandets officielle 

tyske Kredse vll bllve benyttet tll en 

Skrerpelse 1 Behandlingen at Mlndre

tallet, vU Fremtiden vise. Paa For· 

haand er en skeptlsk Indsitlllng tra 

dansk Side velbegrundet. 

Fra dansk Side vU man kun enske, 

at den mere fordragellge og fredeligc 

Aand, som synes at have udvlklet sig 

l Samkvemmet mellem Bysbern at tor- Kampvilje. Aldrlg er der blevet stU· 

skellig natlonalt Slndelag - naa.r A!· let &terre Krav U deres Mod og Tro· 

stemningstiden 1 1920 tages som Bag- fasthed. Dertor bar Moderlandets In

grund - ogsaa 1 Fremtlden maa be- teresse og St0tte neppe nogen Sinde 

vares. Hvordan end Udvikllngen vii veret sa.a. skmbnesvangert paakrevftt. 

forme stg, vil Grensekampen vedvare. Vort Folk ber - ikke mindst for Ln.n

A.ldrlg fer i Hlstorien har danske Slea- det,s Skyld - med A.arvaagenhed f0lge 

vlgere som nu skullet modstaa en ena- sine La.ndsmends fremtldige Sluebne J 

rettet, autoritmr State Magt, dena Be· Flenaborg og det evrige Sydsle.svlg. 
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hfennesker, og vore Spejdere frerdes 

M ED Sprending og Uro bar man i stort Antal paa Gaderne. 

- navnlig i de senere Aar - Det nye Tysklands Anstrengelser 

fulgt vort danske Mindretals Skrebnefor at formaa Udlrendinge til at gre-

indenfor det store tyske Rige. For- ste Landet, bL a. for at de med O?gne 

budet mod Udgivelse af ,,Flensborg 0jne kan danne sig et Billede a.f Til· 

Avis"s tyskskrevne Tillreg ,Der standenc, og dets Velvilje overfor 

Schleswiger" bar medfert, at ogsn!l. udenlandske Turister , der ofte bliver 

Kredse, at hvem sydslesvigske behandlet med. en t idligere ukendt 

Landsmrends nationale Kamp ikke Hjrelpsomhed, bar tilsyneladende og

feles som en Sag at vital Betydnlng saa pavirket de gamle ,Slesvig -Hol

for vort Lands Fremtid, bar rettet stenere"s Indstilling overfor danske 

deres Opmrerksomhed mod vor Syd- Grester. Ogsaa som Dansker m0der 

grrense. Forhaabentlig forvandlesman nu ofte baade hos den tyske Bc

denne e jeblikkelige Opmrerksomhed folkning og bos Embedsmrendene 

til en varig Interesse for vore For- stor Im0dekommenbed. 

poster. Ofte h0rer man i hvert Til-
* 

frelde i disse Dage Sp0rgsmaal om M ODSJETNINGEN mellem den 

de sydslesvigske Danskes - isrer stedlige danske og tyske Betolk· 

Flensborgernes - daglige Liv og ning er 1 Overens.stemmelse hermed 

Kaa.r blive fremsat. 
mildnet i Aarene efter 1920 og er hid· 

Hvilket Indtryk faar man nu som til 1 det do.glige Sa.mliv nreppe blevet 

Dansker under et Bes0g 1 Flens- skrerpet siden Nationalsoclalfsmens 

borg? 

Magtoverlagelse. Danske og tyske 

Hos den, der som dansk flens- IBorgere ka n l mange T1Welde atter 

borgsk Dreng bar oplevet Afstem- selskabellgt og forretningsmmssigt 

ningstiden i 1920, dens ophidsedefrerdes sammen uden Rivninger. Sam

Stemning og dens ulige og tunge taler med tyskslndede Flensborgere gt

Kam.p mellem dansk og tysk Sinde- ver ofte Indtryk at en mere velvilllg 

lag, dukker Minderne fra disse A3l' Indstilling overfor Damnark end tid· 

uvilkaarligt frem, og Sammenlignin- ligere. I hvert Tilfrelde synes A.rve· 

ger drages, naar By en efter nogle fjende-Indstillingen lkke lrengere at 

Aar s Fravrer paa ny er blevet Op· vrere noget fast Frenomen. Haanlige 

holdssted i nogle Ferie-Uger. Nre- Bemrerkninger om Danmarks Hrer og 

sten hver Gade, bvert Sted, rummcr F laade, do.nsk Arbejdsleshed, Leven 

Her var det 1 ByCl'.s vest· over Evne og Kulturbolsjevisme und

lige Udkant, at et lille Dannebrog _ gaar man derimod lkke, llgesom Grmn

et Bordflag - stillet i en Vinducs- sedragningen helst maa udelades som 

karm paa anden Sal _ ganske viat San1ta1eemne, bvls GnJdninger enskes 

et af de ferste, der efter Aartier igen u.ndga.a.et. 

blev vist offentllgt - , den Gang Billedet sa.vner saaledes lkke Lya

vakte Tyskernes Harme, saa at de punkter. Et vlst Indtryk af Fordra

en Aften i hundredvis demonstrcre- g-ellghed undgaar den Besegende lkke. 

de foran Huset, afsang patriotiske 3anske vist faar man ogsaa Lejllghed 

Sange og truede med at storme Hu- til paa Kirkegaarden med de danske 

set. Skjult af nye Gader og Huse Krlgergrave at konstatere, at Gravmo-

n rer ved. Byens Centrum end- numentet !or vore Faldne - Istedle· 

det forhenvre rende Gymnasium _ veo - stadig lkke er tilbagegivet de 

oprettet fer 1864 - , hvor Opholdet dOde Soldater, til hvia .Minde og JEre 

den Gang paa Grund a.f tyske Kam- det blev rejst. Gemt og .,glemt" er det 

og Lrereres Chikanerier anbragt paa eo Kasernegaard 1 NIJ!r· 

en Lidelse for en dansk Dreng. heden at Berlin. Om virkellg Forsta.a

kan man nresten udpege hvcrt else for natlonale Modstanderes FB!l· 

i Hovedgaden, der t urde vise drelandsk
~erlighed 

og JEre vidner dette 

Flag, endnu erindres Over- Forhold ikke. 

Boykot - okonomisk og selska- Ikke desto mlndre bereder dansk 

- , Afsked.igelser, Forfelge1ser Sindelag I Sydslesvlg VanskeUgheder t 

danske Spejdere paa GadE'n og mange at Llvets Forhold. En Sam

Fanatisme og tysk Over- menllgning med det tyske Miodret&ls 

tildelte den Gang Byens dan- frle Forhold 1 Danmark taaler vort 

Befolkning et 2. Klasses Stem- Mlndretals Stilling ikke. Bele dets 

, og Haan og Ringeagt blev en Stilling indentor den tyske Stat er cnd-

Gentagelse. 
nu ikke cndeUg fastlagt at de tyske 

Siden cia er over 17 Aar gaaet hen. Myndlgheder, og med Utryghed im0de

Meget bar denne Tid forandret 0 <Y. ses Fremtfden lkke mlndst at Ung

saa i Flensborg. Intcressant er d:t dommen. Blandt andet moder der 

iagttage Byen efter det tyske Sy- denne rent uddannelses- og arbejds-

stemskifte i 1933. 
mresslgt de sterste Vanskeligheder, og 

Bybilledet bar vel ikke vresl ntllg dens lndrullering l de natlonalsoclall; 

skiftet Udseende. Og dog bar de stlske Arbejdslejre med dissea strerke 

sidste Aar skabt iklce saa faa nye Paavlrknlng baade nationalt og ver

Trrek. Der bygges igen i Flensb,;l"g densanskuellgt betyder en alvorlJg Fa

ganske vist ikke i stor st1l _ n for Mlndretallets Fremtid. 

I 

adskillige skumle R0nner har I den senere Tid ar der indJebet Med-

maattet vige Pladsen for nye Husc, 

ligesom der i Byens Periferi er duk

ket et sterre Antal et- og to-Fami

liers Huse op. Paa Vrerf tet - Cd

Byens st0rste Arbejdsgiver ·

arbejdes der attcr for Alvor, og der 

haves efter Sigcnde Ordrer til den 

farste Tid. I den for saa frerdscls

forladte By ses i Dag ikkc saa faa 

tyske og udcnlandske Bilcr - skon t 

den i dcnne Henseende stadig il;ke 

taaler SarnmenHgning med en dansk 

By af tils\"arende Storrclsc. Forrt't

ningslivct pnastaas at have tage t et 

- haardt tiltrrengt - Opsving. 1 

det hele er den Fattigdom, som ig, n 

ncm mange. Aar satte Prreg paa By· 

en, ikke lrengere et saa lojnefalden· 

tyake Kredse v1l blive benyttet W en 

Skrerpelse 1 Behandlingen at :Mlndre

tallet, v1l Fremtiden vise. Paa For· 

haand er en skeptlsk Indsitlling tra 

dansk Side velbegrundet. 

Fra dansk Side vii man kun enake, 

at den mere fordragellge og fredeligu 

Aand, som synes at have udviklet sig 

i Samkvemmet mellem Byabern at for

skelllg nationalt Slndelag - naar Al.· 

stemningstlden i 1920 tages som Bag-

!ol.kninga 

Kampvtlje. 
er der blevet stU-

let starre Krav U derea Mod og Tro

!asthed. Derfor ha.r Moderlandeta In· 

grund - ogsaa 1 Fremtiden maa be· teresse og Stolte neppe nogen Sinde 

varea. Hvordan end Udvikllngen vll vaeret aaa ~bnesvange
rt paakrB!lvet. 

fonne sig, v1l Grml13ekampen vedvare. Vort Folk ber - 1kke mindst for Lo.n· 

Aldrig fer l Hlstorien har danske Slea- deta Skyld - med Aa.rvaagenhed felge 

vigere som nu akullet modstaa en eu. sine Landm!ends tremtidige Slaebne 1 

rettet, autoritS!lr Stata :Magt, dena Be· Flenaborg og det evrtge Sydslesvtg. 
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SL RE&NEGAOE t K8BENHAVN ~ 
TELF. CEJITIW. 11 ,HS 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den j SEP IQS7 

Sydslesvigs lyske · 
Blad 
gensidig 

paa 
alitet 

,Afsluttende Bemaerkninger" 
i ,Schleswig-holsteiniscbe 

T ageszei tung" 

Nationtdtirlent!e privat 
· Fleruborg, Lordag. 

DET par ti-offlcielle Organ for Syd
slesvig og Holsten ,Schleswig

holsteinische Tageszcitung" bringer et 
.,a!sluttende" Ord om ,Scbleswlg<'r"
Forbudet. Det bar llgesom de gT~Ense
tyske Blade gengivet det tyske Propa
gandaministeriums Sktivelse til .. Flens
horg Avis" og siger, at den ,.bekr~Ef
ter Tyskla.nds Vllje til i Behandlingen 
a f Mindretalssporgsmaal i Alm1ndclig
bed og 1 det slesvigske Gr~enaesporgs
maal i Salrdeleshed ikke at hldfore no
gen iEndring, men tvrertimod a~ skabe 
Forudsaltningerne for et vlrkellgt, op
rigtigt Samarbejde med den danskc 
Folkegruppe". 

Artiklen s tutter saaledes: ,Vi vilde 
12mske, at Rigspropagan(!a.m1n!.stcrlets 
Brev, der vidner om k1ar HoldnLng og 
virkellgt Storsind, nu ma,a da1me Be
gyndelsen paa. l:legge Sider t il en loyal 
Behandllng a t Mindretalsspors-smaalc
ne her og hlnsides Grrensen. Forst saa 
ltan der 1 det slesvigske Gnenselaod 
opleves, hvad ,Flensborg Avis" altid 
saa gerne bar gjort sig til Talsmand 
for : At give et Eksempcl paa, hvorle
des man i et Gralnseland kan finde en 
Monsterlesrung af Forholdet fra Folk 
til Folk." 



• 

• 

ST. RE6NE6ADE 2. KSBENHAVN K. 
TELf. CENTRAL 11 ,995 

Bladet: 

Nationaltidende 

lnteressant A.rtikel i , T idens T egn" om Danmarks 
9konomisk e Jl ansk eligh eder 

, Manden i T~nden'' foreslaar ny praktisk 
Skandinavisme 

S OM et Bidrag til Diskussionen om 
Da'hmarks Stilling i Norden bar 

en af ,Tidens Tegn"s Medarbejdere 
under Mrerket .,Mannen i t0nnen" i 
Torsdags skrevet en i og for sig in· 
teressant Artikel, som han selv kal
der for et storpolitisk Kandest0beri. 
I Overskriften rejses Sp0rgsmaalet 
,Kan Norge hjrelpe Danmark og 
Verden'!" 

80-40 Mlllloner, og det foreslaas at 
stllle dette Beleb til Raadighed I Fon:n I 
at udenlandsk Valuta til Danmark til 
Indk0b af Ra.astoffer. Artiklens For
fatter fortsmtter denne Tankegang, 
ldet han dog understreger sin egen na
tlonalokonomlske Uvidenhed med at 
{oreslaa detl norske Btatsminister at 
tage I ?JitiaUt.-et til Forhandlinger me-d 
Bvcrige og Finland om en eventacl 
H jrelp til Danmark, der naturligt kun· 
de bllve en praktisk Udbygrung af 
Oslo-Konventionen. Det vilde blive en 
ny Skandinavisme, et helt nyt Trrek 
I nordisk Samkvem og I internationa
le Forhold, slges der. Denne nye Tone 
i Udenrlgspolltlk og I international I 
Handelspolitlk vllde, mener den norske 
Journalist, eve sin usynlige Indflydelse 
ogsaa paa lndre Forhold 1 Norge. 

Kan Skandinavien hjaelpe 
Danmark, sp, rger Manden i 

T~nden 
Siden hedder I det i Artiklen, som 

tll en vis Grad supplerer den sveoske 
Gcneraldirekter Omes Forslag om 
H;aandsrrekrung til Da.rrmark, at enhver 
Nordmaod, enhver Svensk, enhver F'.lll
ne maa blive optyldt mea Borg o1•et·, 
at D(mmark hat· s(la store VanskeZig
hcder 1 Dag: baade fordi Danskerue er 
vore Br0dre, og fordi Norge og Sverlge 
og Finland bar nedadgaaende Arbejds
leshed. Derfor maa vi I Norge, skri
ver den norske Journalist I .,Tidens 
Tegn", og I Norden tage Spergsmaalet 
op, om 'l'i i Praksis kan yd.e en saadan 
Haandsrrekn.ing, at Arbejdsle3hectcn i 
Danmark ikke bliver saa 3tor, som den 
vilde bliue ttden norBk-81Jen8k·/i114k 
Hjrelp. Bar Vi for Eksempel ikke mere 
udeolandsk Valuta, end vi behever 
selv? 

Et nordisk Valuta.laan? 
Artiklen konstaterer, at Norge har 

et Overskud paa Statsbudgettet paa 

Artlklen stutter: - VI kan skyde 
An.svaret for en Verden, som gaar sin 
Undergang f M0de, fra os, bl. a. ved 
slge, at Danmarks Vanskeligheder iltke 
rager os. Og Vi kan slge, at vor Ind· 
sats I Arbejdet for at redde Verden 
bare skat bestaa I et Haab om, at Ka
tastrofen heller lkke denne Gang skal 
ramme os. Men vi kan. ogsaa tage et 
A rbefde op tor paa en. helt ny Maade 
at skabe Fred og vise, at der Jind.es 
en and.e-n Vej end Krlgen, og den Vej 
Blaar m ind paa, hvis m hjrelper Dan
mark i dets Bekneb. Og den H jrelp be
tyder ogsaa paa en atlden Maad.e no
get helt nyt, idet d.en ikke har Brod 
mod noget atldet Folk - tvrertimod 
vfl /rerre Arbejd.!l68e i Danmark betyw 
d.e eget Evne hos d.e dan.ske Forbr"!Je
rc til at kebe for Eksempel baa.de 
tyske og engel$ke Industriprodukter. 

Hamar. 
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~ fi-Orin~ taler Om 
Flresl{edanskere 

Kraftig Tale for 20,000 U dlands· Tyskere 
Nationalticle nde privat 

BerZin, Torsdag Alten. 

I STUTTGART, bvor for Tiden en 

Mrengde Reprresentanter for Ud-

i dette 0jeb1ik lnd ... . " 

Tyskland er atter en f9)rende 
Stormagt 

I0vrlgt indeholdt Gorlngs Tale man
ge opsigtvrekkende Enkeltheder. Han 
sagde bl. a.: 

- I Udlandstyskere h0rer tU Tysk· 
lands jernfaste Forsvar. 1 Dag kan 
Ty~kland ikke mere splittes og skilles 

I ad. Vi bar en Vrernemagt, som er pa
rat til at forsvare bele Nationen, og
saa Folkefrellerne i Udlandet. Vi bar 
en Flaade af stolte Krlgsskdbe, som er 
et Vidnesbyrd om det nye Tysklands 
Kraft. Paa vore Vrerfter bygges sta· 
dig nye Krigsfart0jer. Den Tid vii og-

fornrerme eller 
f(.-. 



ST. Rf6NE&ADE 2. KDBENHAVN ll 
TELF. CEifTRAL 11,895 

Bladet: 

Berlingske TidendeAtten 

skriver del!. 2 SEP. 1937 

& I SollJDier har 50,000 
Danske hes'gt Sydslesvig \. 

Den gamle By Slesvig, hvor Dansk og Tysk m~des 
D ER har i Aar Vlleret j!n kolossal 

Stigning i Bespgene Syd for Gram
sen. Efter et Sk¢n bar ca. 50,000 dan
ske Unge og lEldre i denne Sommer 
set og oplevet vort sydligste Gramse
land. 

besdrer S!ibyens fremragende, kultur
historiske Mindesmcerker. 

- Det stcerkt stigende Bes~g her ved 
Slesvig og Danevirke i Sommerens L¢b, 
siger Skolebestyrer, cand. theol. Svend 
Johannsen, Slesvig, er for os, der staar 
i Arbejdet, en m~~egtig Opmuntring, da 
vi deri maa se et Udslag af stlgende 
Interesse for Arbejdet og Sympati der
for. 

En at dem, der har bedst Lejlighed 
til at iagttage og vurdere dette, er Dom
kirkens livtulde og altid elskvcerdige 
Foreviser, Kirketjeneren, Hr. Jiirgm 
Ross. 

- Dcr var sidste Aar SO,OOO Bes¢
gende i Domkirken, og i Aar kommer 
vi op paa et betydeligt h¢jere Tal, hen
imod 50,000, oplyser Hr. Ross. Det 
drejer sig mest om Tyskere og Danske
rc, men 1 ¢vrigt har her vceret Folk fta 
alle Europas Lande. 

Bes¢gene bliver nu mere systematlsk 
tilrettelagt end tidligere, og der er ln
gen Tvivl om, at vi skyider Arrang¢
rerne at de store Flokrejser en stor Tak 
for det mcegtige Arbejde, der lcegges 
ind i , rberedelserne. Og jeg skal ik-
ke !Jirlige Skjul paa, at de Gcester, vi 

,-1nest glade for at tage imod og vise 
rundt, er dem, der kommer paa Studie
rejse, t. Eks. kornrner som Indledning 
eUer Atslutning pall en Studiekreds Ofl 
lign. 

Fra Danmark kommer ister mange 
Bprneskoler og Ungdomsskoler, og tra 
Tyskland kommer iscer mange · fra 
Landaars-Hjemmene, Drenge som Pi
ger, og fra ,Kratt durch Freude". 

Ogsaa mange kommer her ira Syd
tyskland, og det viser sig, at de fleste 
kommer, !ordi de bar set Filmen 
, Schleswir an der Slei". Heri fore
kommer en Del brillante Optagelser fra 
Bryggemann-Alteret og at Svalegan
gen i Domkirken. Folk vu saa hen og 

- Og Deres 0nsker? 
- At det maa blive Epidemi at tage 

til Danmarks gamle Sydgramse. Des
uden, at det store Bes¢g her i Sommer 
maa scette Frugt i for¢get Tilslutning 
til de nationale Foreninger. 

se Tingene med egne 0 jne. 

- Maerker De Forskel paa danske og 
tyske Gmster? 

Paa , Slesvighus"" 
BestYreren paa det danske Hotel og 

Forsamungshus Hr. Peter Hansen, 

- Det kan ikke n~~egtes. For et Sel
skab at Sydtyskere viste jeg forleden 1 
Skumrtnren Bryggemann-Alteret 1 
skarp Projekt¢rbelysning. De blev 
ganske betaget, og under store Ann
fagter Udbrpd de: ,,Ach, du lleber 
Gott"l • 

.,Siesvlghus", siger: 

- Der har i Aar vceret et unlminde-
Jigt stort Bes¢g, f. Eks. har der Vlleret I 

1 mange flere Nordmcend og Svenskere 
I her end sidste Aar. Der bar i Aar paa 
/ selve Hotellet ikke Va!ret scerlig mange 
Tyskere til Overnatning, men til Gen
g~eld flere til Spisning - for Tyskcrne 
elsker den danske Mad. 

Dansk Forenings Virke 
i Sommer 

- Har De batt Foreningsarbejde i 
Gang i Sommer? sp¢rger vi dern~~est 
T¢mrermester Ilper, Slesvig, der er et 
at de virksomste Medlemmer at Den 
slesvig&ke Forenings Ledelse. 

- Det kan De rigtignok tro, svarer 
Hr. Dper. Rver Uge hele Sommeren 
igennem er Ungdommen st~~evnet sam
men til Folkedanseaftener. Saa spilles 
og danse:s de gatnle spndeiJYdske Fol
ke danse - jo, vore Folk elsker disse 
djcerve og raske Melodier. Vi vilde 
egentlig standse Folkedanseaftenerne, 
da Sommeren meldte sig, men de Unge 
protesterede. 

- Deres glcedeligste Oplevelse i Sommer? 

- Det er algjort denne, at det har 
vist sig, at aile de unge M11end at vor 
Forening, som har maattet a!tjene de
res tyske Arbejdstjeneste og Militcer
pHgt, bar hoidt fast ved deres danske 
Sindelag. De var vore, da de drog ud 
- og de vendte hjem igen som vore. 

Jo, der er god Jordbund for dansk 
Virke her, og der er stigende Interesse 
for Arbejdet, hvilket viser sig gennem 
torpget Tilgang at Ungdom. 

Hvor Danske og Tyske mpdes 
Men der er lkke blot dansk Vlrke 1 

S!esvlg, og det er ikke blot Danske. snm 

S~ saadan noget tager Dans.kerne 
ganske roligt paa . 

Hr. Ross fortlleller endvidere om et 
Bespg at en Gymnasieklasse tra Marie 
Kruses Skole J K¢benhavn. De slugte 
hvert Ord, jeg sagde. De noterede og 
noterede og forstod alt, selv om jeg 
udelukkende talte paa Tysk. 

Se, saadan en Ungdom bliver man 
aldrig trcet a! at vise rundt, slutter Hr. 
Ross. 

-k. 
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ST. RE&IlE&ADE 2. K8BENHAVI K. ~ l'arTII&l. 11,tiS 

Bladet: 

Nationaltidendf· 

Officiel Meddelelse 
Ira det tyske Propa· 

gandaministerium 
Ntztionaltitlentle prirHit 

Flensborg, Tirsdag. 

F0LGENDE Skrivelse, der i Dag indl0b til Forlaget for ,Flensborg Avis", vii blive l~eSt med Interesse. Skrivelsen, der er dateret den 30. August, er paa M.inisteriets Vegne undertegnet af Ministerialraad Berndt: 

Jeg bekrrefter Samtalen 1 Dag (27. August) med Hr. Chefredakter Ermt OhristiaMen. Jeg rejser derefter lngen Betamkellgheder, na.a.r Bladet .,Der Schleswiger" tra 1. Oktober 1937 ud-l<ommer som Ma.anedaskrift 1 tysk Mini3teriaZraad Berndt. Sprog - jeg vii derved give Dem Lej- Formen at et Dagb~ l tysk Sprog, 
llghed tU 1 alle de Spergsmaa.l, som 30m Mlt at 8ig .yelv dragu ina i Tysk
vedrerer det d&n3ke Mlndret&l, at hen- lands Btatspolitik og den cd faar en 
vende Dem til den tyake OftenUlghed Betydning, aom maaske slet ikke er 
og overfor den at tr8lde I Skranken paatamkt at dets Udgi1:11re. De vil 
for det danske Standpunkt. desuden der·t:ed hat:e den Mulighed hos 1 Dertil behe\.-eB etter mit Sk,~m ikk6 de /M, maaske torhaandenvmrend~ Indbyggere i BZe~~g, 801Il troda mang-'le?t46 Bprogku114&kaber maatte regne .r•ig til Danskheden, at van-11e for Dere8 StandpuJtkt. 

De vU dual se, at min Forholdsregel tkJ(e er dlkteret at Vlljen tU at lukke Mun&m paa det da.n8ke Mindnetal eller at vanakellggere ~ts Propaganda, I at tveertimod andre principLe~ Synsp~ter maatte t0re tu min Forhold8· regel. Iovrigt er De lDdtU i Dag aljr!g blevet llldsnrevret (beelntri!.chtlgt) i heie Perea Propaganda. 
Jeg rejser endvidere ikk,e nogen Ind.Mgelse imod, at ,,Fler.aborg Av ts<< 4 Un4tage'l8estllfa:l4.e ogsaa give;, s(ne ~e K~k<lb til tligti.ge Artikler i tysk Sprog. Jeg torudsastter hC7"Ved, at Ds Iader Dem tt•Js ~a princlpielt v4gtige Artfkltn' og aaad4nM Erkkeringer, for ~w Vedkommende 4et 'liMB D6m af Ba:rliq 

i hele Dens Mmdretwgr"ppe. 
Ve~J donne Im~ekommtmhed tal Jeg 

g4vo 8an'lfgt Udtryk for, hvor ~,......._..., ~gg'er V(Jigt vaa et Joyc:Ut 
med ~ d4Mk~t ll'oUte-4 BleBd!J • . 

\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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ST. REONEGADE 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den 3.1 AUG. 1937 

,Der Schleswiger" udkommer som Tidsskrif t 
/ra Oktober 

Nation altiJentle pri11at I maattet regne m.ed kun Tid e:tter anden 
Fle11.sborg, Ma.ndag. at :faa Gnidnings.mulfgheder ryddet til 

I en ny Leder opridser Fl&~tsborg Avis Side og jrevnet et Stykke at ~jtm 
fre1'Xl til den endelige Tryghed. Andet 

Stillingen 1 Sagen vedr
0

rende For- har vi lleller ikke kunnet vente• her, og 
budet mod ,Der Schle.swiger". det torekoaruner os, at der dog denne 

, De nyeste berlinske Udtalclser maa.", Gang er gjort et betychtingsfuldt 

siger Bladet, ,ses so:rn et Skiidt 1 den Skridt, og at ikke enht·P-r Regering, 
r lgtJge Retning. En yderligere Sk~r- lt•·erken i ct line eller et start Land, 

i en Forhandl;ng som den, der er fert, 
rildc have gjort saa betydelige I ndrem
mclser, som Tilfa:ldet her har vreret: 

pelse at Tonen vii nmppe gavne til no

gen Side. Det skal nu vtse sig, om den 

grrensetyske Lejr har forstaaet, hvad 

det ledende tyslce Regeringsblad 1 en 

Omtaie at det dtbsk-tyske Forhold har 

!'astsla.aet som den tyske Forers urolc
kellge Vilje. 

En da..nsk Virkelighedspolltik maa. vur
dere dette, og - under Opretholdelse 
at Indsigelsen - arbejde Videre i den 
Llnie, som Danmarks Tarv krmver. 
Der er", slger ,F16ru3borg Avis" til Slut, 
,lntet foranctret t, at den danske Be
foiiUJJng Syd for Grrense,n og dens 
f'resse staar paa en meget udsat Post. 
Vi maa slutte op omltring det dan.ske 
Modet'Sm!J,al og oml<rlng hele den 
svrero Opga.ve. Forllaabentlig vii det 
ogsaa vise sig, at hele den Samllu, so.>n 
der s,ae. smukt og wniddelbart er givet 
Udtryk for fra. alle Sider I vort Fmctre
land, og som har fyldt os med Ta.k
nemmellghe4, faar Udsl!ig i varig 
Handling." 

Det er jo en Sag :!lor sig, hvad vl 
kunde ~mske, ikke alene meci Hen.syn 
til Bladforbudet, hvor Indsigelsen er 
opretholdt baade ved Forhandlingen I 
Berlin og i hele den d>lnske Pre.sse, 
men mect H enayn til Grmnse!ll, det 
dW\Stk-tyske Forhold, de Uda;,sknlnger, 
der &erUg i det Bi'<lste Aar er frem
kommet imod Da.nmarks Ret til Grren
sen. Naturligvis kunde ri Dan,ske Oil· 

I!Tce of!!cielle Erklceringer t 4 Cil tyske 
Of/etttlighea, som direkte tog Sigte paa. 
Gramse-n.,· men d6 er ikke op11aaet i a~ 
Jorlobne 17 Aar. Vi har hele Tid.en 

Iovrlgt kan oplyse.s, at .. Dj>r Schle.s- 1 
\vlger" a.ntagellg 1 Lebet af Oktooer Vil 
begyncte at udkonune som Tidsskri!t. 



St REONEOADE ~ KBBENHAYN ~ 
TaF. CEIITRAL 11,995 

Bladet : 

~ationaltidende 

Nielsen truer 
-I S0nderborg Social-Demokrat"Skri-

ver Folketingsmand J. P. 'N~e~ 

i Anledning af Forbudet mod tTdgi

velsen af Der Schleswiger bL a. fel
gende: 

VI var I fuld Gang med Overvejelser 

om mere Frlhed for det tyske Mindre· 

tal paa de kulturelle Omraader, sa.a-

lledes som Folketingsmand, Pastor 

Schmidt enskede det I sin Tale ved 

Rigsdagens Slutning. 

Ethvert tmnkende Menneske kan da 

indse, at det er umuligt nu at ge.llllem

ferc saadanne Krav. VI vilde slmpelt

hen blive Ul Grin for hele Verden. 

VI bar to Ting, der srotter Bitterhed 

hos den danske Befolkning I &nder

jylland, og det er Mindretallets Radio· 

taler, der hver Gang sker paa Dansk. 

Vi bar nu Bekrm!teise fra ai!erbejeste 

Sted 1 Tysk!and paa, at saadanne Hcn

vende!ser I GEeSte!andets Sprog er at 

det onde. Og saa har vi Jordkobene og 

Opmagasineringen at Jorden. Ogsaa 

saadanne Foreteelser i et Groonseom

raade er efter tysk Opfattelse forkert. 

Lad os nu paa given tysk Anledning 

faa dlsse Spergsmaai paa Dagsordenen. 

Det kan lkke voore saadan, at i l!8Jll• 

me Grad, Grmnserne snoovres ind for 

det danske Mlndretal Syd for Grmusen, 

for at det tilsidst ga.nske kan gaa un

der den tyske Ensretnings Aag, saa 

udvides Grrenserne for dot tysl{e Min

dretalsfribcd I vor Landsdel. 

Der maa vmre Lighed, hvis Ven11ltab 
skal holdes. 

Det er os ikke bekendt, til hvilke 

Overvejelser om Udvidelse af det 

tysksindede Mindretals Frihed Fol· 

ketingsmand J. P. Nielsen sigter i 

sin Indledning. Vi troede, oprigtig 

talt, at Danmark havde ydet sine 

tysksindcde Borgere al den Frihect, 

det havde at give bort, naar vi da 

ikke ligefrem skulde gaa over til at 

srette Prmmie paa tysk Sindelag. 

Saafremt Hr. J. P. Nielsen med 

sine Bemmrkninger om Mindretals

Reprresentanternes Radio-Taler me

ner, at de ber opfylde Kravene om 

Sammelighed i den offenlige For

handling - ogsaa forud for et poli

tisk Valg- deler vi hans Opfattelse. 

Men vi vilde anse det for en grov 

Fejl at forbyde det tysksindede Min

dretals Ordferere i den danske Radio 

at tale Dansk, der er deres Mo!]ers

maal. Det er visselig ikke en dansk 

Opgave at bidrage til Hjemmetys!icr

nes Denationalisering el!er stem 

dem som et Fremmedelenent i Be· 
folkningen. 

Hvad Jordkebene og Opmagasine

ringen. af Jorden angaar, kan der 

intet vrere til Hinder for at smtte 

disse Sp0rgsmaal ,.paa Dagsorde

nen ". De kommer der desuden nok 

af sig selv. Men heller ikke paa rlette 

Omraade troer .vi paa Nytten af 

Statsindgreb, der tager Forbillede 

efter fremmede Systemer, og som 

har Karakter af Gengmldelse efter 

L reren om 0je for 0je, Tand 
I 

Tan d. 
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ST RE&NEGADE 2. KPBENHAVN ~ 
' TELF. CENTRAL 11,985 

Bladet: 

9 er1ingske T idende 

skriver den 31 AUG. 1937 

l)et skal Pu vise sig, om 
den grrensetyske Lejr har 

forstaaet Hiders Vilje 
~ - ---

danslte Befolkning Syd for Grrensen og 
, Flensborg A vis" fremsret- dens Presse staar paa en meget udsat 

ter kort Bemrerkning om Post. De maa slutte op omkring det 

Bladforhudet danske Modersmaal og omkring hele 

deres svmre Opgave. Forhaabentlig vii 
FLENSBORG, MANDAG. RB. det ogsaa vise sig, at den Samhu, som 

,Flensborg Avis" fremsmttcr fplgende der smukt og umiddelbart er givet Ud

korte Bemmrkning: Der er formentlig i tryk !or fra aile Sider i vort Fmdreland, 

Ordskiftet om Bladforbudet fra dansk og som har Cyldt os med Tak-nemlighed, 
Side klart og skarpt fremlagt, hvad der Caar Udslag i varig Handling. 
cr Sagens Kerne, og Indsigelsen mod 
Forbudet selv i den Iempede Form er 

tastholdt. En yderligere Skmrpelse ar 

Tonen vii nceppe gavne til nogen Side. 
De nyeste berlinske Udtalelser maa ses 

som et Skridt i den rigtige Retning. 

Det skal nu vise slg, om den gram

setyske Lejr har forstaaet, b vad det 
ledende tyske Regerlngsblad i en Om

tale at det dansk-tyske Forhold hat 

fastslaaet som den tyske Flfrcrs urok 
kelige ViiJe. 

I en Iedende Artikel bringer Bladet 

den danske Presse en Tak og siger til 

Slut: Alt dette forandrer intet i, at den 
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ST. RE8NE6ADE 2. KBBENHAVN K 
T£lf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

Nationaltidt'nd~ 

skriver den 3 1 AUG. i9J7 

Mindretallet ser 
paa Beslaglreggelsen/i 
s9fn en Represatie , 

Voldsomt Rpre blandt Nord
slesvigll Ty8kere -Nationalticlencle prlvat 

Aabenraa, Mandar. 

LEDELSEN af det tydce Mindretal 

j Nordaleavill' a;rnea ik.ke .at 

Dlll!re all!rlig ator Reapekt for de da.n

ake Myndigbeder, Under Overakriften 

.,Sandheden under Cenaur" bringer 

Nordacltleswia-acbe Zeitunl' i Dar paa 

sin Foraide en Ceua-ivelae al det be

slaglagte Flyvebl&da IDcfhold, aom Po

lit:iet har fremfprt til Bea-nandel .. for 

Flyvebl&deta Konfiabtion.. Bla de t 

noje• iklce blot med at citere Hoved. 

punkterne af det forbudte Flyveblada 

lndbold, dri ledaager tillil'e Citater. 

ne med Ko.Qlmentarlll', aom yderiirere 

foratll!rker de i Flyvebladet indeboldte 

Beakyldninger og Angreb paa danalc 

Retspleje, ja, man •PP!Wer endoll' over. 

modigt, hvorfor Polit.'et ikke lflr !tar 

grebet incl. Blaclet •kriver bl, a.t 

,.Paa. samme Dag, som dot tyslce 
Propaga.nda.mln1ster1um tll.slger det 

dn.n.ske .:Mindreta.l 1 SydslesvJg vldtgaa
ende Friheder t1J i Brochurer og Flyve

Nade 'S.t forsvare deta Sag, tramg~r 
det da.nske Politi sfg ind 1 ,.NOrdschles
wlgsche Zeltung"s Trykkert og beslag

la>gger 50,000 Flyvebla.de, som det na
tionalsocls.Ustiske Part! havde tll Hen

Eigt at udsende tor at underrette al!e 

Kredse at vor HJem.stavn om 'l'lldra
gel..«eme 1 Stollig-Attatren." 

,Jep Schmidt er uskyldig -" 
Vfdere genglver Bladet FlyveEJkrlt

tets P~..ande om, at man uden Spor 
a.t Grundla.g bar holdt .Tep Sclunidt ar
resteret i 11 Dage, og at f.n.tet Bevts
mate.rJale mod ham torclaa.. .. Vi ved 
lige .saa godt .som Polltfet, at Porksen 
er fUldst&ndig og abeolut uSkyldlg og 
uden Kendskab til aile de Forhold, m.a.o 
har d.emt ham for," siger l3~adet 
c!ere. ,Det danske Kriminalpol.ltf 
trods mange 'Maaneders 
!kke vreret i Stand til at fremslca.rte et 
eneste BeVis, som kunde tyde pas., at 
Perk-sen er <krnlngsm.anden. Alt er frl 
Fantasl, intet er begrundet, alt stet
ter slg paa. lese Fonnodntngcr." 

Bladet trem.s<etter 611dvidere den 
Paastrul{l, at den sande Grmld til Be· 
slaglwggeisen er Politiets Fr.ygt for, 
at den brede damtke Oftentliglzcd 8kal 
lrere en ancLen Frem_,tintng at Bag. 
orundene tor StoUig-Bagtm at kettcte 
end den, der hi4ti1 oennem n8y$tem
pre88en"' er tremkommct. 
Det meddeles yderUgere, at Over

lejt:nant Larsen i Dag paa. Pa.rtitorer, 
Dyrla!ge Miillers Foranled.n.!ng bar an
oogt Politbnester Agersted om 
veJse af de beslaglagte Blade, men 
faa.et Afslag. Politim68tcrc-n vflde 
ler ikke tillade en ]i'.,;,;.>A,n- - - • --
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Nationaltideude 

skl·iver den 3 1 AUG. 1937 

Mindretallet ser 
paa Beslaglreggelsen 
s001 en Represatie 

VolJsomt R pre blanJt Nord
slesviga T yskere 

Nationaltitl•ntle prliX!It 

A ab•nraa, M.an.dar. 

LEDELSEN af det tyako Mindretal 

i Nordaleavir ayne• ikko 11t 

neere aerlig at01' Reapekt for de dan• 

ake Myndigbeder. Under Ovenkriften 

,Sandbeden unde'l' Cen.aur" bringer 

Nord.aehleawigaebe Zeitung i Da,. paa 

sin Fonide en GellJ'inlae af det be

alaglagte Flyvebla.d• lnclhold, aom Po
litiet bar fremfprt ti l Berrundel•e f or • 
Flyvebla.dets Konfiakation. Bladet 

n jtju ikke blot med at eitere Hoved· 
punkterne af det forbudt.e Flyveblada 

lndbold, det leda&ger tilli~re Citater· 

ne med Kommentarer, aom yderiirero 
forstaerker de i Flyvebladet incleholdte 

Beakyldninr er og Anrreb paa d.anak 

Retapleje, ja, man •p;rver endor over· 
modigt, hvorfor Politiet ihke l,;r hor 
grebet inti. Blatlet •kriver bl. a.r 

,.Paa samme Dag, som det tyske 
Propa.ganda.ministerlum tilslger det 

<lanske Ml.ndretal 1 Syd&lesv!g vidtgaa.
ende Frlheder til 1 Brochurer og Flyve
Na.de ·at forsvare dets Sag, tnengtll' 
det danske Politi sig ind 1 .,Nordschles
wigsche Zeitung"s Trykkert og beslag

h£gger 50,000 Flyveblade, som det na.
tionalsoclalistiske P arti havde til Hen· 
sigt at udsende tor a t underrette a ile 
Kredse at vor H jemstavn om 'Tilara
gelseme i Stollig·A:ffreren." 

,Jep Schmidt er uskyldig - " 
Videre gengiver Bladet Flyveskrit· 

tets Paastande om, at man uden Spor 
a! Grundlag har holdt Jep Schmidt ar
resteret i 11 Dage, og at tntet Bevis· 
materiale mod ham forelaa. ,Vi ved 
lige sa.a godt som P olltiet, at Perksen 
er fuldstrendlg og absolu t uskyldig og 
uden Kendskab til alle de F orhold, man 
har <Wmt ham for, " slger Bladet vi
dere. .,Det danske Krimina.lpo11t1 
troos mange Maaneders 
!kke vreret 1 Stand til a t fremskafle et 
eneste BeVis, som kunde tyde paa, a.t 
P0rksen er Gern!ngsmanden. Alt er .fri 
Fantasi, intet er begrundet, alt stet
ter sig paa lese Formodninger." 

Bla.det J~·emsretter emlvidere aen 
P aastand, at den sande Grund til Be· 
slaglreggeisen er Politiets F""Tlygt for, 
at den brede danske 0/fentllghed skal 
kere en <mden Fremstilling af Bag
grnturene for Stollig·Bagen at ket1de 
t!nd den, der hidtil gen.Mm .,Bysterrr 
pressen" er fremkommet. 
Det meddeles yderligere, at Over

lejtna.nt Larsen i Dag paa Partiterer , 
Dyrlrege Milllers Foranledning har an· 
segt Politimester Agersted om Frigi· 
velse at de beslaglagte Blade, men 
faaet Afslag. PolitimesterC?l vilde 
ler ikke tillade en Frigivelse mod 
l(.(delse at de torannawnte Citater. 
henviste Ove?·lejtnant1'111r til at a1l'1Je,IZ8l"6 
Kendelsen til Vestre Lamdsret. 

Overl; j tnanten medde lt.e 
at man opfattede Forbudet •om en 
Repreaalier i Anledning .af Forbudet 
mod ,.Der Sehleawiger". Denne Op
fattelae blev naturligvia afviat af Po 
litimeateren, der ertldeer ede, a t de 
Affeerer intet bavde med binanden 
at gj'lre. 

Det tyske Blads Gengiveise a:t 
forbudte Flyveskrlfts Indhold vii, efter 
hvad Politimesteren 1 Aften oplyser , 

Statsadvokaten I 
Etter al Sandsynllghed vil 

medfere, at der rejses T1ltale mod 
ansvarhavende Redakter , Dr. 
Kardei, som man har tlltalt 

for Flyveskrlftet, 
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ST. RE6NE6ADE t KBBENHAYN K. 
TElf. CEIITRAL 11 ,H5 

Blad~;,.. 
l~ationaltidende 

olr,.ivPr rlP.n 

Oprindelig ment som en Demonstration mod Hr. 
Steincke, men afsendt paa Trod& af hans Tilladelse til 

• Appel 
Nationalt ia•na• priuot 

Aabenraa, S0nda.g. 
~EFTER Aa.benra.a-Politlets Beslag-

Ireg~lse af de 50,000 F.lyveblade, 
.som pa.a tysk Foranledning skulde vll!re 
spredt over S0nderjylland, vll der blive 
l"(:jst Tiltale mod den natlona.lsoc1al1Bti· 
ske ParUf0rer, Dyrl~ege .Je.ns Moller, 
Graasten, der i Flyveskriftet a.ngives 
som ansvarllg overfor Presseloven, ldet 
I•'lyvebladene indeholder Beskyldn!nger 
bl. a. mod Statsadvokat Holm, Stn;~der
borg, for at have vlldledt Retten og Of· 
fentugheden under Beha.ndllngen at Sa
bolagea.ffreren fra Stolllg. Desuden in
deholder det Angreb pa.a Politiet for 
dcts Fremgangsmaade ved Unders0gel
serne. 

En Del af de i Flyveskriftet rettede 
Beskyldninger og A:tgrei> bar tidllgere 
vreret fremsat i ,Nordschleswigllche 
Zt>ltung" og andre tyske Gramseblade, 
uden at Polltlet dog bar grebet ind. 
Na.ar man dennega.ng lkke bar me~t at 
kunne se igenncm Flngre med tie !ort
satte tyslte Angreb pa.a dansk Rets
pleje, bar det sikkert sin Aarsag 1, at 
dct hen- drejede slg om en Demonstra
tion, idet hver Husstand • Nord/Jle1J1Jig 
slwlde have BZadet t1lsendt. 

De beslaglagte Flyveskrifter 
fylder omtrent et belt Politi

kontor 
Polltlmester Agersted 1Ddhentede 

straks, da Flyvebladet :fra det tyske 
Bla.ds Trykkeri blev afleveret t11 P ost
veesenets Distribution, en !{endcls3 :fra 
Dommer Lemnsen om Sk.riftet.s Ulov· 
l!g.bed, og i Henhold t11 denna !and~ 
Bt>slaglll!ggelsen Sted. De store Blad
pak!ker blev 1 Bller hentet paa Postkon· 
toret, og Resten af Oplaget pa.a det 
tyske Blad, hvor!ra det blev f0rt tU 
Tlnghuset. Her fylder det omtrent et 
a1 Kriminalpolitiets K ontorer. 

M eddelelsen om Be3Zagksggelsen har 
ilcke m,indst i tyske K redse gjort et pi n
ligt Indtryk, idet mat~ er klar over, at 
111incl?"etallets Zeaende Mrend her er 
kommet for Zangt -ud. Dette er saa me
get mere tejnefaZdende, s<>m Meddelel
sen om den jorhindred.e Udse·ndelse aj 
Angrebet paa den aanske RetspZejll 
kommer ttmiddelbart ejter M eddelelsen 
om, at J14-!titsm,ni.9teren har imede
Teommet Tyskernc i de·res Anmodning 
om at faa Ba.gen indbragt /or H11}este
ret. 

Den tyske Demonstration :fremtr&!der 
saaledcs som et yderst mwrkeligt og I 
aldeles uforstaa~llgt Svar pa.a Mlniste
r!ets lnt0deltommenbed, men dette F or·J 
hold bar, efter hvad Deres K-orrespon
dent har brag:t 1 Erfaring, sin Forkla 
rlng derl, at man havde regnet mea ug 
11entet et AJsZag fra Ministeriet og i den 
AtlZedntng havclc plmtlagt Demonstra
tionen. Flyvebladene bar sa.aledes vwret 
trykt l 8 Dage og Iaa og ventede paa 
Justitsminlstenets Afl9lag. Skilnt det 
i.kke som vente.t blev et Af.slag, men en 
Im0dekommelse af Anmodningen om 
Sagens Genoptagelse, mente den nazi
stiske Ledclse at Mindretallet, at de 
trykte 50,000 Flyveblade alligevel burde 
sc-ndes ltd i Stedet for at gaa paa Losse
plallsen. 

Politiet ventede paa Mini
ster iets Svar 

Meddelelsen om Ministeriets Svar fo 
rela.a L0rdag Formiddag, og sent om 
~rmiddagen blev FlyveskrUterne 
sen.dt til PMtvresenet. Politlet har 1 fle· 
re Dage vreret i Beslddelse at Trykke
stedets atleveringspllgtige Eksemplar 
at Flyve.Skrlftet, men man var, saa 
lrenge JustltsmU:l.i.steriets Svar ikke 
forelaa og det saaledes stod hen l det 
uvwe, om Sagen paa.ny blev ,ver~:~e· 
r-ende", hvad Loven stiller som Betlu
gelse for Konfiskation, afskaaret :fra 
at gribe ind. Ferst da dette Bvar var 
indlobet og gik ud paa 8agens Genop
tagel3e, k"nde man sT.-rid.; til hC>n/iska· 
tiOtl og indlede Rctsforfelgning mod tZCII 
Ansvarlige f or I nd}:oldct. 
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2 KtJBENHAVM K. 
ST. RE&NE&~~MT~L 11,995 

TELF. 

Bladet: T. dende 
~erlingske _ -1 

....... 

3 0 AUG 1937 
-•..-;ver den 

fl i kender kun Begrebet 
,~Den totale Tysker" 

Tyskere af euhver andeu Art nedstetter sig i Udillllders 
Agtelse, siger Distriktslede.rfBohle 

STUTTGART, S0NDAG. RB. 

Ved det tyske na
tlonaisociaUstiske 

Parus Udenlands. 
organisations 15. 

Aarsm~e her i Dag 
erkl~rede Distrikts

leder Bohle etter en 
indgaaende Ski!. 

dring at de tyske 
Statsborgeres For. 

Distrfktsleder hold og Tilstand 

Bohle Under KeJserriget, 
under l<rigcn og senere Ullder Weimar. 
RepubJikken bl. a.: 

Der &-lves ganske vJst endna norle faa 
l'Yskere f Udlandet, der lkke ViJ l'~re 
NatlonalsoclaUster og sozn stadJg feJl
agtlc beterner sfg sozn TYskere. For en
hver XaterorJ at saadanne T.Ys.kere, sozn 
ikke bliver tra!tte at at betende deres 

tyske RJerte, llJen aJligeveJ beV1dst 
hJa!lver Rlcets 1\fodstandere, har vJ Iran 
Betenelsen: .. Landstorl'lleddere"! Vi 
kender kan Becrebet .. Den totaJe l'y
sker". l'yskere at enhver &nden Art 
Skader_Aiget o,. tleds~tter slg selv I Vd. la:m~enes Anelse. 



50000 til bruk 
.ved agitasion I 
SenderivllanCI. 

KS'}be'llhavn, 29. august. 
Polltiet i Aabenre.a bar beslagla,gt 

50,000 tyske flyveblad som er tryk.t 
p~ dansk og som inoeholder en om
tale av dcm.men 1 den sA.kalte Stol
Ug-affrere med sterke angrep pA. 
den danske rettspleie. 15,000 eksem
plarer blev beslagla.gt p~ posthuset 
og 35,000 1 det tyske blad Nord
schleswigsche zeitungs trykker\. 
Flyvebla.dene slrulde ha. vreret sendt 
ut overalt 1 ~nder)ylla.nd. 
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St RE&NE&ADE t KJBENHAVN ~ 
TEL1. CEITRAL 11 ,ItS 

Bladet: 

~rlingske Tidende 

skriver den 2. ~ AUG. 1937 

tFlen~borg A vis" om 
;;Der Schleswiger"
'Affrerens Afslutning 
,Sk~nt vi ·Danske uforbeholdent beklager 
Forbudet, paask~uner vi de i Ber·lin faldne 
UdtaJelser og de givne Tilsagn" 

FLENSBORG, LSZ)RDAG. RB. 
Om Udtalelserne i det tyske Pro

pagandaministerium udtaler ,Flens
borg Avis", at de heldigvis bestemt 
modsagde den danske Presses nce r 
liggende F~lgeslutning at Bladfor
budet og dets Historie, at selve den 
lyske Rigsregering ved Forbudet 
skulde ville godkende, ja, udtrykke
lig sanktionere de Angreb paa Dan
ske og Danmarks Grrense, som er 
rettet i Pjecen ,Siesvig og Versa il
les" og i Omtalen af den. Det er vig
tigt, at dette er fastslaaet, da der 
ellers vilde vrere skabt en meget be
klagelig Utryghed i Forholdet mel- 1 

lem de to Nabofolk. 1 

Erklreringen understregedes yderli
gere ved Udtalelsen om, at den tyske 
Regering ikke kender noget til en 
Irridenta ved Nordgrrensen. 

Hvilke F~Jgeslutninger man fra 
grrensetysk Side vil drage i det frem
tidige Ordskifte, skal Tiden vise. 
Selve Bladforbudet er desvrerre op
retholdt. Man st~tter sig paa et gam
melt nationalsocialistisk ·Program
punkt, som dog ikke var udfprt I d~ 
forl9Jbne halvfemte Aar, samt paa 
det unaturlige i, at et Mindretalsblad 

ikke bruger Mindretallets srerlige 
Sprog. Her har man ikke villet tage · 
Hensyn til hundrede Aars Hrevd, 

ikke til det endnu i en af de nyeste 
grrensetyske Pjecer bekrreftede For

hold, at Sprog og Sindelag, paa 
Grund af den ej'endommelige histo
riske Udvikling, ikke drekker hinan
den i S¢nderjylland. 

Den danske offentlige Menlng bar 
haft Aarsag til at vrere opskrremt. 

Handlinger og Ord vii for
t1ig i den Tid, der kommer, 

en Gentagelse. Sk¢nt vi 
.va'""":: uforbeholdent bekJager For-

paask¢nner vi de i Berlin 
Udtalelser og de givne Til-
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ST. RE&IE&AD£ 1 KJBEIHAVJ L 
TELf, CEIITU L 11,111 

Bladet: d 
Nationaltiden e 

skriver den ? 9 AUG. 1937 

'50,000 flyve
Biade beslagl8gt 

i Aab,nraa 
-,... 

NtHionaltidentl• priuat 

Aabenraa, L0rdag. 

POLITIET i Aabenraa har 

sent i Aften dels paa Post· 
huset, dels paa det tyske Blad 

,Nordschleawigsche Z eitung"s 

Trykkeri bealagslagt 50,000 Eks

emplarer af et firesidet Flyve. 

skrift, aom i de komrnende Da ge 

gennern Postvseaenet akulde vse· 
re spredt over SpnderjylJand og 

tilsendt alle Landsdelena Hus· 

stande. Flyvebladet indeholder 
en Omtale af Dommen i StoJJig. 
Affseren med atserke Angre b 
paa dansk Retapleje. Det er 
trykt paa Dansk rned Opgivelae 
af den nazi~tiske Landsdelsfp
rer, Dyrlsege Mpller, Craasten, 
aom a nsvarJig overfor Presaelo
ven. 

Besl4glOJggelsen er, oplyser Politi· 1 

mester A.gersted, sket i Henhold til 
Retspleje."!ovens Paragraf 1017, hvori 
det hedder, at saalOJnge en Bag f'r 

verserende, maa der ikke fremkomme 
vfldledende Oplysninger om den. 

Siden Vestre Landsret for en Maa.
ned siden afsagde sin Dom i Stollig
Sagen, bar der i de tyske Blade vmrct 
rettet gentagne kraftige Angreb mod 
dansk Retspleje og mod Domstolens 
Afg0I'el.se i denne Sag. I Dag koru 
Justitstninisteriets Meddelelse om, at 
Perksens Anmodning om Appel til 
Hejesteret var im.0dekommet, og dcn
nc Fortsrettelse af Sagen bar glvet 
Politiet Anledning til at gribe ind 
overfor den omtalte Tryksag, af hvil· 

f 
ken man fandt 15,000 Eksemplarer 
paa Posthuset og 35,000 i Trykkcriet. 
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ST. RE81E8ADE 2. KIJBENHAVI K. 
TElf. CENTRAL 11,885 

Bladet: 

Berlin2ske Tidende 

, __ 2 9 AUG. 1937 

5(),.000 Flyveskrifter om 

Stollig-Sagen heslaglagt 

af Aahenraa-Politiet 

Vildledende Oplysning om Skyldsp~rgsmaalet 

Udsendelsen forsinl{et af Forhudet 

mod ,Der Schleswiger"? 

Fra vor Konespondent delen allerede var lndleveret til For-

AABENRAA, L0RDAG sendelse. 

POLITIET 1 Aabenraa beslaglagde i Forsinket al Der Schleswiger-

Alten 50,000 Flyveskrifter, der var Affreren _ 

bestemt til gennem Aabenraa Postkon- Etter alt at ds:Jmme er F1yveskriftets 

tor at briDges til samtlige Husstande 

Udsendelse blevet forsioket paa Grund 
i Nordslesvig. Flyveskrittet angiver 

l<un at have Dr. Mpller som Udglver, er at Forbudet mod' ,.Der Schl~wiger", 

trykt paa Dansk og beskooftlger sig men e!ter Redakt~r Christiansens For-

med Stoll1gsagen. 
handlinger· i Berlin, som bl. a. resulte-

Politimester A.rersted oplyser, at redc i at ,.F1ensborg A vis" maatte ud

der foreliggcr en Kramkelse at Rets- sende Flyvesk1·ifter paa Tysk, l'>ar Ud

plejelovens Pararrat 1017, 11-lge giveren forment!ig antaget, at der ikke 

hvllken en Sag, der verserer for kunde vcere noget til Hinder tor Udsen

Domstolene, fkke pa.a Tryk maa 1:"11· delsen. Imidlertid cr Dr. Ms:JllcJ s Fly

res til Genstand tor vlldledende Om- veskrirt jo ikke blevet standset, fo1·rti 

tale, og Flyveskrlftet gaar I sin Bel- det er udsendt paa Dansk, Forbudet 

hed ud paa at give vlldledende Op. tager alene Sigte paa dets lndhold. 

lysnlnger I Skyldsplfrgsmaalet I ,Nordschleswigsche Zeitung" har al

Stolllgsagen, der nu skat underkastes lerecte tidligere bragt lange Artikler 

HIIJesterets Prt'lvelse. med Angreb paa Unclerrettens og 

,.Nordschleswigche Zeitung"s Tryk- J.andsrettens Domme i Stolliga!fceren 

keri i Aabenraa bar trykt Flyveskriftet, og paa Statsadvokat J.folm i Ss:lnderborg. 

og PoUtiet hentede l Arten med Last- Baade det tyske Aabeoraa~lad og 

bil hele Opla,get, dels paa Trykkestedet, ,,Flensburger Nachrichten" har karak

og dels paa Postkontoret, hvor Stprste- terlseret Dommene som ,Fehlspruch". 
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I 
fordi det har stillet ham Ansigt til 
Ansigt med hans Ansvar, da, han 
havde aJrekraJnket Danmark som 
Stat og Folk og endda udraabt sig 
selv som den historiske Sandherls 
'l'olk. 

air aom Maal: at dyrlce politiak Op· 
poaltion indenfor ty.lre Kredae. Den· 

- Tet~dena i , Der Sc:hle&wicer" vaT 
blevet aerli&' fremtredendo i den 
alleraidate Tid. Derfor var det de 
tyake Autoritera Plict at forbyde det 
c:amouflerede Ore-n i Fleneborg. 

K-. 

Danmark har haft Grund til 
at blive . opskraemt 

'y:ske og danske Stemll}er 
b·om Forbudet i Flensborg 

2, Ligesaa lidt som det tyske Pro
paganda-Ministeriums ievrigt saa 
aabenhjrertige Embedsmalnd nmvner 
Volkischer Beobachter med et eneste 
Ord den Kendsgrerning, at Skriftet 
Schleswig und Versailles, i hvilket 
flere danske Personligheder injuri
eres, medens Danmark sigtes for 
lumsk og fejg Handlemaade og lcen
des skyldig i tredobbelt Brud paa 
Folkeretten - at, siger vi, dette 
Skrift som eneste ansvarlig Udgiver 
naJvner Schleswig-Holsteiner Bund .• 
hvis Formand ~r Flensborgs Over
borgmester, Dr. Ernst Kracht. Maa
ske vi turde henlede V olkischer Beob

aohters Opmmrksomhed paa, at dets 
Tavshed om netop denne Kendsgror
ning virker paafaldende her Nord for 
GraJnsen og Ieder Tanken hen paa 
den Mulighed, at det nationalsociali
stiske Hovedorgan bar noget, det 

Flensborg, Lerdag. R. B. 

OM Udtalelserne 1 det tyske Propa
gandamln1sterium udtaler , Flens

borg Avis", at de heldigvls bestemt 
modsagde den danske Presses nmrlig· 
gende F0lges1utntng &f Bladforbudet og 
dets Hlst.orle, at selve den tyske Rigs

reger!ng ved Forbudet skulde ville god
kende, ja, udtrykkelig sa.nktionere de 
Angreb paa Danske og Danmarks 
Grmnsc, scm er rettet i Pi~cen .,Slesvig 
og Versailles" og 1 Omtalen a! den. 

Svar paa nogle Betragtninger i ,V olkischer 
Beobachter" 

SK0NT den tyske Regering hidtil nalitet hinsldes de tyske Grmnsepalle 

har haft rigelig Lejlighed til at som dansk Natlonalltet indentor vort 
meddele og fortolke sine Anskuelser Riges Gralnser kan vaJre Mellemmand 

om Flensborg A vis' tyskepralgede mellem Riget og den nordlske Nabo
Udgave Der Schleswiger i den dan- stat. Saaledes betyder heller ikke 

ske Presse, finder vi det dog rigtigt Standsnlngen af det paa. Tysk skrevne 

at gengive f0lgende Afsnit af en Ar- danske Dagblad nogen lEndring 1 ctets 

tikel, som i Gaar (Lerdag) stod at Mlndretalspolitik, der er fastlagt af 
lalse i det nationalsocialistiske Ho-J F0reren uforanderllgt og for stedse i 

vedorgan i Berlin, V olkischer Beob- Retning af Anerkendelse af cnhver aJg-
achter: te og artspraJget Natlonalltet. 

Den tyske Udgave af Flensborg Avis Det er meget godt med Tysklands 

taldt tor' Frlstelsen til at blande sig 1 Hajsind; men vi vilde her i Landet 
Rigets lndrepolitiske Anliggender, og Saltte Pris paa, at det viste sig paa 

her naaede man et Punkt, hvor Tysk- anden Maade end i konkrete Forbud 
land lkke laJngere kunde se rollgt til. og abstrakte Talemaader. 
Men det bliver lmldlertld derved: det Vi laJgger i det nationalsocialisti

0nsker at skjule for nogen. 

PJuds~ligt Angreb fra 
,,Der Angriff" 
NationcJtiJenJe priCXJt 

Berlin, L0rdag. 

DER ANGRIFF" bringer I Aften 
" en Meddeleise fra Flensborg, som 
i Overskriften taler om N0dvendigheden 

natlonallstlske Tyskland vii ikke !aJgge 
Hindr!nger 1 Vejen for folkelige Min

dretala Kulturarbejde. Det vil kun 
lkke taale, at man som De1· Schleswigor 

behandler Rlgets indrepolitlske Anlig

gender paa tysk Sprog og med frem
med Slndelag og derved skaber Uro. 

ske Regeringsorgans oven for gengiv- at. at ~;rbyde den "camof'/lerede Bchle8-

ne Udtalelser Malrke til to Ting: Wlger • 

Hvis der faktlsk endnu skulde fin
des smaa, danskslndede Kredse, der til 
Trods for det danske Skolearbejde er 
henvlst til tysk Lltteratur, vii det vrere 
tllstrmkkellgt at henvende sig til dem 
1 et kulturelt Tldsskrift. Betalnkelig
heder, som et Dagblad maa. fremkalde, 
forstummer overfor et Maanedsskrift, 
der taktlsk kunde yde et Bidrag til det 
0nskede Broarbejde. 

Det natlonalsocialistlske Tyskland er 
hejslndet og veed, at saavel tysk Natio-

1 B"ad t ta A t Denne Meddelelse 1 .,Angriff" er kort, 
, •l e gen ger en rgumen a-

ti tt t od D 0 hl . , I men baade fjendsk og helt lgennem on, re e m e1· .:lC esWtger s 
I dh ld v· k mh d f E usandfalrdig og desuden i tuld.stalndlg 
n o og 1r so e , som ra n- M ""t id d d R ult t . o....., r me e es a er, der er 

de til anden er urigtig. Da V oZ'kischer 
fremkommet ved de sldste Dages tysk

Beobachter sandsynligvis aldrig bar danske Samtaler 1 Berlin. Di.sse Bam-

haft Lejlighed til saa meget som at taler viZ ikke kunne hid{ere den paa 

se det lille, 2-sidede danske Blad paa begge Bider 01wkede Afblresning og Be
tysk Sprog, hviler dets Karakteri-
stik af Redaktionen paa de Oplysnin
ger, det har kunnet indhente i Rege

TOligelse, derson~ Blade som 
11

Der An

griff(( bliver ved med at udslynge 

Usamdheder og Giftigheder mod det 
ringskontorerne. Og hvorfra bar at- danske Min4retal8 Presse og denne8 Le

ter disse deres Oplysninger? Fra E>n delse. 

Part i Sagen, fra Flensborgs Over
borgmester, Dr.Ernst Kracht, som for 

sit V edkom.mende viser det national
socialistiske Tysklands Hojsind V(ld 
at tage Halvn over Der Schleswig(}r, 

.,Der Angriff" aiger bl. a.: .,Det 
ligger snublende ner at anta&'e, at 
, Der Sc:hleawiger" ildce blot gik 
ud paa at henvende air til dan.ake 
Folkeheller i Tyekland, men at det 
forbudte Blad ligefrem havde aat 

Dot er vigtigt, at dette er faatslac.et, 
(W de1· cller8 vilde vcere skabt en meget 
beklageli,g Utryghed i Forholdet mellem 
do to Nabofolk. E?·klawingen undet·stre
gcdcs yderligere ved Udtalelsen om, at 
den tyske Eegering ikke kender noget 
til en In·identa ved Nordgrrensen. 

Hvilke F0lgeslutninger, man fra 
gralnsetysk Side vii drage 1 det frem
tldlge Ord.sklfte, skat Tiden vise. Selve 
Bla.dforbudet er desvalrre opretholdt, 
man st0tter sig paa et gammelt natlo
nalsoclallstlsk Programstandpunkt, som 
dog ikke var udt0rt 1 de forl0bne halv· 
!emte Aar, samt paa det unaturlige I, 
at et Mlndretalablad lkke bruger Min
dretallets sa!rllge Sprog. Her har man 
lkke vlllet tage Hensyn til hundrede 
Aars Hawd, lkke til det endnu 1 en af 
do nyeste gralnsetyske Pi~cer bekrmfte
de Forhold, a.t Sprog og Sindelag, paa 
Grund af den ejendommellge historiske 
Udvlkling, lkke dalkker hiDanden 1 S0n
derjylland - de11 dam8ke oflentlige Me
ning ha.r haft Aarsag til at vrere op-
81C?·remt, baade Hatl4littger og Ord V'il 
/()rhaabentZig i den Tid, der kommer, 
forebygge en Gentagelse, skent 1l'l Da-n
ske uforbehaldent beklager Forbudet, 
paaBkl!lnner vi de i Berlin faldne Udta
lelser og de givne Tilsagn. 
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nrer forestaaende Besog hos den da iJ'-. ' 88 Aar gamle Kong Christian IX; den tyske Kronprins og Gemalinde opholdt sig allerede som Grester hos Svogeren, Prins Christian og Prinsesse Alexandrine paa Marselisborg. Et storstilet Spil var sat i Gang, lrenge forberedt og ved Traktaten i Bjorko fort frem til et afgerende Punkt. Danmark blev et Kort paa den Haand, Kejser Wilhelm spilletle med Rusland som Jlofakker og Storbritannien som Modpart. Kejserens Tanker var ivrigt opt.agne af Planen om at vinde Danmarks rervrerdige Monark, hans Regering og Folk for de vidtsprendcnde Planer, der foresvrevede ham, og hvis Endemaal var Storbritanniens Isolering i Evropa. 

M EN Overprresidenlen i den Hohenzollern's Ankomst til K0benpr0jssiske Provins Schleswig- havn - offenliggjorde Pressen, med 
Holstein og Landraaden i Haderslev Ritzaus Bureau som Kilde, to Med-delelser af officiel eller officios Ka-

- de Misteltenc, som ikke var spurgt Iilistorien gen 1

- tog sig for at vrelte det hele Spil rakter. overende. 
Den ferste, stammende fra Berlin, 

Medens Storadmiral v. Koster's gik ud paa, at Riis to Kommis'er 
Flaade endnu laa paa Kobenhavns ikke var bleven udviste af S0nder-

1l Rhed, faa Dage inden Kejser Wil- jylland, men blot bortviste fra deres 
helm skulde ankomme, ind10b fra Plads hos den dansksindede Keb
Haderslev Meddelelse om, at den mand. - Med andre Ord: Den vit· 
prejssiske 0vrighed havde udvist to terlig oprindelig foreliggende Udvis
unge Handelsbeljente hos den der- ningsordre var bleven rendret, og 0v-

tager sig 
: tntUIIIIIIIUitlltlltl llltlllltU Af tiUIIIIIII U I I I IIIIIIIIUUitiiiU!-

1 J Franz v. Jessen I .. .unnn111uu111t n tttttttttttttttutttttltttttutttttuu••u•••••••ututn:u 

DER foregik store Ting i Sommeren 1905. Da 27. Maj Japanerne under Togo i Tsushima-Strredet fuldsta!nclig havde tilintetgjort Rosjestvenski's Flaade, og da Kuropatkin faa Maaneder torinden havde maattet opgive Mukden, lakkede det mod den 0stasiatiske Krigs Slutning. Mytterier og Opr0r bragte Rusla.'ld til Revolutio.{lens :Rand. I Begyndelsen af Juni modtog Tsar Nikolaj Prresiderit Theodore Roosevelt's Tilbud om Mregling, og Freden mellem Japan og Rusland blev sluttet i Portsmouth (U. S. A.) 23. August s. A. 
Under den russisk-japanske Krig havde Kejser Wilhelm lagt Vregt paa at vinde Tsarens Tillid, og i sin Brevveksling med Nikolaj IT - senere offenliggjort under Kerenski's Regering - havde han kunnet benvise til de Tjenester, ban havde vist sin store Nabo, navnlig ved at fjrerne en-, hver Frygt for tyske Trusler mod Ruslands Vestgrrense. 

Da nu 7. Juni Norges Storting ved en af de fredeligst.e Revolutioner, Hi-

storien kender, havde erklreret Uni- vrerende K0bmand Riis - forcli Hr. r igheden vilde nu nok tillade de to 

onen med Sverige for opl0st og Kon- Riis (men ikke de to Kommis·er) unge Mamd at blive i Nordslesvig, 

gen for afsat, var Norden draget ind havde deltaget i en Fest paa Skam- vel at mrerke paa det Vilkaar, at de 

i det storpolitiske Spil, og af Hensyn lingsbanken - samt at der i den tog Tjeneste hos en tysk.<lindet Hand

til Sveriges Konge og Folk ansaa nrermeste Tid af lignende Aarsager lende. 
Wilhelm IT det ikke for muligt at forestod 21 andre Udvisninger af Den anden Meddelelse stammede 

foretage sit aarlige Sommertogt med danske Undersatter. fra den danske Regering (Udenrigs

Hohenzollern til Norges Fjorde. I Dette var Provinsen Schleswig- ministeriet) og bragte, foruden de 

Midten af Juli satte Kejseren Kur- Holsteins Akkompagnement til Be- samme Oplysninger som den tyske, 

sen mod den finske Skrergaard, hvor seg i Danmark af Storadmiral, Kron- folgende Tilf0jelse: ,Der er Grund 

han ved Bjorko m0dtes med Tsar Ni- prins og Kejser. 
til at tro, at det ikke paatrenkes at 

kolaj, ombord paa Standard. Det var Harmen herhjemme var strerl< og udvise de to Handelsbetjente eller 

under dette M0de, at Tysklands Kej- dyb. Den fandt Genlyd i st0rstede- andre under Forhold 30m de omtal

ser bevregede Tsaren til at under- len af Pressen. Fra Social-De mokra- te". - Med andre Ord: Den danske 

skrive en Traktat om Dannelsen af ten til yderste Hojres Blade blev det Gesandt i Berli.n havde, sta.dig af 

et tysk-russisk Forbund, rettet mod sagt, at projssisk 0vrighed paa et Hensyn til Kejserbeseget, slaaet 

Storbritannien, idet de to Magter mrerkelig Tidspunkt bavde taget et Alarm, og han havde da faaet en 

samtidig var enige om at tilstrrebe for det danske Folk kroonkende yderligere Indrommelse at lobe med. 

Frankrigs Tilslutning til Forbundet Sk:ridt. 
Hermed vidste den tyske Regering 

og at bevrege Danmark til at indrem- Om nu Kejser Wilhelm i den fin- med sig selv, at den havde gjort alt, 

me Tyskland og Rusland Adgang til ske Skrergaard har faaet Underret- hvad der med Rimeligbed kunde for-

Besrettelse af dansk Landomraade. Ding om Udvisningernes Virkning i langes af den. 
Omtrent paa samme Tid, altsaa i Danmark, eller om Berlin af sig selv Om denne Histories videre Forl0b 

sidste Halvdel af Juli, hnvde Tysk- bar begrebet, hvilken fonnidabel skal her iovrigt endnu blot berettes, 

land tilkendegivet Storbritannicn og Dumbed der var begaaet, Iader sig. at under Kejserens Bes0g n0jedes 

Verden, at der maatte regnes mcd ikke oplyse. Sikkert cr blot, at baade K0benhavnerne med at vise isnende 

det som Magtfaktor i 0slersoen. En den tyske og den danske Regering H0flighed. Danmark.s gamle Monark 

tysk Flaade blev under Befaling af ansaa det for uomgrengelig nodven- indlod sig ikk~ paa nogen som heist 

Storadmiral v. Koster sendt til K0· cligt, at dansk offenlig Mening blev Aftaler. Alle aandede befriet op, da 

benhavn og videre gennem de danske beroliget, hvis der ikke skulde ske Hohenzollern d. 3. August om Morge

Farvande til det baltiske lndhav. En- noget slemt under Kejscrens umid- nen stod Syd ud gennem Sundet, 

deliK bebudede Kejser Wilhelm sit delbart forestaaende Besog. uden at saa meget som. et Tilraab 

..... ----------------
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Bladet: 

Berlingske Tidende 

2 8 AUG. ~~J~ 

Den skadetige 

Hemmelig
holdelse ,,· 

DE forhaabentlig mere velmente 

end velfunderede Artikler, der 

er skrevet a! Hr. Vogt i det norske 

Socialdemokratis Hovedorgan, gjor-
1 

de det n¢dvendigt, at der fremkom 

et bestemt og utvetycligt dansk De

menti. Dr. Munch, der har Ansvaret 

for og den personlige Overledelse af 

Forhandlingerne med Tyskland, var 

den, som naturligt burde fremkomme 

rned Dementiet. Det udeniigspoliti

ske Nmvn har imidlertid anset det 

for hensigtsmmssigt sclv at afgive den 

dementerende Erklmring, formentlig 

ud fra den Opfattelse, at en Kreds 

af Kautionister om Udenrigsministe-
• 

rens Ord vilde give disse en stfdrre 

Vmgt. Og det var ogsaa paakrmvet, 

at Ordene fik den st¢rst mulige 

Vmgt. Rygterne om, at Danmark stod 

i et sc:erligt Forhold til Tyskland 

havde nemlig vundet en saadan Ud

bredelse og fundet en saadan Tiltro, 

at det var nj(Jdvendigt ikke alene at 

tilbagevise disse Rygter som aldeles 

ubegrundede, men ogsaa at give 

denne Tilbagevisning en saadan 

Form, at det blev klart, at 

der beller ikke i Fremt.iden 

kunde blive nogen Tale om, at na

tionalpolitiske og handelspolitiske 

Problemer kunde knyttes sammen. 

Dette er nu sket ved den foreliggen

de Erklmring fra det udenrigspoliti

ske Nmvn, og hermed kan alle vel 

vmre tilfrcdse. 

Tilbage bliver imidlertid Sp¢rgs

maalet om, hvordan det kan vcere, 

at Rygter af den nmvnte Beskaffen

hed har vundet saa almindelig Tiltro 

ogsaa i Kredse, der ingenlunde er 

Danmark uvenligsindede. Vi bar tid

ligere peget paa, at Aarsagen hertil 

er den Hemmeligholdelse og hele 

det Fortielsessystem, Dr. Munch har 

med Hensyn til disse 

at g¢re opm~erksom hcrpaa. 

For Udell!igsministeren bar aaben

bart intet l~ert af det, der nu er sket. 

Den af ham udsendte Redegplrelse er 

skaaret over samme Lcest som de 

tidligere udenrigsministerielle Rede

g¢relser. Det er stadig saaledes, at 

Offen Uigheden maa gcette sig til, 

hvad det egentlig er, der foreligger. 

Her i Landet kan dette G~ettcri 

maaske v.:ere en uskyldig Sport, men 

som Erfaringen viser, er det ikke saa 

heldigt. naar Udlandet begynder at 

Det vilde derfor vmre 

~Snskeligt, om Udenrigsministeren 

kunde blive vundet for den Opfat

telse, at hemmeligt Diplomati ikke 

l¢nncr sig i L~engdsen, sclv om det 

lige i pjeblikket kan forhindre 

-ttl:5ehagelig Kritik. 
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Bladet: 

Berlingske Tidende 

2 ~ A ci. J837 
skriver den 

AFG0~LSEN 
BEaUN 

E~ .tp1eAgger nu i alt fem. offi
~~e eller offici~se Erklrerin-

4rfl torbudet mod Det Schleswi
• og sammenligner man den fjllr

ste, nemlig Propagandaministeriets 
Skrivelse til Redaktjllr Ernst Chri
stiansen af 19. August, med Doku
ment Nr. 5, der indeholder , Ministe
riets definitive Afgj6relse" efter de 
Forhandlinger, der i Gaar fandt 
Sted i Berlin, kan man fra dansk 
Side kun konstatere en glredelig Ud
vikling, idet de danske Synspunkter 
vel ikke hel t ud er akcepteret, men 
dog i nogen Grad impdekommet. Det 
har vist sig, at en enstemmig dansk 
Opinion - muligvis i Forbindelse 
med visse andre Forbold - har haft 
sin betydelige Virkning i Berlin. 

Den ,definitive Afgs;lrelse" fast-
holder ganske vist Forbudet og er- Afgs;lrelsens Punkt 3 pjensynlig be-

klrerer, at delte har principiel Ka- lyder, at den Advarsel, som Redak-

rakler. Men samlidig gennemhulles 
Princippet ved ikke frerre end tre 
Undtagelser: For det fprste tillades 
det Der Schteswiger at udkomme 
som et paa Tysk skrevet Tidsskrift. 
For det andet gives der Flensborg 
A vis Tilladelse til baa de paa Dansk 
og !;)aa Tysk at besvare ,Angreb mod 
den danske Folkegruppe", og ende
lig for det tredie vil slige Angreb be
rettige Ftensborg Avis til, saafremt 
denne Fremgangsmaade ~nskes, at 
udsende en Pjece eller et Flyveblad. 

Selv om allsaa Forbudet mod 
Dagbladet ,Der Schleswiger" opret
holdes, betyder de tre Indrs;lmmelser 
dog en tysk Anerkendelse af, at 
Sprog og Sindelag ikke falder sam
men i Grrenseomraadet, og at det 
f9llgelig - i Modsretning til, hvad 
man ff<)rst hrevdede - er naturligt 
for det danske Mindrelal at henven
de sig paa Tysk til nationalt sindeje 

l¢r Christiansen modtog den 20. Au
gust, lndtil videre er taget lilbage, 
saaledes at der ,ingen Afg¢rels~ 

foreligger i denne Sag". 
Foruden Afgs;relsen i Gaar fore

ligger nu ogsaa den udfjllrlige Rede
gjllrelse, dcr udsendtes sent Torsdag 
Aften, og som fandtes i Berlings~e 

Ttdende i Gaar Morges. 
Denne Redegf21x·else er blevet til 

efter en langvarig Samtale mellem 
det danske Mindretals Reprresentant 
i Berlin, Redaktf21r Kronika, og to 
~mbcdsmrend i Propagandaministe
riet, Ministerialraad Berndt og Over
regeringsraad Bade. 

Vi forstaar Forboldet saaledes, at 
Redegjllrelsen er skrevet af Redakt9lr 
Kronika, og at der ikke foreligger 
nogen tysk Tekst. 

Dette er paafaldende, eftersom 
Dokumentet indeholder statspolitiske 
l!dtalelser af stor Betydning. Vi •"""n
ker herved paa Punkt 7, der lyder Meningsfreller . 

.l denne Anerkendelse ser vi en saaledes: 
betydningsfuld Sejr for et dansk ,.Det er ikke til at indse, at en 
Synspunkt, der ikke kan opgives, og Diskusslon som den, der er indledet 
som ogsaa hundrede Aars Udvikling med Pjecen Slesvig og Versailles, 
paalvinger sig enhver, der kender de overhovedet endnu skulde kunne 
srerlige Forhold, som grelder det vrere til nogen aktuel Gavn og af 

dansk- tyske Mindretals - Omraade, aktuel Interesse." 
hvor Forboldene er forskellige fra Hertil knytter sig Punkt 8: 
aile andre Mindretals- Afsnit i Eu- ,Der eksisterer for Tyskland i hele 

til den ene eller til den anden Side." 
lngen af disse Udtalelser er aJ

deles klare, dog Tendensen i dem er 
uomtvistelig tilfredsstillende fra et 
dansk Synspunkt. Men hvilken Au
toritet staar bag dem? 

I denne Forbindelse maa vi naw-
' ne, at Propagandaministeriet - eller 

rettere dets to Embedsmrend - i 
Redeg~relsen lregger Dr. Alnors be
rygtede Pjece Slesvig og Versailles 
fra sig. Den har, hedder det, ,aldrig 
foreligget for de centrale Autoriteter 
i Berlin". 

Dr. Alnor er imidlertid ogsaa For
fatter til den Haandbog i det stes-1 
vigske Spprgsmaal, der er under Ud 
givelse med tysk Statsstjlltte, og som 
indeholder lige saa hadefulde An
greb mod Danmark og perfide Be
tragtninger over Grrensen af 1920 
som Pjecen. 

Det er fremdeles bekendt, at dette 
Dr. Alnors Vrerk, der historisk set er 
vrerdil¢st, er Grundlag for en stor 
Del af de Skolebjllger, der er obllga
toriske ved Undervisningen i Tysk
land, og som propagerer mod den 
nuvlel'ende Grrense. 

Den officielle tyske Holdning over 
for Dr. Alnors Virksomhed og over 
for hele den paagreldende Skole
litteratur vii i Fremtiden vise, hvor 
langt Ministerialraad Berndts og 
Overregeringsraad Bades af Hr. Kro-

ropa. del slesvigske Omraade ikke et ene- nika refererede Udtalelser rrekker. 

Fremhceves maa det endelig, at ste lrredenta-Spf21rgsmaal, hverken Bl . 
..-
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Bladet: 

Nationaltidende 

2 8 AUG. 1937 
skr\ver den 

,,D~~ Schles~iger"s Skrebne er besegle 
· 'F orbudet rendres ikke, men Bladet kan udgives 

som Tidsskrift 
Advarslerne til · Red. 

svrever i det 
Christiansen 

• 
UVISSe 

NATIONALTIDENDE PRIV AT 
Berlin, Fredag. 

I MIDDAGS havde som Reprt:28entanter lor den danske Folke· 
gruppe i Sydslesvig og lor ,Flensborg Avis" de to Redak· 

tprer Christiansen og Kronika e.n Samtale i Propagandaministe· 
riet med Ministerialraad Berndt, der er Rigsregeringens Vice
pressechel. Samtalen overvaredes paa tysk Side af de Herrer 
Overregeringsraad Bade og Ouerregeringsraad Stephan. Rigs
minister, Dr. Goebbels og Statssekretar Funk befinder sig lor 
Tiden paa Rejse. 

Samtalen, der fandt Sted i Ministerialraad Berndts Kontor, varede 
ca. tre Kvarter. Redakt0r Christ!anse?t bad om en OphreveZse af Forbn

det mod ,,Der 8chleswige1·u samt om, at Ministeriets BkriveZse til ham 

ikke skulde have Karakter af en officiel .AdvarseZ. 

Forhudet staar fast, men 

E tter en indgaae:nde Forhandling, 
hvori aile Sagens Momenter blev be
lyst, og bvori de i Gaar meddelte ty

ske Synspunkter blev bekrreftedc, 
fastsloges tilsidst som Ministerens 
definitive Afg0relse f0lgende: 

1. Forbudet mod et paa Tysk 

skrevet dansk Mindretals-Dagblad 
kan ikke ophreves. Dette Hn,.n,·n 

har principieZ Karakter. 

2!. Det stilles Ledelsen af 
danske Mi ndretalspresse /rit i 
hold til demle Presses 
~ront og Bro" at udgive 

Echleswiger som paa Tysk skrevet 

Tidsskrift. 
I de Tilfrelde, hvor der Jorelig

ger .Angreb 1nod den danske Fol
kegruppe, som krrever omgaaend.e 
Bvar, der menes tilZige at sku?le 

kunne forstaas af den natiot~aZe 

Modpart, er der intet i Vejen for 
at Svaret jremkommer i Flensborg 

Avis paa begge Sprog, ener at 
der sammen med Flensborg .A vis 
udsendes en Piece eller ct Flyve

blad. 

3. Med Hen-syn til Ministeriets 
Paatale overfor Redaktt~r Chri
stiansen personlig tages Sagen op 
til indgaaende Undersogelse, og 

der joreligger derfor ingen A /gfJ
reZ~ttt i d.mntt Bag. Der blev gwet 
Tilsagn om, at Redakt0r Christian· 

sen vilde faa Lej lighed til at 1./.d
tale sig om det, der eve?ttuelt 

maatte fremkomme. 
K-a. 
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Bladet: 

Berlingske Tidende Aft en 

skriver ~«f9 AUG. 1937 

Tysklands a(sluttende Svar 
paa ,,Schleswiger''-Episoden 
Et 14ulturelt Tidsskrift vii medvirke til Broslagning mellem 
Danmark og T yskland, siger ,,.Der Volkiscbe Beobacbter" 

\ , Fra vor Korrespondent 
BERLIN, L!i!}RDAG 

DEN tyske Presse omtaler i Dag 
til Morgen ikke den Forhand

ling, som i Gaar har Vll!ret fj1Srt i 
Propaganda-Ministeriet med Reprre
sentanterne for det danske Mindre
tal, og har ejheller gengivet den 
danske Presses Telegrammer derom. 
Derimod bringer , Der Volkische 
Beobachter" en lrengere Artikel, hvis 
Overskrift er: ,Ingen Forandring i 
den tyske Mindretals-Politik". Ar
tiklen fremkommer som en Redak
t ionsartikel og er utvivlsomt inspi
reret af Propaganda-Ministeriet, 
saaledes at den maa ses som Tysk
lands afsluttende Svar paa Episoden 
rned , Der Schleswiger". 

udkommer paa Polsk. Hvis de Danske, 
siger Bladet, havde ldtanget den samme 
regulcere og korrekte Holdning, som f. 
Eks. Polakkerne, hvis tre Blade, som 
ncevnt, aile udkommer paa Polsk, vilde 
inlet Indgreb I Flensborg have vreret 
n¢dvendigt. 

Det nye Tyskland vii ikke 
tage Stilling til :Kejser

tidens Politik 
Naar den danske Presse i ~vrigt frem

hrever, at det danske Sprog I det gamle 
Preussen var1 forbudt igennem Genera
tioner i Skolen, og at den celdre Gene
ration derfor ikke kunde lrese Dansk, 
saa henhprer dette, siger ,Volkischer 
Beobachter", til Kejsertiden, og man vii 
i det nye Tyskland ikke tage Stil.ling 
den Skolepolitlk overtor Mindretallene, 
der blev drevet dengang. 

Tyskland saa roligt Udviklin· 
gen i M~de i Grrenselandet 

I ,Volkischer"s Artikel, der frem
kommet· som en Redaktionsartikcl og 
er betitlet ,Ingen Forandring i den 
tyske Mindretals-Politik", siges det.ind
ledende, at siden 1933 har man sjrel
dent kunnet Linde noget i den rigs
tyske Presse om Grrensekampen i Sles
vig. Et nyt Kapital i tysk-dansk Sam
arbejde var begyndt, hvor de tyske Fol
kefreller roligt saa Udviklingen i Mode 
i Grccnsclandet med det stcerke nazi
stiske Tyskland i Ryggen. Der blev da 
ejheller lagt det danske Mindretal no
gen Hindring i Vejen, det kunde op
retle Skoler, og selv .,Flensborg Avis" 
lod man ganske i Ro, til Trods for at 
dels Chetredaktpr ,.i fire Aar havde 
fulgl en Linie, der ikke gavnede For
staaelsen mellem Dansk og Tysk". 

,En Omstrendighed", hedder det vl
dere, ,virkede dog forstyrrcnde. Den 
danske ,Flensborg Avis" udgav nemlig 
et tysk Bilag ,.Der Schleswiger". Dette 
Bilag havde til Qpgave at vrere til 
Stptte for de af den danske Folke
gruppc, der ikl<e l<unde Dansk. Det 
maa indrommcs, al Sprog og Folk ikke 
;lltid dcckker hinanden. I Aarhundreder 
t ¢r Folkenes nalionale Opvaagnen 
vidste man mellem Elben og Konge
aaen kun, at man var Slesvig-Holstener. 
Forst den dansk._e CQ.au:v.i.pJsme har med 
sin Strrebcn efter EjdE!r-Grrensen hid
:fprt Tyskhedens nationale Opvaagnen. 
Del kan da ejheller bestrides, at Tusin
der af dansk-talende Nordslesvigere i 
K rigsaarene 1848-50 kcempede imod 
den !ra Norden fremtrrengende rigs
danske Bevregelse (Reichs-Danenthum). 

Forbudet mod , Der Schles
wiger " var uundgaaeligt 

Ved ,.Der Schleswiger'' var Problemet 
imidlertid et ganske andet. Det danske 
Flensborg-Blads tyske Bllag kom mere 
og mere i Hre.nderne paa Folk, ior hvem 
det slet ikke var bestemt, nemlig smaa 
Kredse og Kliker, der stod !remmed og 
.,,:...., .... ,:u.u,..._ .......... .,'~J'"~ ~ ........ ;...,,.t""..,. ...,""ntl,l•n 

,.Man kan dog imidlertid !astslaa, at 
Kpbenhavns - Presscn undervurderer 
sine Folke!rellers kulturelle Niveau i 
Tyskland. Det danske Arbejde paa at 
uddanne Folket har i mange Aartier 
vreret srerdeles om!attende. Den danske 
Folkeh~jskole har vreret h~jt udviklet 
l'aa et Tidspunkt, da man i Tysldand 
lkke vid:rle scerligt meget om et saa
dant :tolkeligt Egen-Initiativ. I de sid
ste to Aarticr har enhver, som vilde det 
tor Alvor, haft Mulighed for at uddanne 
sig i det danske Sprog. Danskerne 
plejer ellers ikke at Sll!tle deres Lys 
under en Skceppe. De skulde da ogsaa 
nu hellcre vret·e retirerdige overCor det 
kulturelle Arbejde, de har prresteret, 
i Stedet Ior i polemisk Hensigt at baga
tellisere det." 

Et kuhurelt Tidsskrift vii 
medvirke til Broslagning 

mellem Nationerne 
Nej, vi !astslaar: Det national-socia

!i.stiske Tysklanct vil ikke lcegge de 
folketige Mindretals Kulturarbejde no
gen Hindringer i Vejen. Vi vil kun ikke 
taale, at man - som det er sket med 
, Der Schleswiger" - behandler indre
politiske Anliggendcr paa tys(S: Sprog 
og med :fremmed Psyke og de1·ved 
skaber Uro. Skulde der faktisk findes 
smaa dansk-sindecle Kredse, som til 
Trods for dansk Skole og Uddannelse 
stadig er henvlst til tysk Sprog, da 
maa det vrere nok at henvende sig til 
dem i et kulturelt Tidsskrift. De Be
trenkeligheder, som et Dagblad kan 
give Anledning til, fordi det behandler 
Dagens politiske Emner og Dagens Po
lemik, !orstummer overfor et Maaneds
skrift, som faktisk kunde yde sin Med
virkning til den .Pnskede Broslagning 
meUem Nationerne. 

Det national-socialistiske Tyskland 
er, gentager det, storladent. Det ved, 
at tysk Folkcsind hinsides de tyske 
Grreliseprele ligesom dansk Folkesind 
indentor vort Riges Grrense kan vrere 
Formidler mellem det tyske Rige og 
dets nordiske Naboland. Derfor bety-
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.tA ~u.ltut'e]t Tidsskrift vii medvirke til Broslagning mellem; 
l,lanmark og Tyskland, siger ,,l)er VOikische Beobachter" 

- --..... .... 

Fra vor Korrespondent 

BERLIN, L$2>RDAG 

DEN tyske Presse omtaler i Dag 

til Morgen ikke den Forhand
ling, som i Gaar ha.r v~ret f!lfrt i 
Propaganda-Ministeriet med Repr~
SI'ntanterne for det danske Mindre
tal, og har ejheller gengivet den 
danske Presses Telegrammer derom. 
Derimod bringer ,Der Volkische 
Beobachter" en l~ngere Artikel, hvis 
Overskrift er: ,.Ingen Forandring i 
den tyske Mindretals-Politik". Ar
tiklen fremkommer som en Redak
tionsartikel og er utvivlsomt inspi
reret af Propaganda-Ministeriet, 
saaledes at den maa ses som Tysk
lands afsluttende Sva.r paa Episoden 
med ,Der Schleswiger". 

udkommer paa Polsk. Hvis de Danske, 
siger Bladet, havde ldtanget den samme 
regulrere og korrekte Holdning, som f. 
Eks. Polakkerne, hvls tre Blade, som 
nrevnt, aile udkommer paa Polsk, Vilde 
intet Indgreb i Flensborg have vceret 
D$klvendigt. 

Det nye TyskJand vii ikke 
rage StiJJing til Kejser. 

tidens Politik 
Naar den danske Presse i ¢vrlgt frem

brever, at det danske Sprog i det gamle 
Preussen var\ forbudt lgennem Genera
tioner J Skolen, og at den reldr e Gene
ration dertor Jkke kunde Icese Dansk, 
saa henh.¢rer dette, siger , Volkischer 

Tyskland saa roligt Udviklin
gen i M~«ie i Grrenselander 

I ,Volkischer"s Artikel, der frem
kommer som en Redaktionsartikel og 
er betiUet ,Ingen Forandring i den 
tyske Mindretals-Politik", siges det.ind
ledende, at siden 1933 har man sjcel
dent kunnet Linde ooget i den rigs
tyske Presse om Grcensekampen i Sles
vig. Et nyt Kapital i tysk-dansk Sam
arbejde var begyndt, hvor de tyske Fol
kefreller roligt saa Udviklingen i Mode 

Beobachter", til Kejse1·tiden, og man vil 
i det nye TyskJand ikke tage Stilling 
den SkolepoJltik overtor Mindretallene, 
der blev drevet dengang. 

,Man kan dog lmidlertid !astslaa, at 
Kpbenha vns - Press en undervurderer 
sine Folkefa!llers kulturelle Niveau i 
Tyskland. Det danske Arbejde paa at 
uddanne Folket har i mange Aartier 
vreret srerdeles omtattende. Den danske 
Folkeh,Pjskole har vreret hpjt udviklet 

j Gramselandet med det strerke nazi
stiske Tyskland i Ryggen. Der blev da 
ejheller lagt det danske Mindretal no
gen Hindring i Vejen, det kunde op
rette Skoler, og selv ,Flensborg Avis" 
lod man ganske i Ro, til Trods for at 
dets ChefJ·edaktpr ,,i flre Aar havdc 
1ulgt en Linie, der ikke gavnede For
staaclscn rnellem Dansk og Tysk" . 

Paa et Tidspunkt, da man l Tyskland 
ikke vid~-te sre1·ligt meget om et saa
dant folkeligt Egen-Jnitlativ. I de sid
ste to Aartier har enhver, som vilde det 
!or Alvor, hart Mulighed for at uddanne 
sig i det danske Sprog. Danskerne 
Plejer ellers ikke at scette deres Lys 
under en Skreppe. De skulde da ogsaa 
nu hellere vret·e l'etfrerdige overfor det 
kulturclle Arbejde, de har prresteret, 
i Stedet for i Polemisk Hensigt at baga
tellisere det." 

Et kulturelt Tidsskrift vi] 
m edvirke til Broslagning 

.rneJJem Nationerne 
Nej, vi fastslaar: Det national-socia

listiske Tysklanct vil ikke lcegge de 

.,En Omstcendighed", hedder det vi
dere, , virkede dog forstyrrende. Den 
danske , Fiensbot·g Avis" udgav nem!ig 
et tysk Bilag ,Der Scbleswiger". Dette 
Bilag havde til Opkave at vrere til 
Stptte !or de at den danske Folke
gruppe, der ikke kunde Dansk. Del 
maa ind1·ommcs, at Spr·og og Folk ikke 
alt id d~kkcr hinanden. 1 Aarhundreder 
for Folkenes nationale Opvaagnen 
vidste man mellem Eiben og Konge
aaen kun, at man var Slesvig-Holstener. 
Forst den dansk,e Cbal.lvioisme har med 
sin Strceben efter Ejder-Grrensen hid
fort Tyskhedens nationale Opvaagnen. 
Det kan da ejheller bestrides, at Tusin
der at dansk-talende Nordslesvigere i 
K1·igsaarene 1848-50 kcempede imod 
den tJ·a Norden fremtrrengende rigs
danske Bcvregelse ( Reichs-Diinenthum). 

folkelige Mindretals Kulturarbejde no
gen Hindringer i Vejen, Vi vil kun ikke 
Iaale, at man - som det Gr sket med 
,,Der Schleswiger" - behandJer indre
Politiske Anliggender paa tysk Sprog 
og med fremmect Psyke og derved 
skaber Uro. Skulde der 1aktisk findes 
smaa dansk-sindede KJ·edse, som til 
Trods for dall.Sk Skole og UddanneJse 
stadig er henvlst til tysk Sprog, da 
maa det vcere nok at henvende sig til 
dem i et kulturelt Tidsskrl!t. De Be
tcenkeligheder, som et Dagblad kan 
give Anledning til, fordi det behandler 
Dagens politiske Emner og Dagens Po
lemik, to1·stummer over .tor et Maaneds
skrift, som faktisk l<unde yde sin Med
virknJng til den ¢nskede Broslagning 
meiJem Nationernc. 

Forbudet mod , Der Schles
wigei·" var uundgaaeligt 

Ved ,Der Schleswiger" var Problemet 
Smidlertid et ganske andet. Det danske 
FJensborg-Blads tyske Bilag kom mere 
og mere i Hrenderne paa Folk, for hvem 
det slet ikke var bestemt, nemlig smaa 
Kt·edse og Kliker, der stod fremmed og 
ljendtligt over!or den indre-poiltiske 
Udvikling i Tyskland siden lll33. Hvis 
,Der Schleswiger" alene havde befattet 
sig med Danskernes kulturelle Anlig
gender, vilde Bladet have vreret ganske 
uden Interesse !or disse Kredse. Flens
bol·g Avis' tyske Aflregger faldt imidler
tid for Fristelsen til at blande sig i {id 
tyske Riges indre Anliggender, og der• 
med var man naaet til et Punkt, over 

Det national-sociolistiske TyskJand 
er, gentager det, storladent. Det ved, 
at tysk Folkesind hinsides de tyske 
Grcensepce!e ligesom dansk FoJkesind 
indenlor vort Riges Grrense kan vrere 
Formidler mellem det tyske Rige og 
dets nordiske Naboland. Dertor bety
der et paa Tysk skrevet dansk Dag
biad heller ingen IE11dring i vor Min
dretals-Politik, som. LVGln'tim.od 'at Hit
ler engang for alle og uforanderligt er 
baseret paa Anerkendelse af ethvert 
~nartet Folkesind og Vcesen. 

for hvilket det national-socialistisk' 
Tyskland ikke kunde !orblive roHgt. Et 
folk:eligt Mindretalsblad kan ikke paa 
Tysk diskutere tyske Problemer for ty
ske Lresere. Forbudet mod ,Der Schles
wiger" vm· der!or uundgaaeilgt." 

,Den heflige Reaktion i den danske 
Presse overfor dette Forbud er ufor
staaceligt," slger ,Volkischer Beobach
ter", ,og de Paastande, som flere Blade 

!uldkomment forfejlede." 
,,Vo!kiseher Beobaehter" konstaterer 
deretter, at intet Mindretal i Tyskland 
udgiver Blade paa Tysk, hvilket har 
v~ret bestridt fra dansk Side, og hen

her til Polakkerne, hvis tre Blade 
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Berlinske 
Dokumenter 

I Berling$ke Tidende i Morges er 
t>mtatt de to sidste af de fern 

stadig varierende officielle og offi
ci_9lse Erklreringer, der fra Berlin er 
udsendt i Anledning af Forbudet 
mod Der Schleswiger. 

Disse to Dokumenter har f9lrst den 
Ejendommelighed, at der ikke findes 
nogen tysk Tekst til dem. Det f¢rste 
indeholder Referat af en lang Sam
tale, som det danske Mindretals Re
prresentant i Berlin, Redaktjiir Kro
nika, i Torsdags havde med to Em
bedsmrend i Propagandaministeriet, 
Ministerialraad Berndt og Overrege· 
ringsraad Bade. Dette Referat er 
skrevet af Hr. Kronika, det forelig
ger i Hr. Kronikas danske Tekst, og 
denne Tekst er ikke forelagt og alt
saa ikke godkendt af de to nrevnte 
Etnbedsmamd i Propagandamini
steriet. 

Det andet Aktstykke rummer P:ro
pagandaministeriets ,definitive A!.
g$!jrelse" i Der Schleswiger-A!.freren. 
Det blev til i Gaar Eftermiddag ef
ter en Samtale mellem paa den ene 
Side Redaktjiir Erfl.st Christiansen og 
Redakt¢r Kroruka og paa den anden 
de to allerede nrevnte Herrer fra 
Propagandaministeriet samt Over
regeringsraad Stephan. Men heller 
ikke denne ,definitive A!.g¢relse" 
foreligger paa Tysk, men kun som 
et af Hr. Christiansen og Hr. Kroni
]·a skrevet Referat af Samtalen med 
de tre Herrer. 

Vi tvivler naturligvis ikke paa, at 
de Tilsagn, de.r if¢lge den sidste ,de
finitive Afg¢re1se" er givet Redakt§~Sr 
Christiansen, og som vel ikke ophre
ver Forbudet mod Der Schleswiger, 

men dog rummer Indrj<Smmelser, der 
gennemhuller den oprindelige tyske 
principielle Betragtning, at nemlig 
MindretaUet kun bf}r henvende sig 
paa Dansk til sine, nationale Me-

1 ningsfreller - vi tvivler naturligvis 
ikke paa, at disse Tilsagn vil blive 
respekteret, men det g¢r unregteligt 
ct pinligt Indtryk, naar man erfarer, 
at den samlede rigstyske Presse i 
Dag ikke med en Linie omtaler dette 

rekomme paafaldende. Thi paafal• 
dende er det, at statspolitiske E.rkl,.
ringer af en saadan REekkevidde <if
gives af et Par ministerielle ~

bedsmrend til en dansk Journalii;t, 
paafaldende, at de kun fremsrettes 
mundtligt, og paafaldende - i aUer 
hj!Sjeste Grad paafaldende - at det 

overlades den danske Journalist at 
;redigere dem paa Dansk, uden at de 
tv Embedsmrend blot gfllr sig den 
Ulejlighed at gennemse og godkende 
Referatet. 

Den Ligegyldighed, der fra tysk 
Side er vlst dette Aktstykke, kom
mer nu ogsaa til Udtryk derved, at 
ikke et eneste Blad i Bertin med et 
Ord har omtalt Samtalen og dens 
Resultat. 

Derimod finder vi baade Samtalen 
og Referatet deraf nrevnt i Nord
schleswigsch_e Zeitung for i Gaar. 
Det tyske Mindretals Blad n~vner 
fplrst, at Samtalen har fundet Sted 
og fortsretter dernrest saaledes: 

.,Efter hvad Hr. Kroruka meddeler 
den danske Presse, blev under Sam
talen navnlig f!lllgende Synspunkter 
gjort greldende hauptsiichlich fol

gende Gesichtspunkte geltend ~e

macht)". 

Det efterf¢lgende Referat karak
teriserer sig nu ved sin Ufu~dstren
dighed og ved sine Udeladelser som 
vel gcnnemtrenkt og tilrettelagt 
Perfidi. 

Ordret gengives Samtalens f¢rste 
Afsnit, hvori hrevdes, at Forbudet 
maa ses som en principiel Afg¢relse. 
Men derefter udelades hele Slutnin
gen af Hr. Kronikas Referat. Det 
omtales saaledes ikke, at Propagan
daministeriets Embedsm~nd tog Af
stand fra Dr. Alnors Pjece Slesvig 

og VersaiLles, idet de erklrerede, at 
hverken Pjecen eller de Diskussio
ner, den har fremkaldt, ,har forelig
get for de centrale Autoriteter i Ber
lin". 

Heller ikke omLales eller antydes 
med et Ord Indholdet af de ovenfor 
nrevnte Punkter 7 og 8, der berjiirer 
selve Gr<l)nsesp§~Srgsmaalet. 

Dette er allsaa Stillingen: Den 
samlede tyske Presse skyde;r til Side 
og !o':'tier de A!.snit af Hr. Kronikas 
Refcrat, der var af grren,sepolitisk 
Betydning. De markeres herved fra 
tysk Side som betydningsl¢se. I 
Danmark kan man indtil vjdere kun 

Dokument. drage een Konsekvens: At 

Endnu mere graverende og foru- demyaa samme Maade. Bl. 
roligende er det, naar man ser, hvor
ledes det f¢rste Dokument, Samtalen 
mellem Redakt¢r Kronika og de to 
Empedsmrend fra Propagandamini
steriet, behandles fra tysk Side. 

Lad os erindre om, at ifj.'Jlge Hr. 
K.rorukas Referat har de to Embeds
mrend fremsat betydn.ingsfulde Ud-
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Berlinslie 

DokUm.enter 

l Berlingtk'e Tidende i Morges er 
onf~\t de to sidste af de fern 

stapig varierende officielle og offi
cifl!se Erklaeringer, der fra Berlin er 
udsendt i Anledning af Forbudet 
mod Der Schleswiger. 

Disse to Dokumenter har fJilrst den 
Ejcndommelighed, at der ikke findes 
nogen tysk Tekst til dem. Det f¢rste 
indeholder Referat af en lang Sam
tale, som det danske Mindretals Re
prresentant i Berlin, Redakt¢r Kro
nika, i Torsdags havde med to Em
bcdsmaend i Propagandaministeriet, 
Ministerialraad Berndt og Overrege
ringsraad Bade. Dette Referat er 
skrevet af Hr. Kronika, det forelig
ger i Hr. Kronikas danske Tekst, og 
dcnne Tekst er ikke fo relagt og alt
saa ikke godkendt af de to naevnte 
Embedsrnaend Propagandamini
steriet. 

Det andet Aktstykke rummer Pro
pagandaministeriets ,definitive Af
g¢relse" i Der Schleswiger-Affaeren. 
Det blev til i Gaar Eftermiddag ef
ter en Samtale mellem paa den ene 
Side Redak~r Ernst Christiansen og 
Rcdaktpr Kronika og paa den anden 
de to allerede naevnte Herrer fra 
Propagandaministeriet samt Over
regeringsraad Stephan. Men heller 
ikke denne ,definitive Afg¢relse" 
forcligger paa Tysk, men kun som 
et af Hr. Christiansen og Hr. Kroni
J·a skrevet Referat af Samtalen med 
de tre Herrer. 

Vi tvivler naturligvis ikke paa, at 
de Tilsagn, der if¢lge den sidste ,de
finitive Afg~relse" er givet Redaktjllr 
Christiansen, og som vel ikke ophae
ver Forbudet mod Der Schleswiger, 

gives af et Par ministerielle Em
bedsmrend til en dansk J ournalil;t, 
paafaldende, at de kun fremsaettes 
mundtligt, og paafaldende - i aller 
hJiljeste Grad paafaldende - at det 
overlades den danske Journalist at 
redigere dem paa Dansk, uden at de 
lv Embedsmaend blot g,Sr sig den 
l.flejlighed at gennemse og godkende 
Referatet. 

Den Ligegyldighed, der fra tysk 
Side er vist dette Aktstykke, kern
mer nu ogsaa til Udtryk derved, at 
ikke et en,este Btad i Berlin med et 
Ord har omtalt Samtalen og dens 
Resultat. 

Derimod finder vi baade Samtalen 
og Referatet deraf naevnt i Nord

scltleswigsc~e ZeHung for i Gaar. 
Det tyske Mindretals Blad naevner 
.tr6rst, at Samtalen har fundet Sted 
og fortsretter dernaest saaledes: 

,Efter hvad Hr. Kronika meddeler 
den danske Presse, blev under Sam
talen na vnlig fjlllgende Synspunkter 
gjort gaeldende hauptsiichlich. fol
gende Gesichtspunkte geltend ge

macllt)". 
Det efterf¢lgende Referat karak

teriserer sig nu ved sin Ufuldstaen
dighed og ved sine Udeladelser som 
vel gennemtamkt og tilrettelagt 
Perfidi. 

Ordret gcngives Samtalens fjllrste 
Afsnit, hvori hoovdes, at Forbudet 
maa scs som en principiel Afg¢relse. 
Men derefter udelades hele Slutnin
gen af Hr. Kronikas Referat. Det 
omtales saaledes ikke, at Propagan
daministeriets Embedsmaend tog Af
stand fra Dr. Alnors Pjece Slesvig 
og VersaiLles, idet de erklrerede, at 
hverken Pjecen eller de Diskussio
ner, den har fremkaldt, ,har forelig
get for de centrale Autoriteter i Ber-
lin". 

men dog rummer Indr¢mmelser, der 
gennemhuller den oprindelige tyske 
principielle Betragtning, at nemlig 
Mindretallet kun b¢r henvende sig 
paa Dansk til sine nationale Me
ningsfaeller - vi tvivler naturligvis 
ikke paa, at disse Tilsagn vil blive 
respekteret, men det gjllr unregteligt 
et pinligt Indtryk, naar man erfarer, 
at den samlede rigstyske Presse i 
Dag jkke med en Linie omtaler dette 
Dokument. 

Heller ikke omtales eller antydes 
med et Ord Indholdet af de ovenfor 
nrevnte Punkter 7 og 8, der berjiirer 
selvc GraensesppSrgsmaalet. 

Dette er altsaa Stillingen: Den 
samlede tyske Presse skyder til Side 
og fortier de Afsnit af Hr. Kronikas 
Referat, der var af graell$epolitisk 
Betydning. De markeres herved fra 
tysk Side som betydningsl~se. I 
Danmark kan man indtil videre kun 

E:tl.dnu mere graverende og foru
roligende er det, naar man ser, hvor
ledes det f~rste Dokument, Samtalen 
mellem Redaktf}r Kronika og de to 
Empedsmrend fra Propagandamini
steriet, behandles fra tysk Side. 

drage een Konsekvens: At 
dem__l)aa samme Maade. 

Lad os erindre om, at ifji1lge Hr . 
Kronikas Referat har de to Embeds
mrend fremsat betydningsfulde Ud
talelser angaaende selve Graense
spp rgsmaalet. 

Disse Udtalelser findes i Punkter
ne 7 og 8, idet Punkt 7 lyder saale
des: ,Det er ikke til at indse, at en 
Diskussion som den, der er indledet 
med Pjecen ,Slesvig og Versailles" 
overhovedet endnu skulde kunne 
vrere til nogen aktuel Gavn og af ak
tuel Interesse." 

Punkt 8 ha; fjlllgende Ordlyd: 

" 
Der eksisterer for Tyskland i hele 

det slesvigske Omraade ikke et ene-
ste Irredenta-Spfllrgsmaal, hverken 
til denne eller til den anden Side." 

Disse Udtalelser maatte straks fo-
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Berlin f)nsker Fred og 
Forstaaelse ved Grrensen 
Retlald,sr Kroni/uz uddyber i ~~ Interview met! ,.N<UioiiQ/. 

tidende" det vigtige MPtle i Gaar i Propag<md,. 

minist,riet 

STIUKS ott" MOdlagelom at T<lo- - ll•ordan ,., B"lln ... ,_ a• 
gronunot om Kont,,..." n I B"lln, tUallonen •"d .... """'k·tyokc a,..,..., 

vedrorende .,Der Scbleswiger"s Skooboe, 

som v1 omta.Jer paa Fors!den, inter

v1ewede vi vor .Berliner- Korrespondent, 

Rcdaktet· J . Kroni.ka, for at faa Dagens 

betydningstulde Forhandling 1 den ty

ske Rfgshovedstad noormere belyst. 1Va

ticmaJticknde8 Sporgsmaal og M:edarbej
derens Sva.r 10d: 

- Berun ~leer ForstaackJe og 

Irrcd. Jeg har Gang pa,a Gang 1£ert be

tyde;ldo off1ciello Personliohed&r ' Ber

lb ttdtaze det 0t14ke, at Kampen mez
ler4 Datrake og Tyske i Sle~g mere 

O!J mere maattc bltvc befrtet for B1t
to1·hcd og Slrorpltcd. 

- Hvorda.n forl0b Deres Forha.ndJin
ger 1 Propagandamintstenet? 

- Collllnunfqut!et tyder paa, at rna.n 
1 d13se Dage i .Borltn har godkendt 
,. Fiensborg A vJs"' L0.sen .,Front og 
Bro". - Helt (gellllem i en Aa.nd, der var 

Prll!get at Sa.gUghed og at 0nsket om 

trOds alt at naa. trern til et Rosultat, 

der ku.nde gavne det da.JJak-tyske For
hold.-

- Ja. Dette Loaen a.nses ogsa.a. i 
Berlin tor at vmre det rigtlge - for 
Tyekere som for Danskere. 

- Men hvact ea.a mec1 de gr~anse
tyeke Kredse, cter hldtil har holdt fa.<Jt 
vcd frt•em.serevtslonistlske Idt!er, sorn jo 
f!elge Sa.gellS Natur kun kan be8'l"Un-

- Blev der fra Deres og REida.kt0r 

Christlansens Side Tale om en udteriig 

FremsootteLse at Deres Syn.spunkter? 

- Ja, og jeg vll tll!ejc, at de Herrer 

I PropagandanunJstenet mect stor Op

ttuerksollllled herte paa de danske SYns

Pun.kter. For Reston er den ene at de 

tre .F.Jerrer, der deltog 1 Forh8.1ldl1ngen, 

Overregerrngsraact Stephan, ret godt 

inde i de slesvlgskc Forhold. Han for

talte i Dag, at hans Sloogt stammer fra 

des mec1 Angreb paa den danske Na
tions soleklare Ret? 

Tender. 

- Rvo~da.n indlededcs ForhandJJngen 
l Dag? 

- Vi danske Slcsvige,·e maa vcurc 
Optlmi.ster og haabe paa, at en rigti.q 
ltldstillt1tg tra v or Side ettcrh<fa1tdcn 
viZ [remmo det t·ettc Syn og den. t-ette 
For6taael8e h~s de nationale Moc!vtan
dc,rc, der hidtil ikke ltar tor.~onet sl,n 

mcd Kencf.s!let-ntn.gcrne i So-n.derjyllan.d. 
lev1·i_qt maa ,;t vcz kunnc tuerc den 
Forv•mtning, at den saakaldto berlinsko 

Lit~ic mere o,q mere vil tramge iuennern 
i den orren~etyske Lejr. 

- Der er alt.saa faktl.ak Forskel paa 
den berlinske Llnie og den grmn.setyske 
Llnle? 

- Hidtl! ja. Jeg reber rueppe nogen 

Statshemmellghed, naar jeg fortailler, 

at der i ·Dag 1 Propaga.ru.tamlnfsterlct 

- Den begyndte me<l, at Redakt0r 

Christiansen foreJagde de 1 Colnlllu1l1-

Qut!et nrevnte to Punkter: l. Forbu

dets Oph~evelse og 2. .Minl.stenets An-

!1'8. tysk Side blev sa.gt dette: Det 
"''"'"""" "'· at •• """"""•• Ad•ar- .. ,., ,,., ••~•ke ""''oo"'lot, "' sler til Reda.kt.er Christiansen lkke 

sk.Ulde have nogen officlel Karakter. 

- ViZ ai~Uttk:e'Vttte Punkt Bioe, at de 

omtalte Advar.szer, hvo,"Ved ma1~ har be

hl·ejclct Redakter Ohristia,I.Sell en fjendt-

Tyake o.r; Danske i Slcsl)ig skulde blive 

ved mecl at kwmpe mod Jwerand,·e mcd 
8karpc A.ngrcb. 

1ig lloldninu oveTJor <>f!icielle Insttt"-

tictle,. i Tyskl«11d, skuldc betraotcs som 

i Virkeli{Jheden ikke eksistet'lmdo 1 

- Fiva.ct siger De sa.a orn Atg.erelsen 

'Vedr0rende selve .BJadforbudet? 

- Det ma.a, Vel VWl'$ J1eni111JC~J, ja, 

- Tror De, at det kan opnaas? 

- Derom vect jeg naturligvis intet 

- Jeg er naturlfgv1s fkke tHtreds. 
Redaktor ChrlsUa,nsen har sorn den, 

der i Dag ferte Ordet, seJvtolgeligt 
fa.stholdt, a.t vort da.nske Standpunlrt 

maatte gaa ud paa Forbudete Ophoovel
se . .'Men (f~tte Standpunkt bar V1 altsa.a 

desvoorre lkke kunnet fere !gcnnem. 

Sorn Redakt0r Christiahsen sagde t1J de 
lferrer 1 Ministerlet: Dette maa bekla

ge.s paa de da.nsk.stndede SydslesvJgeres 

Vegne, der paa Grund at Forholdenes 
Udvikllng nu en Gang l.k.ke lorstaar 
Dansk. 

n:ted klippefast Sikkel·hod. Meu jeg vil 

gerne 1 denne l!'orbindeLse have Lov til 

at Slge dette: Redakt0r ChrJstlansen 
ha.r gennem mange Aar baa.de polltisk 
og menneskellgt staa.et mig meget noor. 
Jeg beu.ndrer rent ud sagt hans Ind

sats. Det ha.r dcrtor gloodet mig me
get, at jeg 1 Dag I PropaganC!arntnlste
rlet fra de tyske Herrers..Side ha.r llllrt 

Redaktor Ernst Christiansen fra .,Flens
l>org Avis" bllve omtalt som ,en da.nsk 
IcleaUst", der bar segt ,pa.a, en anstoon

d.lg .Maacte at koornpe for sine danake 
Overbev18:nlnger." 

• - Vll de danske SydsJesvigere nu 
gore BM.Jg af de bladmoosslge .MuJig-
heder, som omta.Jes I Conlilnunfqu~t? 

- Rvad mener De da. om den tore
eta.a.ende Undersogelse vedmrende de 
Forhold, der staar 1 Forblndelse rnect 
Reda.Jrt0r Chrlstlanse~ aabne Brev tti 
Overborgrnester Kracht I Flensborg? 

- Jell' '""'""'" ~• 

- .ra, selvtelgeligt. Jeg kan fortoolle 

Dem, at Anctra.gendet om at udgJve 
.. Der SchlesWJger" sorn tysksJQ-evet 
1'41ndretal.'l-'l'ldsskrift allerecle fore!fg
ger fra og med f Dag. Dette Andra

gende 'Vii voore falrdfgbehand!et 1 Lobct 
a.f 8- 10 Dage. 

- 01{ hvatl vii ll'ft--·· · 
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Berlin ~nsker Fred og 
Forstaaelse ved Grrensen 
Redaktpr Kronika uddyber i et Interview med ,National

tidende11 det vigtige Mpde i Gaar i Propagand~ 
ministeriet 

STRAKS efter Modtagelsen af Tele- - H1:ordan .!CT Berlin aaa paa Bi

grammet om Konferencen i Berlin, tllaticmcn t:ed den dat!..!k•tyske Grwnlle 1 
vedrorende .,Der Schleswiger"s Skrebne, - Berlin O'n.!kcr Forstaael8B og 

som v1 omta.Ier paa Forslden, inter- ;B·rod. Jog har Gang paa Gang lwrt be
vlcwede vi vor Berliner- Korrespondent, tude;ldc of/toicZZo PcrsonligMder i Ber

Reda.ktor J. Kronika, for at faa Dagens Ua udtalo act 0n8ko, at Kampen me7.
betydn1ngstulde Forhandling i den ty- l01n. Datl.!kc og Tyskc ( Blcsvig tll-Cre 

al<e Rlgshovedsta<I nermere belyst. Na- O!J mere rtl.aitttc blfvo bofrict to1· BU
tio?!Gltidctu:tcs Sp0rgsmaa1 og Meda.rbej- tcrhod og 8/u.trphcd. 
clerens Svar led: 

- Hvordan forl0b Deres Forhandlln-
ger i Propaga.ndaministerict? 

- Helt lgennem i en Aand, der var 
preget at SagUghed og a.f 0nsket om 
trods alt at naa frem til et Resultat, 
der kunde gavne det dansk-tyske For
hold. -

- Blev d~r fra Der~s og Rtdaktor 
Chrlstlansena Side Tale om en udforlig 
Frememttelse at Deres Synspunkter? 

- Oommunlquoot tyder p/loO., at man 
i disse :Oage 1 Berlin har godkendt 
,.Flen.sborg Avis"' L0sen ,.Front og 
Bro". 

- Ja. Dette L0.an anses ogea.a i 
Berlln for at vmre det rigt!ge - for 
Tyekere som for Danskere. 

- Men hvad sa.a med de grsmse
tyeke Kredae, der hldtll har ho1dt fast 
ved grrensercvlsionletilke Idt!er, som jo 
lfelge Sagetla Natur kun kan begrun
dea med Angreb pa.a den danske Na.· 
tiona soleklare Ret? 

- Ja, og jeg vU tilfoje, at de Herrer - Vi danskc Slesvige,·e ma.a vrere 
Qptimi8ter og haabe paa, at 1m rigtig 
lnclstillfn,q tra v o r Bfde etterhaandea 
vil [romrne dot 1'Ctto 8yn og ao" ratte 
Forstaaclso ho~ de twtlornlle Modstan
dc..rc, dcr hiatil lkke har /O'I'.~onet s!g 
t1Wd Kcnds!JI!rnfngerne i BorulerjyU<uul. 
Iovrigt maa vi vel kumtc na:re den 
li'or'Wittning, at don saakaldto be1·l·insko 
Linw mere o.rJ met·e viZ traJnge igennem 
! det~ ,(/t'CI5'/tsetyske Lejr. 

1 Propagandamlnlsteriet med stor Op
m~erksomhed h.0rte paa de danske Syns-
punkter. For Resten er den ene af de 
tre Herrer, der deltog i Forha.ndl!ngen, 
Overregerlngsraad. Stepba.n, ret godt 

inde i de slesvigske Forhold. Ran !or
t.alte 1 Dag, at hans Slegt stammer fra 
Tander. 

- Hvo~ lndlededes Forhandllngen 
i Dag? 

- Den begyndte med, at Redaktar 
Chrll!Uansen forelagde de i Communi
qu6et nevnte to Punkter: 1. Forbu
dets Opb~evelse og 2. Ministeriets An-

- Der er altsaa faktlsk Forskel paa 
den. berlinskG L!nle og den grensetyske 
Ltnie? 

- Hldlil ja. Jeg r0ber lUllppe nogen 
SLa.tshemmellghed, naar jeg fortalller, 

a.t der i ·Dag 1 :Propagandaministerlet 
fra tysk Side blev sagt dette: Det et'kendelse at, at de personlige Advar-
bt,rdo van-e gaM1•o muut~,;eJu:tigt, at aler til Reda.kt0r Christiansen ikke 

skulde have nogen officiel.Karakter. Tyake ou DattBke i Blesvig ~kulde blit:e 

_ Vil Bid8t1l(.;e'~Fnte Punkt sige, at de ved med at krempe mod h·verandre med 

omtalte Adoo1·s1er, Jworved man har be
hrejdet .Redakt0r Christiansen en fjendt

Ug Holdnfng overfor of{icfcllc Institr'

tfoner i Tysklmul, skulde betragtes so·m 
i Virkeligheden fkke ek~iste·rendet 

- Det maa vel vcere Me1~i11ge,., ja. 

- Tror De, at det kan opnaas? 
- Dcrom ved jeg naturJigvis intet 

mea klippefast Slkkerhed. Men jeg vll 
gcrne 1 denne Forbindelse have Lov til 
at sige dette: Redakt0r Chrll!tlansen 
ha.r gennem mange Aa.r baade politisk 
og me.nneSkeligt staaet mig meget nrer. 
Jeg beundrer rent ud sagt hans Ind· 
sa.ts. Det har derfor gledet mig me
get, at jeg I Dag t Propaga.J:ldamin!ste
rlet fra de tyske Herrers..Side har h0rt 
Redaktor Ernst Christia.J:lsen fra .,Flens
borg Avis" bllve omtalt som ,en dansk 
Ideallst", der har S0gt .,paa en ansten
dig Maade at kempe for sine danske 
Overbevlsninger." 

- Hvad mener De da om den fore
staaende UnderS0gelse vedrerende de 
Forbold, der staar i Forbindelse med 
Reda.ktor Chr1stlansens aabne Brev til 

skarpe Angreb. 

- Hvad slger De saa om Afg~relsen 
vedr0rende selve Bladforbudet? 

- Jeg t'r naturligvis lkke t.Ufreds. 
Redaktor ChrisUanaen har som den, 
<ler 1 Dag forte Ordet, selvtolgellgt 
fastholdt, at vort danske Standpunlrt 
maalte gaa ud paa Forbudets Ophawel· 
se. Men dette Standpunkt har v1 altsaa. 
desvrorre Ut·ke kunnet fore lgennem. 
Som Redaktor Christiansen sagde ttl de 
Herror i Min!sterlet: Dotte maa be.kla
ges paa. de da.J:lskslndede Sydslesvlgeres 
Vegne. der pa.a Grund at Forholdenes 
Udvlkllng nu en Gang lkke forstaar 
Dansk. 

- VII de danske Sydslesvigere nu 
gore Brug af de bladmesslge Mulig
heder, som om tales I Communiqu6et? 

- Ja, selvfolgeligt. Jcg kan fortallle 
Dem, at Andragendet om at udglve 
,.Der Schleswlger" som tyskskrevet 
Mindretals-Tid.sskrift allerede forelig
ger fra og med i Dag. Dette Andra
gende vll vmrc t~erdlgbehandlet 1 L0bet 
at 8-10 Dage. 

Overborgmester Kracht 1 Flensborg? - Og hvad vll Fremtlden brlnge f 
- Jeg mener, at man 1 Berlin vir- - F'orhnabclltllu t'oksende Fremli 

kcllgt lkke har kondt noget til Enkelt- uang paa ~nsk som paa tysk Side tor 
booeme 1 denne Sag. Det er efter mine L08C7tet Front og Bro. Dctte t'il for os 
Samtaler med de tyBke Autoriteter, Slf/6 Kcerlighcd ttl vort cget, toreltet 
hvls Forho1d overfor mig som Journa- mcd den dubc Fot'stcr.aclse a}, at de11 

llat og Mlndretalsreprresenta.nt jeg kun an4en Part el.~kcr ~nc n.a.tionale og 
fuldt ud ka.n anerkende, min taste lmltw·ello Varrdicr lir7esaa h0jt, som 
Overbevlsnlng, at der faktisk er Skct ,;i o'lsker vorc Vajrdin. Endvldere: En 
m!llrkellgc Uheld 1 Forbin(lelse med Be-j Aandemcs trcdc:li,qo Kappo~trid i SZe.s
grundelsen at Bladforbudet. For Re- vig. .l£Jgt.e o!J UJrlig Fred om seko 
stet~ belv det i Da.g i Propaga11damini-- G raJ 1111 espm•osmanlet, s-om iklcc rne
storiet tultrykkeligt sagt til .RCdaktor 1·e skal skabe F}cndskav mellem '1'ysko 
Ohrlst!an.sen, at h{).n Bkulde opfatte Mi- og Dan.~ke. Vaagen Natlonall:>evldsthed 
11~teriet8 Med4elel8c om Indledningen 1 helo vort Folk og en levende da.nBk 
at en helt ny Uttder8egelse vedrorende Offervilllghed i Hrevdclsen at vore na

mod Christiansen 1·ettede pcrsonllge tionale c>g kulturelle Vrerdier. Jeg vil 
BeBkyldnittger og Advarslcr. s~ naf- geme have Lov tl! e.t slutte med at 
g4vet i en vc1tlig .F'orm" (in fre\lildlicher sige: Maatto det elskede om.stridte 
Form abg,egeben). Land Slcsvlg, efter at der er blevet 

- D!sse Beskyldninger og Adva.rs- sat Punktum for, ska.l vi slgc, !orrelde
ler ma& vel ;:;aa siges i hvert Fald at de og forkerte Kampformers Am;en

sUUet i Bero? \ delse, virkeligt en Gang bllve til en 
Ja, sikkert. Hele Sagen• skal jo Velslgnelsernes Bro for tyskslnded& 

nu undersegea i Berlln.. som for danskslndede, 

' 
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Bladet: 

- 1altidende 

2 8 AUG. 1937 

Sagens Krerne 

VED Skrivelse af 19. August d. A. 

fra Propaganda-~isteriet i/ 
Berlin til Redaktateo at l'kn!bQro 
A vi.!, tilstilles det ham en Advarsel 
og forbydes straks og for bestandig 
Udgivelsen af Blndets iya)capt'Qgcde 
Udgave Der Schleswiger. Begrundel-I 
sen er bl. a. don, at dcr 1 dcnne 

Udgave I 
g~nta.gende er t·cttet A1l.fJ1'6b mod 
Btat, Mytuliyhed og Partl,,tcd,e''• 8/la,. 

ledes i det aabne B1·cv tit Ovcrborg
me.stEII' Kmcht. I 
~nstemmigt gor den dans~e Presse I 

greldende, at Forbudet angligt syncs 
uforklarligt og af Hensyn til det I 
dansk-tyske Naboforhold bcklagellgt. 
Til Belysning af Sageos Rmkkevidde 
oplyser vi her i Bladet, dels samtidig 
med Offenliggerelsen af Propaganda· 
Ministeriets Skrivelse (22. ds.), dcls 
i en ledende Artikel (25. ds.) fol
gende: 

Redakt.0r Ernst Christiansen's 
,aabne Brev" til Flensborgs Over
borgmester, Dr. Ernst Kracht, blev 
offenliggjort sam tidig 1 Flcnsborg 
Avi~ og Der Schlcswigcr d. 9. Juni 
d. A. (tre .Maaneder for Forbudct 
mod Udgivelsen af sJdstnawpte Blad) 
og var fora.nlediget o.f den Kcnds
grerning, at Dt'. Kracht i sin Egcn
skab af Formand for Schlc8wig-llo/-
8teiner Bund stod som ansvatlig 
Udgiver af Skrlftet ,Schleswig und 
.Versailles", i lJVi!ket Danmat'k aom 

Stat og Folk sigtes for sjofcl Ofl 

hadsk Batldlemaadc og beskyldc.'l for 
i 1918-20 (ved Nordslesvigs Gen
forening) at have begaact et trcliob
belt Brud paa Folkerettcn. - Men 
ikke alene er Flensborgs Overborg
mester, Formanden for den stedlige 
Underafdeling af Volksbund fur ®,, 
Deutschtum im .Atl.!l<tnd (VDA), 
Skriftets eneste ansvarlige Udgiver; 
paa et offenligt; Modo d. 29. Maj 
d. A. gentog han yderligcre dcls 
Paastande og hrevdede, at det inde
holder den historiskc Sandhcd, ud-
trykt med krystalklar Ska1"Phed. 
Dette, skrev vi, er Baggrunden for 
F orbudet mod den fortsatte Udglvcl
se af Der Schlestoiger. Det er ncm
lig, da dette Blad udbccler sig For
klaring af Dr. Kracht, at han 
anmoder Propaganda-Ministcl'iet i 
Berlin om og opnaar, at Bladcts 
Mund for bestandig lukkes. 

Virkningen a£ clisse Oplysningcl' 
viser sig i et officielt tysk Kommu
nique, i hvilket det bl. a. hedder: 

E1l Del af den da11.s1aJ Prc.,~e Om.· 

taler Forbudet mod et paa ty8k 

Bkr~Wet dattsk Mt1ulretal.sbkta ,Dm· 
Bchleswiger<' ( F'le?I81Joro mod en Op

hidsel8e og Argumcnt01·, dar - eflor 

hva.d man betoner i het'1Jrereltde po

liti8ke Kredse - Ckke .l>Wl'er til Ba,.. 

dfghed at en Referent uden at tore- herske Tvivl om, llvorledes vi her 
lmgge 'en n.amnere Redegerel8e ha.r Landet ser paa dette forrygende Di 
dl'aget d~m6 .Afluz,,ulling( 1) med ind lettanteri, saa ensker vi at fastsla1 
i Bago1~. Besten~mel8on tra. det a-!· felgende: 

gore11d8 Sted. 1Jar, at der af de s-i~ I deres Punkt 7 udtaler d'HerreJ 
sto Maancdcrs mamge .Anker mod Berndt og Bade, a_t _: __ _ 



.Stat og Follc stgtes 1u·r J,JVJ " • ~,. 

hads7c Handlemaadt:; og beskyldes for 
i 1918-~0 (ved Nordslesvigs Gen· 
forening) at have bcgaact et tredob
belt Brv.d paa Fo1kerctten. - Men 
ikke alene er Flensborgs Overborg
mester, Formanden for den stedlige 
Underafdeling af Volksbunct jill' das 
Deutschtum im Ausland (VDA) , 
Skriftets encste ansvarlige Udgiver; 
paa et offenligt M0de d. 29. Maj 
d. A. gentog ban yderligere dets 
Paastande og hrevdede, at det inde
holder den historiske Sandhed, ud· 
trykt ,ted krystalklar Skarphed .• 
Dette, skrcv vi, er Baggrunden for 
Forbudet mod den fortsatte Udgivel-
Be af Der Schleswiger. Det er nero.· 
lig, da delte Blad udbeder sig For
klaring af Dr. Kracht, at han 
anmoder Propaganda-Ministeriet i 
Berlin om og opnaar, at Bladets 
Mund for bestandig lukkes. 

Vtrkningen af disse Oplysninger 
viser sig i et officiell tysk Komrnu
nique, i h vilket det bl. a. hedder: 

En Del at den danske Pre8se om
t aler Forbu.det ntod et 1XU' tysk 

akret:et danBk Mindretalsbla.d ,Der 

Bch.leswiger" ' Flensborg med en Op

hidsc!se og Argu.mentcr, der - eJter 

hvcu£ man bet<nter i herv<8Tend.e pO

Utlske K redse - \kke svarer tn Ba.-

1regge en ,~aJTm.ere RedegeJ·e'!.!e har 
araget denne Afhan4ling(1) mea 4nd lettanteri, saa 0nsker vi at ~"'<"""""" 
i Ba,get~. Be8temmel8en tra. clet a!· f0lgende: 
gorett.IUJ Bte<L var, a.t der at de sid- I deres Punkt 7 udte.ler 
ste Maa.ned.ers ma11ge Anker mod Berndt og Bade, at: 

gen. 

Dette Kommunique, det 25., offen· 
llggjort 26. d. M., bliver udelukkende 
tilstiUet den danske Presse og hver· 
ken gengives eller blot omtales i den 

tysko Presse. 
Under disse Omst!llndigheder skrev 

,Der BchlesWiger" skul.d.e tl.dtages 

11ogle ettkclte G/ de mest tungtvejen· 
de Argumenter, som sku!.d.e kollr 
plettere act principieUe ForbudS 

Bynspu.nkt. DeT1Jcd er dot desvrerre 
sket, at dct aalme Brev er blevet ryJc,

ket ind ' en Bammcm1tom9, som ikke 

1w.r vreret t!Zsi{Jtet. 

Det er i"ke til at incise, a.t en DIS· 

ktL$Simt som den, d.er er ind!ed.ot 1Md 

Bkriftet ,Schleswig und versailles", 

overhovedet endnu skul4e kunne vcs· 
re at Mgen aktuel Ga\!'11. og Inter-

esse. 

Saa.fremt D'Herrer mener, at her
med kan den Sag vrere klaret, saa 
tager de atter fejl. ,Diskussionen" 
er ikke alene ,indledet'' af den an• 
svarlige Udgiver a.f Schleswig una 
Versailles, men den er udelukkende 
f0rt af ham, Overborgmesteren i 
Grrensebyen Flensborg, Formanden 
for Schleswig-HoZsteiner Bund. End
nu i Torsdags (26. ds.) baaner de 
tysksindede Nordslesvigeres Blad, 
Nordsch.lestoigsche Zeitung, der ud
kommer i .Aa.benraa. - her hos os 
selv - det Darunark, som ikke paa 
et eneste Punkt bar taget til Gen
mrele mod Dr. Kracht's Skrift. Vort 

vi i en ledende Artikel (26. ds.), at 
skant denne Form for Polemik over 
Grrensen er utilfredsstillende, ansaa 
vi det ikke for overfl0digt at gen· 
tage, at ikke Forbudet mod Der 
Schlestoiger alene, men dette For
buds Forhistorie og Baggrund har 
g;ort et pinligt lndt1'yk i Dan'lrta'rk. 

Saa. vidt var Meningsudvekslingen 
over Grmnsen na.aet indtil Torsdag 
Morgen d. 26. August. 

Samme Dags Eftermiddag =~des 
et An~ danske Privatpersoner, 
blanot disse Nationaltidendes ud· 
wlllrkede Korrespondent i Berlin, 
Red. J . Kronika, i det tyske Propa· 
ga.nda-Ministerium med to. af dette 
Departements Embedsmrend, Over
regeringsraad Bade og Ministerial
ra.ad Bexmdt; sidstnrevnte er den 
Embedsmand, aom har underskrevet 
og viderebefordret Skrivelsen om 
F orbudet mod Udgivelsen af Der 
Schleswiger og Advarslen til Red. 
Ernst Christiansen, begge dateret 19. 
ds. Som Udbytte af Sa.mvreret gives 
der de paag:eldende danske Korre-
spondenter Bemyndigelse til i deres 
Blade i K0benhavn at offenligg0re 
et. Sammendrag a.f de to Embeds· 
mrends Udtalelser, og heri hedder 

4et: 

Alibi er i Orden. Vi er spottet og 
rereskrendt. Og vi bar tiet. At det 
passer Propaganda-Ministeriet i Ber· 
lin at standse denne Dr. Kracht's 

ten med de alemme Misforstaaelser? 
Hvad er det overhovedet for en Me
tode at polemisere i Udlandets Blade 
mod, hvad disse Blade bar skrevet, 
og samtidig tie bomstille i den Pres· 
se, over hvilken den tyske Regering 
selv bar Haand· og Hals-Ret? Naar 
binder Hr. Berndt's Underskrift den 

givels~ o.t ,,Der Sohleswiger'], soa seforetagende? 
sk1Jl.des dett~ den uheldige OmStretr For at der nu lmidle.rtid ikke skal 

Naar Red. Ern.st C7~ristia.n.setl!8 ansvarlige Minister? Er det kun, 
aa.bue Breu cr nevnt i Begrttndel..se'l~ naar han med en urigtig Begrundelse 
at POTbu.d.et [ntod den fortsatte Uti- udsteder Forbud mod et. dansk Pres· 

Dette er Tingenes Krerne. Om den 
drejer det sig, indtil den pa.a fylde&t· 
g.0l"ende :Maade er fjrernet. _____________ .... 



l'"x~itiw>~rn.de: M.a.l:gl'ethe, D.F.D.S., 
til London. Heoo, D.F.D. 

, Ioeser lfra Newcwst.le. 
Tslancls Brygge: Na.t.halia. at Rovenro!llle 

Trm !re. Hemosand. Dora. Ahrens 
Kokll fra. :Middlosbrocgh. Seine, D. 

S., tndla.dln' Stltg. 1.11 Antwerpeu. 
ndSiholm, D.F.D.S., lndilad!er Stkg. ttl 

estengland. Jol:antha, D .F.D.S., 1n.clla.ller 
St.kg, til Hamburg. Jade -a.! Hamburg lnd
la.der Stk~. Ul Ha:mburg.' 

K al.,cbotl Bryggl': Nordl>y&>t alf lO>bvn. 
l(o\<R fra. London. 

D ryggo: Georg at Gyocn losRel' 
SIS Dione losser •rrm 

s .... rth,,...,,,.,n: N~rdi)•Set e.f Bergen \osaer 
Tra~ tra. Helgen!l.s. Krl,;.tlne a.f ?>f.almllen 
10~11er Troo l(ra Sverfgo. FrlesJtJ.nd t~.f Rot
terda.m lo~>~ln' Kol{s tre. Rotberdam. Re
gina a! R.:lrnburg l01<~er Asfttl~ fm. Ha::n
bullg. .A!dellheld a.C Hrumburg losser Kul 
!re. Bremen. 

Paketterne 
Nybtwn: Ternen lndl. til J\a.benl'IU).. 

Ploner dndl. til Bft.ndholom. H. C. Andar
een lndlaod.cr til Na.l<sk-ov. 

Jl1w-negll<lo: Vera tniCllJaJdcr Ul Alarhua. 
Frederlk sholm to KanaJ' Ingrid indlader 

til Vol1dl~borg. Pollux indla.der til Nyk.o
blng F. Noptun indleder tll Ronne. 

ba.l 13. Jutt.a. e..nk. K:otka. :14. r'OJUUI. • st. Luis du Rhone 24,, Stella. ank. Hull 
23. Llnda a.fg. Kotk-a. 24. HelCIIl.e e.!g. Roehcster 23. Else atg. OwlaJls 21. Na.ja.
den a.!·g. Wlb011&' 23. ~ohia.n.ne pe.'ll5. l:fe1-
singor 24. MaJa. a.nk. :Bowat.er 22. Lll\an ank. Goole 23. Anna. ank. Pa:sajes 20. In
ger alfg. P&tenleml 23. Nel'IIl& ank. St. 
Ra.pl1ae1 24. Oammen aig. Rabat 19. Ester 
.afg. l<Bbenha.vn 2i. Britta a.fg. ZeebrUg
ge 23. <fflrda. pa.ss. Holstenau U. Harriet 
ank. Ga.rston 21. Na.ncy ank Swansea. 18 
Niobe pa.ss. BrunsbUttelkoog 23. Karli ank.. Crurd.iC! 22. .A1fa. a.nk. Manchester 
Zl. :Sodll a.nl<. J!'errol 21. Dagmla.r afg. Watchet 2i. Dorrit l)nk. St. R.a;pha.el lR 
Jenny a!g. Norrkoplng 24. R.anl1l a.nk. 
~nova 23. Fe.no a!g. Portmadoe 22. 

G od8 

a;. ...,--.. 

Tll Aarhus og Oplancu.· 
byerne med M/S .,VERA''. 

mod t ag e 8 til Kl. 16~ 

ma.nn Sauber sydg. NoNik D. Hall sydg. 
~v-ensk M. Fet•m sydg

1 
Svensk D. Run

n>aM s~. Svensk D. Gund.borg SeS!rell 
sydg, b.'ngelsk D. Henglst vestg. Fb;sk 
D. Ota.va syd•g. 

FornreA. Kl. 12-16: Danlllk D . T.rlo sydg. 
Da.ru!k D. HeJ~ne Cla.u,.en ~· Kl. 16-20: Tyek MIS Marie sydg. Dan.Sk D. Yr.;a. 
nordg. 

H cls lnge·r. K l, lQ-12: Norek M. Teme
raire sy.clg;. Dan!\k D. Not'dl>y sydg. En
gelsk D. Silvio ttydg. Nomk D. Vlgsnes 
sydg. Svensk D. Otbem no:rdg. Dansk 
.MIS Svend .Aage nord,~;. Nors\t D. Agnes 
norog. K l. 12-16: Da.nslt MIS Garibaldi 
aydg. E>!tlsk S. 'l'amrlllnd sydg. Dan.-.1< D. 
Pluto m. Lgt. nor·dg. ::;vcn.sk D. M~a 
~ydg. S'•ensk D. Ingaro ..-ydg. Estl!lk D . 
Uranus s~~. Sven.'Jk D . Utl:i syd,g. Svensk 

S
. . D. Sylvia nord/f. Sv~nsk D. Wa.nd.Ja sydg. Jgna}stallonerne DaM1t M'. Car nord.g. J<.'l. 16-20: Dansk MIS Frema.cJ nol:'d~. RUSIII&k M. Ma.x~m Ska~en. Kl. 12--16: Da.nsk D . Lllleborg I Gork:y, nol'dg. F..stlsk D. Ka.larand s~. sydg. Svensk M. Bla.nl<:!Wlolm ~. Dan..•ik D. Hebe f'ydg. Da.n~=<k M. Marocco ~"ensk D. Norma. vestg. K1. 16-20: sydg. Non;.k D. l..om sy\Jg. Dam~k MIS Svensk D. Fumnres ve.stg. .Da.nsk D. Rita. no~"CCg. Sven~Vl< D. Bj!lt"l<tl awdg. Tvs'k Kmtd Vl llemoes vestg. Flnsk M. To11))()1t"g D. Brech~ee nei'Cig. Do,nHk D . Eldsatieth vestg. Da.nsk D. Thyra S. vestg. Flnsk D. s:vdg. Engelsk D. Lissa nol'dg. SveMk D. ~.;a.nonus vestg. Finak D. vrentl syd.g. Votra.th Thorn ~<Ycig Dan.<~k MIS Ra.ru:ll svensk D. Norm.a. sydg. Lettls.k D. Sigul· nordg. Svensk D·. Gracutus nO<I'dg. Dansk da. ve.stg. Svensk D. Silesla. vest,g. Kl. D. TennE>am>e nor'd.g. Svensk M Bullaren 20--U.: Svensk M. HjeLmaren vestg. E n· nordg. 0(1Mk M/S G. It. Bc;rg · eydg. Kl. gelsk D. Gorooma 8YdJr. Lettillk. D. Ta- 4-8: Dansk D. Lllleborg sydg. Dansk D. va.ld.ls sydg. Dansk b.-Thym. sydg, Kl. Alice nordg. 'l'ysk D . Christel Vlnnen 2"--4: Sve.nak D. Albert sydg. Kl. t-8: sydg. NorSk. D. Topda.ll!!jord nordg. DaM.k D. Jl!egersbQI18' tJY(I•g. Eltt1sk D. S'~nsk M/ S Zenltha s~. Da.nsk D. P . Taa.t sY'dg. Final!<: D. Tl~ny eyd!g. En- Ma>d.scn sJ"c:J,g. Da.n.sk },f. 'V-em sydig. Nors k gels!<: I), Oa.kgrovl vemg. 'i'ysk D . Annl D. Lt!>ken .syd.g, No1'1Sk D. Cresco sydg. ~ren!l sydg. Engelsk D. Ro~ber vest,g. Dansk M. Erik sydg. TyslcD. 'l'ravemlin-Svensk D. Ejtsrkl:i "est.g. Dansk D. Aase KJ. ~10: Rt~ Rt<f:ik D. Vl8hera. lf)'dg. Engelsk D. Spero v est;g. Engell!lt., ol'dg. nsk D. Toto it)'dg. J'lnsk D. D. LLssa. ve~. Kl. 8-10: Tyllk D. H~ Anton. H. nord,g. 

politiske Felt. Plirscbel traadte i Vaaben ud af Hamderne paa dem og vreve yvning OVer 
rent politiske eller, om man vii, stor-,nedladende. PUrschel vristede diase I S fl • 
1920 ind i et Parti, der k\llll ved et anvendte dem mod dem selv. De kal- Sundet ~ og videre 
Tidsrum af fem Aar var skilt fra dct der ham arrogant. Han kan ikke •1 St kb 1 ? ga.mle H0jre og dettes kununerlige 0nske sig noget bedre Vidnesbyrd h OC 0 m • 
Tilvrerelse i Esirupiatets Slagskyg- om, at hans P ile rammer, bvor han f"'IVILFLYVf'l)REN Orchitllky, der ge. Selv Det konservative Folkepar- sigter. L. bar sit Hjenl. i IDJ,benha.vn, har te befandt sig til at begynde med i. Ved den altid beredte Angrebs- n'Ylig ke.bt Ul'tik Bircllts Svreveplru; 
Defensiven, overskygget af de Par- aand, h:an tilf0rte Partiets Agitation, ~~=ta::!Y p;~ 
tier, Venstre og Socialdemokrati, har han ildnet Rrekkerne. Men han om i Midten af der for den almindelige B'evidsthed kan ikke blot kritisere, haa1 mestrer ;ru:este Uge 111t for-
stod som det poHtiske Livs Kraft- ogsaa For~varet for den Politik, der S0ge en SvteVeflyv-
centrer . PUrscbel f0rte slraks Par- bar hans Hjerte. Det at blotte sine ning med det over 0resund. Og tiet i Offen~iven. Hvis det led af F0lelser er her i Landet, hvor Be- hviiS Vedi'Iguderoe Mindrevrords- eller Fortryktheds- gejstring nrermest er en lidt grin- staar !ham bi komplekser, sved. han dcm ud. agtig Foreleelse, den vanskeligste vii han prlil'Ve paa. 

oratoriske Genre af aUe. PUrschel at mreve vldere t il 
behersker den. Hans allerbedste Ind-

Det er ogsaa. dct, der kendetegner 
ham som Taler. I sine bedste 0je
blikke er Pi.irschel Folketingets og lreg er maaske dem, i hvilke han gav 
den polltiske Agilations uforlignclig- sig hen til sin Sag og lod sig rive 
ste Taler. Han bar maaske aldrig med af hele sit Sind. Han bar i 
eller sjreldent egcntlig overbevist en saadanne. 0je~likke ~lt med uover
Modstander. Han forbl0ffer og irrl· truffen V1rkmng, fordi baade Venner 
terer dem grrensel0st. Man var vant og Modstandere vidste, at der stod 
til, at de KonservaUve kom paa Vrel- en ubestikkelig Overbevisning, en 
germoderne og ligcsom bad om Und- ren, rank og opret Karakter bag. 
skyldning for deres E ksislens, og at P. s. 

I Tal erne fra de andre Partier be
handlede dem mcd Spot eller naadigt 

' 

Stockholm. Saale
des (!!'( Planen efter 
hvad Reklamebu· 
l'e<J,uet Spee<l i A f • 
I.e!! meddelte oe. 

Hr. Orohll.ts:ky har 
o.gsaa konstrueret 

et Io.struma'lt. som han mener vU kun
Ile vrere til Gavn for Svrevefl:Y'Verne -
og det skal naJtru.rligvils med :pa.a 'Duren. 

B8.3de den tyske Rlgsekonotnlminl• 
stPr. Dr. SrhA.<'ht og Rigstra(lk:minl• 
stPrE>n. Dr. DorpmUller kommtlr J1ertil 
den 215. og 26. September for "-t ovEIC'o 
vere Indvielsen at StorstnnnsbroCD. 

•~ 
e 
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rlng~r om, a t enhver udenlandsk U-Ba ad i de tyrklske Far
v ande, der nmg ter a t opglve sin ldentlte t, vii bllve skudt 1 
S muk. 

Den officlelle Note anf0rer, at et lyrkisk K1·igssldb for en Uge siden 
observerede en ukendt udenlandsk U-Baad i Mnrmarahavct. Baaden blev 
anraabt, men dykkede og forsvandt uden at svare Krigsski)Jet. .Qette 
Tilfrolde i Forbindelse med Angrcbcne paa to spanske Dampere I Darda-

1 

nellerne har bevirket, at Regeringcn lader de tyrkiske Farvande bevogt'3 
ikke ait'ne af Krigsskibe, men ogsaa af Hydroplaner, der lettere viZ ktm,., 
tie il#tntificere en Zurende U-Baad i Vandskorpen. 

l oanmark- T yskland: 

Konservativ Foresp fj)rgsel 1. det udenrigspolitiske Nrovn 
Formanden for R!gsdagens uden

t'igspolltiske Nrovn meddeler: 

Det udenrigspolitiske Nrevn har ! 

Dag, den 26. August 1937, holdt M0de 

sammen med Udenrigsministeren tll 

I For handling om In.<Jtruksen for Deleg9-

l tionen til Folkeforbundsm0det I Se.r>
tembcr og forskelllge andre Spergs-

den norske og svenske Presse om, at 
der i Handelsforhandllngerne med 
Tysklan(l har vreret omtalt Grrense

sporgsmaa.let"; Nrovnol udtaler i den 

Anlcdnlng: 

maal. Ved :M:odet forelaa Hcnvendelse 
fra Nrevnets konservative Medlemmcr 

om Droftelsc af ,.de urigtige Rygter i 

110 vorf07' do Rygtar, do,· Cl' fl·emsat 
om Rcjsnill!J a.f Grronsc.~p0r!}lmt(ta.Z wt-
dC7' Hnndcls[orllrmdlin!JCI'Ilc ~ed Tysk-
1and, fa..~t.~Zaa,· !IHm, at scwdant Sporgs
?n(UJZ IJCliJ[Ol!JCli!J i.Tclcc har VW7!:t !'Cjst 
paa no,qcn Viii mel/em do to .Regeri.n
gcr. Politi.Ykc Bporgsmaal er Ol>crhove-

I - t-

- .. 
l 

l 

6) VeJutaattesternes :V.JJg4e er j 
bestemt baa.de.,!or Tysklan<lJ. .. lB:9ds 
og andre Landes vedkomm~nde paa 
Grundlag af de trufne .A.ftaler. ~r 
kan fotekomnie Begrerlag:r •om Atte
ster, der f.0rer ud over ·le saaledes IJe
stemte Bel.tlb, og sam like kan bevll
gea uden at bringe For~y~else 1 den 
samlede Plan for .Fordelingen at Va
lutaattesterne paa de torskellige Lan
de og de enk.elte ' Importerer. Det cr 
praktlsk ugerligt at gennemgaa de 
enkelte Tilfrelde, det kan levrlgt dr~je 
aig om rene Fantaslbegreringer. 

Ad 6) Tallene I den danske Udfersels
statlstlk og den tyske Ind!orselsiltatl
stik synes lidt lavere end forudsat, tnen 
Forakellen mellem Planen og Statist!· 
ken er ikke stor, og eiter de at Stats
konsulenten i Berlin og Landbrugsraa
det toretagne Beregninger skulde Ud
nyttelsen vwre fuldstrendig for Land
brugsvarernes Vedkommende. Statlstlk 
er jo aldrlg fuldkonililen. Ved Undcr
segelsen ha.r de·t da ogsaa vlat. slg, at 
den tyske Indf0rselsstat1stlks Tal for 
Sm0r fra Danmar.k 1 farste Hlilvaar 

,1937 er ca. 2 MJU. Kllogram :tor lavt. 
Der synes at vrere e.n noget daarllgere 
Udnyttelse af Induatrlloonttngenterne 
Dlsse Kontlngenter fastlJeettes maa· 
nedsvUI, og dersom de maanecWge Kon· 
tiJlgenter i.kke udnyttes fuldt ud, for
tabes Resterne. Saa.dan Fortabelse ar 
Rester paa Industrlkontin,genter er 
ensbetydende med en mindre Belaat· 
ning af Clearingskontoen og derlgen
nem endvidere enabetydende med, at 
Cler ved Futarettelsen at Planen tor 
det pa.atelgende Kvartal bllver et aterre 

Belob t.U Raadlgbed fat Landbrugskon· 
tlnge.nterne. Disse Kontingenter er efter 
Aftalen bevregelige, d. v. s. at de I Mod
swtnlng til Industri.kontingentetne. 
som er taste. har Rlsi.koen for en Ned
gang. men paa den anden Side Cbancen 
for en Opgang. 

Ad 7) P1·ivat Vareudvekaling er ikke 
absolut ttdelttkket, men der er etter den 
samlede Aftale meget ringe UMigt tU, 
t't &aadan U dvek&lit&g kan ake. 



act i"ks paa nog~n~ Maade bZevet ind
blandct t HandelsforlumdUngerne med 
Tys7dana oller med noget andet Land. 
11attdelsforhandlinget'!H1 med TyskZand 
11c.r )~aft samme Kar akter 1t0rn For-
hctndUt~gemo mea anf!re Lande. Han
dolsfm·I1Midli·1tge1'tl8 Jeres udelukketlde 
ud. trG de okcmom•ske Interesser. 

Ved M0det forelaa endvidere fra det 
konservatlve Partis Medlemmer af 
Na:wnet felgende Sp0rgsmaal: 

1) Hvllke andre Lande har Devlse-

Grund af sterre danske Keb I Tysk
land. 

Ve<lr0rende Sp0rgsmaal 1 sagde 
Mlnlsteren bl. a.: Devlsespidsen opstaar 
derved, a>t Tya.kland til de re,!lpek>tlve 
Lande smlger mere end de k0ber. 
Tyskland bar Ekapor:tovel'l!kud til 
samtlige europmlake Lande undtaren 
Bulgarian, Polen, Grrekenland, Island, 
Letland, Lltauen, Spanlen, Tyrklet, Un
garn. Eksportunderskud bar Tyskland 
overfor adskllllge at de overs0lske L&n-

"'ijjd& li:qf~~";:..c ~fk 'It\ 1 hP~."'~':.:-,~~i!lfiY .. Iij~·~······· tendo Fald hvor store? 
Eksportoverskudets Sterrelse frem

gaar at den tyake Statist.lk. 2) Hvad er Forskellen mellem de 
Priser, der betales Danmar.k for Land
brugsprodukter, og den Pris, Tysker
ne krmver a.t Forbrugerne ? 

8) Gaar Overskudet i den tyske 
Statskasse ? 

4) Hvor store var ubrugte Valuta
attcster pr. 1. August? 

5> Er der nregtet Valutaattest til ty
sk.e Va.rer og i bekrmftende Fald hvU
ko og tor hvor meget? 

6) Har Danma.rk udnyttet sit Salg 
af Landbrugsvarer til Tyskland fuldt 
ud? 

7 ) Det er vel stadlg't lk.ke muJigt al 
op.naa prlvat Varcudveksling med 
Tyskland? 

Dr. Munchs Svar 
Dr. Munch lndledede sin Besvarelae 

a! de konservatlve Spergsmaal med en 
uetallleret Redegerelse for FC'rlebet at 
den danslt-tyske Samhandel slden Han
drl~~aftalen J.! 1936 traadte I Krait, 
urrunder Valutapuklen.s MViklt.ng paa 

• 

Beleb til Raadlghod !or Landbrugskon
tingenterne. Disse Kontlngenter er efte1· 
Aftalen bevregelige, d. v. s. at de I Mod
sretning Ul Industrlkontingenterne. 
som er faste, har Rlslkoen for en Ned
gang, men paa den anden Side Cbancen 
for en Opgang. 

Ad 7) Privat Vareudt>Cklllitag er ikke 
absol1tt l!delt,kket, men der er 6/ter den 
samledo Attale megct nnne Ud&igt W, 
ut saadnn Udvek.!Uttq kan llkB. 

I I 

• 

Som Eksempler kan nrevnes !elgende 
Tal, der gmlder Aaret 1936: 

Danmark 28 !.1111. Relchsma.rk, 
Schwelz 120 MUl., Sverlge 38 Mill., 
F ra.nkrig 156 Mill., Norge 8 Mill., Stor
britannien H2 Mill., Belgien 73 Mill. 
Sovjetunlonen 88 Mill., Holland 227 
Mill., Finland 7,5 Relchsmark. 

Ad Spm. 2) Forskellen I denne Prls 
beror paa, at der I Tyskland, llgesom 
a.ndetsteds lmgges Told og andre Af
glfter paa lndferte Va.rer. 

Ad 8) Told- Ofl Afglttabeleb indge.ar 
llgesom I andre Lande i Statsl{a.ssen. 

Ubrugte Tysklandsatteater 
for, 79 Mill. 

Ad 4 ) For Tysklatlds uar der den 13. 
August t4brugte Vtllutaattester tfl 79 
Mill. Kr., Jor dclt nogetalmade jr.evnt paa 
de forskclllge Varcgn,pper. N~rmcre 
Opge1·ekJe /Or de cnkeltc Gmpper er W
stillet Nonmet. 



• 

• 
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.ST. RE6NEGADE 2. KDBENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

, i naltidende 
27 AUG. 1937 

Danmark-T y skland: 

Konservativ Foresp(/Jrgsel i d et udenrigspolitiske Nmvn 
Formanden for Rlgsdagens uden- den norske og sven.ske Presse om, at 

rlgspolitlske Nrevn meddeler: der 1 Handelsforhandllngerne med 

Det udenrigspolitiske Nrevn har i Tyskland bar vreret omta.lt Grsense

Dag, den 26. August ~937, holdt Mede sp0rgsmaalet". Nsevnet udtal~r 1 u.m 
sam.men med Udenrlgsrninisteren tU Anledning: 

Forhandling om In.struksen !or Delegs- .,Ovcrtor de Rygtcr, der er freTMat 

tlonen til Folkeforbundsm0det l Sex>- om Rejsning at Gramsespergsmaa.l u.ta-
tember og forskellige andre Spergs- der Hande'l8Jorhandlingente med Tysk

maal. Ved M0det forelaa Henvendelse Zand, /CLBtsZaar man, at saadant Bpergs-
maal selvfelgelig ikke lw.r vcer~t re;st 

fra Nsevnets konservative Me:llemmer 1)\'la ttoge tl Vis mellem de to Regerin-

om Draftel.se af ,de urlgtlge Rygter 1 gor. Politi.tke Bpergsmaal er overhove-

det ikke p<14 nogen Maadc bl6vet ind-
l l 1£ blandet i Hamdelsfor1w.ndlingerne med 

Tyskland eller med noget andet Land. 
Ha1tdelsforhandlingeme med Tyskland 
har 1w.!t samme Kara'ktcr 80m 'd'or
h.andlln,qeme med andre Lande. Han· 
<1el6torhMidlJngerne fetes t~elult1Cende 
ttd fra de 111kOt1omi81«1 Intere6ser. 

Ved M0det forelaa endvidere fra det 
konservaJtlve Pa.rtia Med1emmer af 
Nrevnet !0l~nde Spergsma.al: 

1) Hvilke andre Lande bar Devise· 
spids llgeaom D&nmark og i bekrref
tende Fa.ld hvor store? 

2) Hvad er Forskellen mellem de 
Prlscr, der betalea Danmark for La.nd
brugsprodukter, og den Prls, Tysker
ne l<rever &! Forbru~rne ? 

8) Gaar OverSkudet 1 den tyake 
Statskasse ? 

4) Hvor store var u!)rugte Valuta
attester pr. 1. Augu.tlt? 

~) Er der naagtet Valutaa.tte.t til ty
ske Varer og 1 bekrreftende Fald hvil
ke og for hvor rn~et? 

6) Har Danmark udnyttet sit Salg 
at Landbrug~Warer til Tysldand fuldt 
ud? 

7) D<!lt er vel stadlgt l.kke muU..gt at 
oplll&a prlvat Vateudvekaling med 
Tysk18,tl d ? 

Dr. Muncha Svar 
Dr. Mune:h in.dledede s1n Besvarelse 

af de konservatlve Sp0rgsmaal med en 
detailleret Redeg0relse for Forlebet af 
den dansk-tyske Samhandel siden Han
del.aaftalen af 1986 traadte 1 Kraft, 
derunder Vl'-luta.pu.kl'ell8 Afvfkling paa 

Grund a! st0rre danske K0b l 't'ysk
land. 

Vedrerende Spergsma.a.l 1 sagdo 
Minlsteren bl. a.: Devlse1pldsen opstaa.r 
derved, 'a;t Tyskland tll de respektlve 
Lande srelger mere end de ke~ber. 

Tyskla.nd ha.r Elkaportbven~kud til 
llan1tlige europrelake LaMe undtage~ 
Bulge.rlen, Polen, Gratkenland, Iala.r:td, 
LcUand, Lita.uen, Spanlen, Tyrkiet, Un• 
garn. Eksportunderskud bar TyaklaJ.ut 
over!or a.dsktlllge at de overee~tske Lan
de, idet det hoe dlsse keber :RM.etotfer. 
~overskudets Sterrelae !rem

par &! den tyske Statl8tl.k. 
Som Eksempler kan n.tBvnea felgende 

Tal, der grelder Aaret 1986: 

Damnark 28 MIU. Relchamar'k, 
Schwelz 120 Mill., Sverlge !8 M.lll., 
Frankrig 166 Mill., Norge 8 Mill., Stor
brltannien 142 Mill., Belgien 73 Mtll. 
Sovjetun1onen SS Mill., Holland 227 
Mill., Finland '1,5 Reicbsmark. 

Ad Spm. 2) ForskeUen 1 denne P r!s 
beror paa, at der 1 Tysklll.Dd, llgesom 
a.ndetated8 leegge~ Told Of andre Af
gifter paa. tndterte Yarer. 

Ad 8) Told- og A!giftsbeleb 1ndgaa.r 
Ugesom 1 andre Lande i Statakas1en. 

Ubrugte Tyaklandaatteater. 
for 79 Mill. 

Ad 4) For Tysklands var der den 18. 
August ubtttgte Valutaatteater t U 79 

Mul. Kr., Jordelt nogenl14rnk ;awnt 
de forskeUige Varegrupper. 
Opgorekie for de enkelte Gn~pper er 
stiD6t Nownet. 

Ad 5) Valutaattesternu Msengde er 
beatemt ba&de !or Tylklanda, Englands 
og andre Landes vedkommende 'pa& 

Grundlag &! de tru!ne Aftaler. Der 
k&n forekomme Begsertnrer om Atte
ster, der terer ud over de auledea be· 
atemte Beleb, og .om lkkcf kiUl bevtl
gu uden at brlnge Foratyrrelae 1 den 
aamlede Plan !or Fordelin&-en at Ve.
·lutaattuterne paa de forskeU1ge Lan
de og de enkelte Irnporteter. Det er 
prakttsk ugerllgt at gennemga& de 
enkelte Tilfselde, det kan tevr1rt dreje 
Illig om rene Fantaa1beprlnger. 



... ......, 

\ Konserv~liv ~~!~el ~~~d!~i~~litiske Nmvn 

I 
Formanden for Rigsdagens uden- den norsk.e og svenske Presse om, a.t 

r!gspol\tlske Nrevn meddeler: der i Handelsforhandllngeme med 
I Det udenrigspolitlske Nrevn bar i Tyskland ha.r vreret omtalt Grrense
Da.g, den 26. August 1937, holdt Mede spergSillaalet". Nrevnet udtal'!r t uoc)!'l 

sammen med Udenrigsministeren til Anledning: 
Forhandling om Instruksen for Delege- ,Ovcrfor de Rygtor, der er fren\,SO.t 
tlonen til Folkeforbundsm0det i Sep· om Rejsning at GramsupergS'Inaal un
tember og forskellige andre Spergs- der Ha;ndelsforhandUngerne med Tysk
maal. Ved Medet forelaa Henvendelse \lattd, fmJtslaar man, at saada. nt Bpgrgs
fra Nrevnets konservative Medlemmer maa.l seh>f!1lg~lig ilc]cc IUlr vreH~t re~st paa nogen Vta mellen~ de to Regertn· 

om Dreftelse at ,.de urlgtige Rygter l gsr. Po1iti3ke Bpergsmaol er o11CThOVe· 
det ik1Ve t>GG tWgen Ma.a.de blgvet itt.d· \Grund a! st111rre danske K.0b i Tysk· 

-- , bZandet \ HandeZSforhafl.dtlngcrne mecl land. 
Tyskland. ezter mea noget andet Land. Vedrlllrende Spergsmaal l sagdo 
HWitdeZSfo1'handUngerne med Tysldand :Ministeren bl. a.: Deviseepidsen opsta&t 
har 7w,ft samme Karakter som For- derved, at Tys.ldand til de respektlVG 
1!andUngento med andre La.nde. Ban- Lan<le srelger mere end de keber. 
delsforhMI.dlitlgerne fe'l'e4 udeltlJckendC Tysk.J.a.nd h!U' l!lksportbverekud til 
uti fl'l.l de ekO'I&om~ke Interesser. aa.rntlige europ~eieke Lande \.Jo1id~l1 

Ved M0det forelaa endvidere fra. det BUlgarien, Polen, Grstketlland1 Island, 
konserva.tive Partis Medlemmer a.f LeUand, Lita.uen, Spanien, Tyrkiet, Un· 
Nrevnet felgende Sperg.sma.al: garn. Ek.sPOrtunderskud bar 'l'yskla.hd 

1) Hvilke andre Lande har Dev!Se· overfor a.d.!lkUllge II! de over~t!ke La.n• 
spids Ugeaom oanmark og i bekrref- de, idet det hOI! dl~ keber Ra&atoffer. 
tende Fald hvor store? Eksportoverskudets Sterrelse frem· 

2) Hvad er Forskellen mellem ~ ga.ar at den tyslte Sta.twtlk. 
Som Eksempler kan nawnes felgende 

Priser, der betalets Danm&r'k tor Land· 
brugsprodukter, og den Prls, Tysker- Tal, der geelder Aaret 1936: 

Danmatk 28 WU. Relcbllmatk, 
ne krmver af Forbrupme ? 

S) Gaar overSkudot 1 den tyake 

Statskasse? 
4) Hvor sto~ var ubrugte Valuta· 

attester pr. 1. Augual? 
5) Er der negtet Valuta.atta.t til ty· 

~:~ke Va.rer og 1 bekrreftende Fald bvll· 
ke og for bvor meget? 

6) Har Danxnark ud.nyt.tet sit Salg 
nf L;andbrug~varer til Tyskla.nd fuldt 

ud? 
7) D« er vel stadigt \kke mullgt a.t 

opooa prlvat Vareudvekaling med 

Tyskland? 

Scbwelz 120 WU., Sverige 88 M.lil., 
Fra.nkrig 156 Mill., Norge 3 :Mill ., Stor• 
britannlen 14.2 Mill., Belgien 73 Mlll. 
Sovjetun1onen 83 Mill., Holland 227 
Mill., Firiland 7,5 R.eichsmark. 

Ad Spm. 2) Forskellen l deDne Prill 
beror paa, at der 1 Tyakland, Ugesom 
a.ndetsteds leg.ge!! Told os andte Af· 
gifter paa tnd!erte varer. 

Ad S) Told- og Afgiftsbeleb lndga&r 
ligesoxn i andre Lande 1 Statske.Saeil. 

Ubrugte Tyaklandaatteater 

Dr. Munc:ha Svar 
for 79 Mill. 

Dr. Munoh indledede a1n BeAvarell!e Ad 4} For Tysklaw 1>/lT der den 18. 
af de konservaUve Spergsma.al med en August ulJrU.gte Valufaatteater t41 79 
det&illeret Redegerelse tor Forl0bet af Mill. K1'., fordelt tWgenlunde jce'l)td pew. 

danSk-tyske sa.mhandel elden Han- de jorskellige varegrupper. N~11lCr6 
delS;I.ttalen a! 1986 traa.dte 1 Kr&ft, Opgorelse for de enkelte Grupper er 

derunder Valuta.pukiena A.fV\kllng paa atmet Ntm->nef. Ad 5) Va.lutaatteatemea Mrengde er 
be8temt l)a&de tor rryaklands, England& 
01 andre Landes vedkonunende paa 
Grundlag at de trufne Afta\er. I>er 
kan forek.omme Begrerin~r om A.tte· 
atel', ~r ferer ud over de aaa)edts be· 
atelilte Beleb, og tom tkke kiLn \)evil· 
gu llden at bri.Dge Foratyrrelae 1. den 
aamJ,ede Plan fo-r Fordelibien af Ver 
lufa.attesteme paa de forakelllge La.'O,
de og de enkelte Import~tel'. Det er 
praltt\llk · ugerUgt at ge11ne11\ga&- de 
enkelte Tilfreld~. det k !Ul l,avrlgt dr.eje 
*lg om rene Fe.ntuibegtarlnger. 

Ad 6) Ta.lhme t den de.nske Ud!£~rsels
sta.Witlk og den. w•e tnd!~tsetsata.U.· 
stJik srnes ltdt ~&vere &n.d forudMt. tnen 
Foruellen mel\em Pl&Ue!D 0C Stt~otist\· 
ken er !kke ator. og efter de af stats
konsUlenten i Berlin og Landbrugsraa· 
det foretagne BeregnU~ger slrolde Ud· 
nyttet.sen vrere fuldsttend1g !or Land· 
~mea Ve<Bromme.nde. ata.Ustl'K 

jo aldrlg luldkomtnen. Ved. Under-
80l~el~sen har det da ogsaa vist slg, at 

tySke Indfersels.statistiks Tal for 
fr& Dantnarlt i ferste ltalvaar 

er ca.. 2 MID. Kilogram tot l a.vt. 
syn.es at v~ere en noget daarllgere 

af Induat.rll!X>Dtlngenterne 
.Kontlng;enter fastllrettcs mu· 

n•"''""'"· og dersom de maanedUge Kon
tmgenter ikke udnyttes fuldt ud, for· 
tabes Rtsterne. Sudan Fortabel,. a.f 
Rester paa Indwstrikontln:genter er 
ensbetydende med en mtndre Belo.tot· 
ni~g at Clear\ngskontoen og der!gen· 
nero end\tldl!re enabotydende med, at 
der ved Fa.~~taeet.telaen &f PlaneD for 
det. pa.a.felgende Rvartal blivcr et ato~ 
Bel0b til Raadiihed for t.andbruPkon
tingenterne. l)isse Kontllngenter er etter 
Attal$ bevll!.gelige, d. v. s. at de I. Vod
S!'etninoo til I.ndustrlkontl.nlen~me_. 
som e; faste, bar Rislkoen for en Ned· 
gang, men pas. den anden Side chaflcen 

for en o-pgang. Ad 7) pnvat Vareudue"-'U" g tr UcJce 

absolttt t«lel~kket, men cle1' er e!~c ":;; 
eamled6 .Aftale megeC riftge v_.g ' 
ot 8(I(IAIG" u c~,e"-'l'"g leG" alee. 

~ 
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.ST. RE&NEGADE 2. KI:JBENHAYN K. 
Tflf. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

l3erlingske Tidende 
27 AUG. ,:;,..,, 

Det tyske Propaganda-
Ministerium udtaler sig 
olft ,,Der Schleswiger" 
En Samtale med Reprresentanten for det danske Mindretal 

Fra V<»" KorreJpondent 
BERLIN, TORSDAG AFTEN. 

Om Forbudet mod ,Der Schleswi
ger" havde det danske Mindretals og 
.,Flensborg Avis"' Reprresentant i 
Berlin, Redakt¢r Krottika, i Dag en 
lamgere Samtale med de Herrer Mi
nisterialraad Berndt og Overrege
ringsraad Bade fra Propagandamini
steriet. Denne Samtale foregik i 
Ministerialraad Berndts Kontor. 

De to tyske Herrers Udtalelser gik, 
som Redaktjl!r Kronika i Aften med
deler vor Berlin - Korrespondent, 
sammenfattet i de vresentlige Afsnit, 
ud paa f,llllgende: 

En principiel Afg~relse 
1. Paa tysk Side maa det anses for 

dybt beklageligt, at det flcnsborgske 
Blad!orbud efter den danske Presses 
og danske Politikeres Udtalelser at 
djllmme 1 bele Danmark er blevet op
fattet som et Slag mod selve det dan
ske Mlndretal Syd for Grrensen, mod 
den danske Nation og mod den dansk
tyske Forstaaelse og Tilruermelse. En 
saadan Virkning af Blad!orbudet ligger 
!uldstrendlg uden for de Motlver og 
Synspunkter, der har vreret bestem
mende tor de tyske Autoriteter, som er 
besjrelet af !Z)nsket om Bevarelse og 
Fremme a! et godt nabovenllgt Forhold 
mellem Danmark og Tyskland. 

2. BlaCU:orbudet maa ses som en prin
cipiel Afgjl!relse. ,Der Schleswlger" var 
det eneste Mlndretals-Dagblad i Tysk
land, der anvendte det tyske Sprog. Vi 
har intet at indvende imod, at ,Der 
Schleswig~r" :fortsretter sit Vl.:r>ke paa 
Dansk. 

3. ,Der Sch.leswiger" bar paa Grund 
af det sproglige Forhold gennem lang 
Tid voldt os Vanskeligbeder. I Berlin 
har vi flere Gange tilbagevlst Fore
stilling;er udefra om, at den Maade, 
hvorpaa dette tyskskrevne Blad kunde 

blive m.isbrugt af visse tyske Kliker, 
njlldvendiggjorde en Standsning. 

Sikkert har ,Der Schleswiger"• Le
delse hverken tilsigtet et saadant in
drepolitisk Mlsbrug eller vidst noget 
derom, men en Kendsgerning er det, at 
dette Misbrug bar fundet Sted. Fordi 
,Der Schleswiger" ikke var et tysk 
Blad, beskreftigede det slg naturligt nok 
Gang paa Gang med Emner, som den 
tyske Presse lkke kunde skrive om, 
uden at disse Emner var a! egentlig 
mindrctalspolitisk Karakter. Og da 
d.!sse Emner at ,.Der Schleswiger" blev 
behandlet paa det tyske Folks Sprog, 
.fandt Mindretalsbladet ,Der Schles
wiger" Indpas i tyske Kredse, som ik
ke havde den ringeste Forbindelse med 
det danske Mindretal; og som kun mis
brugte Bladet paa en for det tyske Re
gime utaalelig Maade. Dette Forhold 
saa vi os n¢dsaget til at gjllre Ende paa, 
som sagt af principielle Grunde. 

Der vii intet blive foretaget 
over for ,Flensborg A vis" 

4. Der vU :fra tysk Side intet blive 
foretaget over for .,Flensborg Avis". 
Dette Blad skal uhindret kunne :fort
scette sit Virke for den danske Folke
gruppe i Tyskland. Vi har intet at fnd
vende imod, at det danske Mindretal 
udgiver saa mange Blade ud over 
,Flensborg Avis", som man har Lyst og 
Raad til; men vi maa princlpielt fast
holde, at Mindretalspressen 1 Tyskland 

skal udaaa paa Mindretanets eaet 
Sprog. 

5. Der skal og vil ikke ske Indgreb i 
den danske Folkegruppes Frihed til at 
leve sit eget natlonale og kulturelle Liv. 
Tyskland ,snsker, at det danske Mindre
tal Syd for den dansk-tyske Grrense 
skal kunne leve under frle Kaar. 

Pjecen , Slesvig og Versailles" 
6. Det saakaldte aabne Brev, som 

~aktl!lr Christiansen har r ettet til 
Overborgmesteren i Flensborg, er fkke 
noget egentllgt Led i de afg~rende 
principielte Grunde for Forbudet mod 
,Der Schleswiger". Pjecen .,Slesvig og 
Versailles" med aile de Di.skussioner 

en Sammenhrena, som ikke bar vent 
tilslgtet. 

7. Det er ikke t il at indse, at en Du
kussion som den, der er 1ndledet med . 
Pjecen ,Slesvig 01 Versailles", overh~ 
vedet endnu skulde kunne v~ere til no- · 
gen aktuel Gavn og af aktuel Interesse. 

8. Der eksisterer for Tyakland i hele 
det slesv!gske Omraade ikke et eneste 
Irredenter-Spj!lrgsmaal, hverken til den 
ene eller tU den anden Side. 

9. Propagandaministeriet staar aabent 
for en Samtale med Redaktl!lr Ernst 
Christiansen :fra ,Flensbori A vis" . 

Redakt-r Christiansen 
til Berlin 

o. s. v., som denne Pjece bar fremkaldt, Den i sidste Afsnit nsevnte Sam
bar aldrig foreligget for de centrale Au- tale vil finde Sted i Morgen Middag • toriteter i Berlin. Hele denne Af:frere er 
for disse Autoriteter indtil nu forblevet Redakt,llir Ernst Christiansen er i Af
inden for det rent Iokale Grrenseom- ten afrejst f;ra Flensborg til Berlin. 
raade. Naar Redaktjllr Christiansens Han vil i Morgen under Samtalen i 
aabne Brev er nrevnt 1 Forbudsbegrun- Propagandaministeriet vsere ledsaget 
delsen, skyldes dette den uheldige Om- af den danske Folkegruppes 
strendighed, at en Referent uden: at Fl b A . "' R forelregge en nrermere Redegj!lrelse har " ens org VIS eprrese 
draget denne Afhandling med ind 1 Sa- Berlin, Redaktjllr Kron 
gen. Bestemmelsen fra det afgj!lrende 
Sted var, at der af de sidste Maaneders 
mange Anker mod ,,Der Schleswiger" 
skulde uddrages nogle enkelte af de 
mest tungtvejende Argumenter, som 
skulde komplettere det princlpielle For
buds Synspunkt. Derved er det sket, at 
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r 7 _ OlllsliU SVdr~ 
Den danske utenriksnevnd 

bar hatt mete og utsendt et 
offisielt svar til den norske og 

svenske presse. Nevnden fortel
ler, bvad vi •aldri bar tvilt pa, 
at Tyskland ikke bar truet med 

grensereguiering i forbindelse 
med de dansk-tyske handelsfor
handlinger. Og dermed er, sA
vidt man kan forst!, aile sor
ger slukt. Danmark, kan ved
bli 4 selge smer og flesk til en· 
nabo, som ikke har noen andre 
hensikter enn A. selge sine varer 
igjen. 

Vi Vilde ~nske, at denne 
Idyll kunde vare til evig tid, at 

- der aldri kunde telkes noen 
I ~rig mellem Tyskland og Russ-

land, at 0stersjaen aldri blev 

-

krigsskuepla:ss og at de danske 

streder aldri vilde bli et o~
stridt rarvann. Utenkelig er det 

jo fkke, at verden kan forbedre 
sig. Men dessverre ser det for 
aieblikket nrermest ut som om 

den gamie Adam er som han 
bar v~rt siden tidenes morgen. 

De norske og svenske a viser, 
som nu blir beceret med en offi
siell imetegaelse, bar ikke be

gAtt noen annan synd enn a dis
kutere, om vi .skulde stA. last 
og brast med Danmark, hvis det .• 

allikievel tro.ss alle dementier 
gikk galt. Noen forpliktelse bar 
Norge og Sverige ikke - aller
minst Norge. Men der er for
nemmel.ser, som sier oss, at vi 
tilsamfuen · kanskje var sterke 
nok ti.t A. a v v e r g e en kata
strofe, som kunde ranune de 
nordiske land, hvis de gikk bver 
for sig. 

Der bar engang tidligere -
i slutten av det 18. arhundre -
best1itt et neitra.Jitetsforbund i 
Norden og det gikk godt. Den
gang hadde Europa riktignok 
ingen stormakter, sa domineren-
de som nu. Men man- skulde 
tro, at nettop var tids veldige 

statsdannei.ser skulde tvinge de 
sm! stater UI A bolde sammen 

for A. kunne .gj0re sig gjelden
de. 



~~ski~nd bar ikka 
~~ tr~'l Danmark. 
• Offisi~lt de.menti fra den danske 

I < • 

~ · · ·~-: utenriksnevnd. 
Fra vir eio ~~pondent. 

Kebenhavn, 26. aug. 

ekonomlske interesser. 'Man bestre
ber &lg pi A nA resultater som kan 

Formannen for riksdagens uten· VtJ>re til gagn for begge de 1 for· 
rikspolitiske · konimrsjon, fhv. hab· handllngene deltagende stater. ~len 
delsml.nlSter Hauge, bar iaften ut- I ~t er klari at ingen av de for
sendt felgende erkltering av eykter 1. bandlende stater gjer regning pt. 
som bar v~ert tremme l ~orske og A. fl alle ensker opfylt. Dette ute
svenske avlser : lukker dog lkke a.t det kan sluttes 

,Den utenriJm,polltiske komml· avtaler I gje~dlg lntertl88e". 

sjon bar ldag boldt ~te med uten
riksmi!Disteren til behandling a.v in· 
struksen for delegasjonen til Foi
keforbundsmetet i september. Ved 
metet forelA. benvendelse fra kom· 
mlsjonens konserva.tive medlemmer 
om dreftelse av de urlktige rykter 
I den norske og svenske presse om 
llt det 1 handelsforbandllngene med 
Tyskland bar v~eri omtalt grense-
spersmMet. Overfor de rykter som 
er fremsatt faa1Bllr m.an at dette 
spersm&l selvfelgellg lkke bar vst 
reist pl noen mAte mellem de to re-
gjeringer. Politiske spel'SmM er 
overbodet lkke pA. noen mAte bUtt 
lnnblandet 1 bandelsforhandlingene 
med Tyskla.nd eller med noe annet 
land. Handelsforbandlingene med 
Tyskland bar batt samme k&raltter 
som forbandlingene med andre 
land. De fares ntelukkende ut fra I 
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,Nationaltidende"s Berlin-l(orrespondent modtager 
Bladforbudet i udferlig Redegerelse om 

Propagandaministeriet 

,Del aabne Brev" 
bar ikke vreret af
gsrende for ~ \ 
slemmelsen, 
del er kommet med 
af en Fejltagelse. 

--------------------------10 
Assurance- ! 
Komplot11 
afsl~ret! 

Red.akt~r Ermt Chrinian .. n, , Fl enabore AYia", Olf Nationaltidende• Berli
ner·Korreapondent, Redaktpr J. Kronika, der i Dae forbandler i Propaganda· 

miniateriet om Bladforbudet. 

DEN ofte omtalte Bra.ndstiftelscssag 
fra Vesselsga.de 14 lader til at 

slrulle udvikle sig i sensationel Retning. 
Som det erindres, er der for adskillig 
Uger slden foretaget tre Arrestatloner, 
idet man har frengslet Fru Andersen, 
i hvis Lejlighed Polltiet tandt fire til· 
rettelagte Baal, hendes Mand og $0· 

~ Frn Nation.altidendes Berliner Korrespondent -

Berlin, Torsdag. 
~M Fodmdet mod Der Schleswige1· havde jeg i Dag en 
\!...} lmngcrc Samtale med de Herrer Ministerialraad Berndt 
og Overrt>geringsraad Bade i Propagandaministeriet. Samtalen 
foregik i Ministerialraad Berndt.s Kontor. 

De to tyske Herrers Udtalelser gik, sammenfattet i de 
va;:scntlige Afsn it. ud pan f~lgende : 

Dyht heklageligt for Tyskland 
1. Paa tysk Si4e maa det finde.<r principieZ Afgerelse. Der Schlestci· 

, dybt beklageligt, at det flewlborgsl.;•• ger var det .eneste Mindretals-Dag-,.ua9 •p['tt 
·apd•p~DUitf-'' Bladforbud efter den danske Pr8$se.'l blad i Tyskland, der anvendte det 

"' aptiw /!1 'M O!J danske POlitikeres Udtalelser :zt tyske Sprog. Vi har i.ntet at ind1Jen
domme i hele Damnark er blevet l)p- de imod, at Der Schleswiger fortsret· 
fattet so11~ et tysk Slag ·mod selre ter sit Virke paa Dansk. 

danske Mindretal Syd for Gr(l'n· 3. Der Schleswiger har paa Grund 
mod den danske NatiOil og mod af det sproglige Forhold gennem 

den dansk·tyske Forstaaelse og Til· lang Tid voldt Vanskeligheder. I 
lttmrmelse. En saadan Virkning ~~ Berlin har vi flere Gange tilbage

ligger fuldstamdigt vist Forestillinger udefra om, at den 
de Motiver og Synspwnktr.r, Maade, hvorpaa dette tyskskrevne 

har vceret bestemmende for de Blad kunde blive misbrugt af visse 
AutoTiteter, som cr oesjreliJt lyske Kliker, n0dvendiggjorde en 

0nsket om Bevare1se og FremmP. Standsning. Sikkert har Der Sc/tl('.c;. 
ct godt nabovenligt Forhold mel· wigers L ede.!se hverken t-ils-igtet rt 

Danma1·1c og Tysk1and. suadant ind1·epolitisk Misbrug ellcr 
2. Bladforbudet maa ses som •m (Fortsrettes Side 2) 

sznk~ 
U-Baad 

Krigsskibe og Flyvemaskiner jager den 
I& Fra vor London·Redaktion 

London, Torsdag. 

DEN tyr'ldske Regering b a r au erk.lmret ,Krrg" mod den 
mystiske U-Baad l Dardanellerne. Efter et Kablnets

alle fretnmede Diplomater i den t)>rklske 
..IIA:u.tii.UadLJbllt'Y anmoclJtt om at lnfn ... - .... - -'•-· 'D--



·e vidst noget derom. Men en Kend,'J· 
gcrning er d.et, at dette Misbrug hiJ.r 
ftmdet sted. 

Fordi "Der Schleswigeru ikhe 
var et tyslc Blad, be3k~ftigede det 
sig naturligt nok Gang paa GatlU 
tned Emner, som den tyske Pre3se 
i k Tc e kunde skrive om, uden at 
disse Emner var egentli!Je mindre· 
talspoliti.!ke Emner, og da disse 
Emtter af "Der Schleswiget"' blev 

behandlet paa det tyske Folks 
Sprog, Jandt MindretalSbladet "Der 
Sfihteswigtrt'1 tndpas i tyske I{recl
se, som ikke havde den ringeste 
Fdrbind.else med det danske Min• 
dretal, og som kun mi,!brugte Bla
det paa en tor det tyake Regime 
utaaleli!l Maade. Dette Forhold 
"aa vi os nedsaget til at gere en 
Etide paa, som aagt af p r in o f• 
p t e zz e Grunde. 

lntef foretages mod ,Fiensborg Avis" 
4. Der vii fra tysk Side intet bUve 

foretagot overfor FlernJlJoro .Avfs. Dette 
Blad skal uhindret kunne fortsootte sit 
Vlrke for den da.n.ske Folkegruppe i 
Tyskland. VI bar lntet at lndvende 
imod, at det danllke :Mindretal udgiver 
saa mango Blade udover FZet~.Bborg 
Av is, som man bar Lyst og Raad til. 
Men vi maa p rlncipielt fastholde, a t 
Mlndrotal!lpressen i Tyllkland akal ud· 
komme paa Mindretalleta eget Sprog. 

S. Der alcal og vil lkke alee lnd· 
11reb I den danalce Folkegruppea Frl
hed til at le•• •It eret natlonale or 
lrultun.lle Liv. T:rakland ;naker, at 
det duake Mlndretal S:rcl for den 

uden at f()T"eW,gge en tt.mr1'1tere Rc
degerel8e har draget dettne .AfhMUL
ling meet tnd f Sagen. BestemmeZ.en 
fra. det afgere?tde Sted V'lr, at der 
at cfe std&te Ma.dneders rrw.nge .An
ker mod Der Schleswiger Bkulde tUf. 
tiJgM nogJe enkelte tt.f de 111fl&t tungt 
vejEl't!M .Argumenter, BOt» &ktdde 
komplettere det prtncipielle For'bu&
Syturpu.nkt. D erved er det del!vatrre 
slret, at det atti>M Brev er bletlet ryk
ket (nd i en Sammenhamg, som Ucl' c 
1w.r vmret Ul8igtet. 
7. Dct er lkke til at ind.!e, a.t en Dll· 

kusslon som dcm, der er indledetJ med 
Pjecen ,.Sle.svig og Versalllee", overho
Vedet endnu ekulde kunne v!l!re a.t no-danalc.tyake Granae abl kunne lne gen aktuel Ga.vn og IntereMe. 

under h-ie Kaar. 8. Der eU!slerer !tor Tyskland 1 hele 
det slesvlgske Om.raede ikke et ene11te 
lrl'edenta-'Spel'glh:Il8.al hverken til Ml1 
ene eller til den anden Side. 

9. Propaga.nda.ml.nlsteriet I'Jt&&r &a• noget egenttlg Led 1 de afgeretade prt1~o- bent for et1 Samtale tbed Red&kter c,'ipielle Grunde for Forbudet a! Der 
Chr istiansen, FleDSborg A via. 

aabne Brev, eom 
ter ChrffJUcmeBtl bar rettet til 

Overborgmeateren I Flerutborg, er lkke 

Schleewiger . Pjecen ,Bles'Vlg og Ver-
sailles" moo alle de Diskussioner, 11om Den under aidate Punkt naYnte Sam· denne Pjece har fremkaldt, har aldt'lg tale Yil finde Sted i Moraen Mhldag. 
forellgget hoe de centrale Autoriteter I Redakt9ir Et'nat Cbrutia.naea er l Af
i Berlln. Hele denne Alfoot-e er for dis· ten drijat fra Flenabort til Benin. se Autoriteter indtll nu forblevet l.nden- Han vil i Morwen und• Samtalen i for d.et rent lokale Groonseomraade. Propara.ndaminiateriet •are ledaaeet 

NCUJ?' Red4ktor Christianslll~ aa'b· af Underteanede tom den clanake Fol
tte Br61J er 1t0Vnt ( Forbuddbegrun· lrearuppea o• Flenaborr A•la' Repra· delsen, sao; &kyldes dette det1 ull.e14i· •entant I Berlin. 

I . Ktot~iltlll. 



•• 

' I 
' I 
\ 
\ 
\ 
I 

\ 

. 
l_ ____ ___ _ 

ST. RE6NE6AO£ ~ KtBEMHAYN ~ Ttlf. CDITIIAL 11,H5 

Bladct: 

Oerlingske Tidende 
2 7 AUG. ,'jj I ,,DER 

SCHLESWIGER" 
F ORBUDE'l' mod Der Schleswiger har nu foruden den offici¢se Erl4~rmg fra Berlin, som fandtes her i Bladet i Gaar Morges, fremkaldt en Artikel i Berliner BOJ'senZeitung, der anses for Udenrigsministeriets sa!rlige Organ. Ligesom den officijiSse Erklrering l~gger det berlinske Blad Hovedvregten Pila, at Der Schleswiger blev skrevet paa Tysk. Det hedder eksempelvis, at ,den eneste normale og ' naturli'e Tilstand er, at de i Tyskland levende Mindretal, naar de bar deres OrganeJ", da lader disse skrive Pia qeres eget Modersmaal og ikke paa Tysk". 

Dette Argument kan ikke anerkendes fra dansk Side, eftersom det er tilstrtekkeli~ beltendt, at en Del af det dansk.sindede Mindretal Syd for Grrensen som Fj6lge af den tyske SkolePQlitik og de jlfvrige German1-seringsfors¢g taler og lreser Tysk. Borsen-Zeitung vil endvidere paa.staa, at Der Schleswiger ,var det eneste Mindretalsorgan i Tyskland, • som var skrevet paa Tysk". Paastanden er urigtig. ber udkommer saaledes i Tyskland tre polske Blade, der skrives paa Tysk. P ropagandam.lnisteriets Forbud mod Der Schleswiger faar saaledes uomtvistelig Karakter ~f en ensidig Handling mod det danske Mindretal. 
Sent i A!tes fremkom en yderligere tysk Redegjljrelse, IOill man vil finde andet Steds i ,Berlingske Ti .. dende" i Dag. Den fastholder det , prineipielle Synspunkt, at et Mindretalsblad b¢r skrives naa Mindre.., tallets Spr~g, men fremsretter i ,Svrigt Synspunkter, som vi senere skal vende tUbage til. 

IU • 
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.ST. RE6NE6ADE 2. KBBENHAYN K. 
TELF. CENTRAL 11,895 

Bladet: 

Berlingske Tidende 

skriver den 2 7 AUG. 1937 

Grrensespftrgsmaalet har ikke 
vreret rejst under de dansk
tyske Handels-F orhandlinger 

Erklreringer fra Det udenrigspolitiske Nrevn 
og Udenrigsministeren om Handelsforholdet 
til Tyskland 

l(onservative Sp~rgsmaal om Han
delsforholdet og Udenrigsministe
rens Svar 

Det udenrlgspolitiske Nrevn bar i 

Gaar holdt M~de sammen med Uden
rigsrnlDdsteren. 

Ved M~X~et forelaa Henvendelse f.ra 
N~~!vnets konservative Medlemmer om 
Dr¢!telse af ,de urigtlge Rygter i den 

norske og den svenske Presse om, at 
der 1 Handels.forhandlingerne med 
Tyskland har vmret omtalt Grll!nse
spl'frgsmaalet". 

lorhandUnrerne r.-res udelukkencle 
ud fra de fkonomtske lnteresser . 
Man bestraeber sir for at naa Resu.l
tater, der kan vaere til Gavu for 
ben ·e de I bver ForhandUnl' delta
&'ende Stater, Det er klart, at lncen 
at de forbandlende Stater kan l'"re 
Rernlnc paa at faa alle 0nsker op
fyldt, me,n dette udelukker Jkke, at 
der kan eluttes Aftaler 1 rensldil' 
Interesse." 

En Rrekke konservative 
Sp~rgsmaal 

Ingen Forhandlinger 
om Grren.sen 

Nmvnet udtaler J den Anledning: 

Ved M~det forelaa endvidere fra det 
'konservative Partis Medlemmer af 
Nmvnet fl!llgende Sp¢rgsmaal: 

- .,Overfor de R:rner, der er frem
sat om Rejsnfn&' at GraensesHr&"s
maalet under Handels.torhancJJingerne 
med Tylkland, fastslaar man, at saa
dant SHr&"smaal selvttf]gel.lg fkke 
bar vaeret rejst .Paa. nogen Vis mellem 
de to Rererfnger. Politlske SHrp
maaJ er overhovedet ikke paa. no,-en 
Maade blevet indblandet J Hande.ts
forhandJJncerne med Tyskland eller 
med noget a~det Land. HandeJa. 
forbandUDJ"erne med T:rskland bar 
haft umme Kal'akter so~ Forhand
Unrerne med andre Lande, Handela-

1) Hvilke andre Lande har Devise
.spids llgesom Danmark, og i bekrmt
tende Fald hvor store? 

2) Hvad er Forskellen mellem de 
Priser, der betales Danmark for 
Landbrugsprodukter, og den Pri!, 
Tyskerne krmver at Forbrugerner 

3) Gaar Overskudet 1 den tyake 
Statskasse? 

4) Hvor store var ubrugte Valuta
attester pr. 1. August? 

15) Er der nmgtet Valutaattest til 
tyske Yarer ot i be.kre.ttende Paid 
hvilke og tor hvor meget? 

8) Har Danmark udnyttet sit Salg 
at La.ndbrugsvarer til Tyskland 
ud? 

7) Det er vel stadlgt lkke muUgt 
at opnaa prlvat Vareudveksllng med 
Tyskland? 

Udenrigsministerens Svar 
Udenrigsministeren gav paa 

f;lgende Svar: 
- Handelsforholdet meiiem Dan

OJ Tyskland formede sig f;r 
KrJk!tiden aaaledes, 't Danmark ind
fpSrte for betydeligt sti!Jrre Bel;b fra 
Tyskland end omvendt, en Del af For
skeUen var Transjtvarer, en anden Del 
Yarer at tysk Oprindelse. I Krisetidens 
Begyndelse indskrrenkede Tyskland 
stmrkt sit Kl!lb af danske Varer. F¢1-
gen hlev, at DanmaJ:k ogsaa maatte 
indskrrenke sine K¢b 1 Tyskland, baa
de med Hensyn til Transitvarer Oil mArl 
T.T~---- ... -



1 11ll.llU t:.Jl>• Maa!Ie blevel: mooaanae' eller 
forhandUngerne m ed T~kla:ndels- att~st;r· -~r.-·1-.- A.~;s;Y?-~1-uot~at~:::·~U 1 
med noget ancld e~a~;skland har 
forhandUnreme mt m For hand-

e Karal$ er so 
h an P DlDl L de Handeli-

5) Er der nregtet "' 
tyske Varer ot 1 bekraeftend~ Fald 

hvilke og for hvor meaet'! 

Unrerne med andre an • 6) Har Danmark udnyttet alt Salg 

a:f Landbrugsvarer tn Tyskland fuldt 
ud? 

7) Det er vel atadlgt lkke mullgt 
at opnaa privat Yareudveksllng med 
Tyskland? 

Udenrigsministerens Svar 
Udenrigsministeren gav paa disse 

~n•(rar~m.aal f~gende Svar: 
Handelsforholdet mellem Dan-

oa 'l"yskland formede sig f~r 
Kri.etlden aaaledes, jt Dahm!lrk lnd
f¢rte for betydeligt st;rre Bel¢)) fra 
Tyskland end omvendt, en Del af For
skellen var Transitvarer, en anden Del 
'Yarer at tysk Oprindelse. I Krisetidens 
Begyndelse indskrsenkede Tyskland 
stsetkt sit Kfilb at danske Yarer. Ffill
gen blev, at Danmark ogsaa maatte 
indskrsenke sine Kfilb 1 Tyskland, baa
de med Hensyn til Transitvarer og med 
Hensyn til Yarer at tysk Oprindelse. 
Forskelsbel~bet formindskedes sam
tidigt. Handelen kom til at ligge lavt 
mellem de to Lande. Yed de Handels
aitaler, der er truffet mellem dem si
den 1934, bar man s¢gt at udvide Han
delen igen. Forskelsbel!Sbet er fastsat 
de tonskelllge Aar efter vanskelige For
handllnger. For 1936 er Indljilrslen fra 
Tysk}and i Vrerdi 28 Mill. Reichsmark 
over Yserdlen at Udfdrslen derlil, men 
en Del af dette Belf,Sb tilfalder de dan
ske Import!irmaer, idet Provisionen til 
disse medregnes i Opgf,Srelserne i den 
tyske Statfstik, andet gaar til Fragt. 

Ti1svarende Af taler med 
andre Lande 

Kun den tyske Statistik kan benyttes, 
den danske Statlstik kun giver Be

sked om K¢bslandet, ikke om Varernes 
~prindelsesland, og Aftalerne kun grel
der Yarer at dansk og tysk Oprindelse. 

For 1937 er Aitalen med Tyskland 
sluttet eiter et ligncnde System, som 
dettes Altaler med en Rrekke euro
preiske Lande, saaledes den tysk-engel
ske Aftale at 1. November 1934 og den 
fransk-tyske Aitale at 10. JuU d. A. 

Bel~Sb for Eksport og Import vii 
i disse Aitaler ssedvanlig vsere 
bestemt under Hensyn til Samhande
lens Karakter fpr Krisen. Hvert Land 
har hart sine sserlige pkonomiske 
Grunde til at slutte A!talen. 

Kr., d. v. s.: Gennemsnittet fra 
og det st¢rste Bellllb, man fra tysk Side 
mente at kunne gaa med til paa-Grund
lag ai Sambandelen det !oregaaende 
Aar. Salg og Kpb stillede slg saaledes i 
ff,Srste Kvartal, at dette Be!pb kunde 
opretholdes i andet Kvartal. 

Vort Salg forfSget 

Valu tapuklen 
For vort Vedkommende fastssettes 

vot·t Salg til Tyskland som tidligere 
meddelt kvartalsvls paa Grundlag at 
vort Kpb i fonigc Kvartal. Der er ved
blivcnde et .,Fol·skelsbelt<lb", et Eksport
overskud Cor Tyskland. og endelig har 
der I begge Lande vrerct 0nske om at 
afdrage den ., Valutapukkel", der var 

vsesent!igt derved, at der er 
Kredit paa vore Kpb i Tysk

land end for vore Salg. Dette vii anta-

Vore KPb bar i Aarets t¢rste Halv
de1 vreret saa meget st¢rre end i Fjor 
- dels ved Prisstigning, dels ved Ml!r
indl~rselen regnet i Msengde - saa
ledes af Kul, Jern og nogle Metervarer 
- at Valutapukkelen er afviklet tid
ligere end foru.d$at. Fplgen har 
at Salgsbelfilbet I tredie Kvartal 
kunnet forpges til 81 MilL Kr. 

Med Hensyn til de enkelte Snolrtts-•• 
maal gaelder ffillgende: 

1) ,Devisespids" er jo ~>n·~h,•tvrinn,n PI• 
med Ekspodoverskud for Tyskland 
Forbold til det andet Land, der er 

gpre Forskellen paa Kob og Sa!g 
i Aar end i Fjor. For lPrste Kvar

tcs vort Salg til ca. 70 Mill. 

om. Dette Overskud maa betales a! 
andet Land dels med rede Penge, 
overfpres til Tyskland, dels med 
dette skylder, men beholder som 
ling !or Eksporten. 

Tyskland bar Eksportoverskud til 
europseiske Lande undtagen Rlllar;oriPn 
Polen, Grrekenland, Island, 
Litauen, Spanien, Tyrkiet, 
Eksportunderskud bar Tyskland 
adskillige af de overspiske Lande, 
det hos disse kS!Jber Raastoffer. 

Eksportoverskuddets Stj!Jrrelse 
gaar af den tyske Statistik. 

Som Eksempler kan nsevnes '"'""''""' 
Tal, der gselder for Aaret 1936: 

Danmark 28 Mil!ioner Reichsmark, 
Schweiz 120 Mill Rm., Sverige 38 Mill. 
.ftm., Frankrig 156 Mill. Rm., Norge 3 
Mill. Rm., Storbritannien 142 Mill. 

73 Mill. Rm., 
Rm.1 Holland 227 Mill Rm., 
7,5 Mill. Rm. Forholdene jo 

gammel Tid forskelligt tor hvert 
Hvor stor en Del a! Eksportover

der tor de enkelte Lande be
paa den ene eller den anden Maa-

vides ikke, da der ikke gives Med
berom. 

For Englands Vedkommende betales 
Altalen 55 pCt. at den tyske Im
med Yarer, at de pvrige 45 pCt. 

ar en Del til Rentebetalinger, bvor 
vides ikke. 

For Frankrigs Yedkommende nll!vner 
Aftalerpe blandt de Iorskel!ige Beta
lingsmaader de Belfilb, der medgaar til 
Skabelsen at en Sum til Rigsbankens 
!rie Disposition, men Stfilrrelsen al dette 
Bel~b er ikke oplyst. 

2) ~nl"e\,onll·- 4 
., 



~. - .. - ... - .... """'"" ... ,.,.¢n-•auu., v~ cnacug har 
der I begge Lande vceret 0nske om at 
afdrage den ., Valutapukkel", der va1· 
opstaaet vcesentligt derved, at der er 
lcengere Kredit paa vore Kpb i Tysk
land end for vore Salg. Dette vii anta
gelig gpre Forskellell paa Kpb og Salg 
st¢rre i Aar end i Fjor. For fprste Kvar
tal fastsattes vort Salg til ca. 70 Mill. 

maaJ gmloer t~lgende: 
l) .,Devisespids'' er jo ensbetyde,nde 

mcd Ekspo,-toverskud for Tyskland i 
Forhold til det andet Land, der er Tale 
om. Dette Overskud maa betales at det 
andet Land dels med rede Penge, der 
overl¢res til Tyskland, dels med Penge, 
dette skylder, men beholder som Bt>ta
ling for Eksporten. 

Tyskland har Eksportoven;kud til d 
europceiske Lande undtagen Bulgarien, 
Polen, Grcekenland, Island, Letland, 
Litauen, Spanien, Tyrk.iet, Ungarn. 
Eksportunderskud har Tyskland overlor 
adsk.illige af de overspiske Lande, idet 
det hos disse k¢ber Raastoffer. 

Eksportoverskuddets St~rrelse frem
gaar af den tyske Statistik. 

Som Eksempler kan ncevnes !¢lgende 
Tal, der gcelder for Aaret 1936: 

Danmark 28 Millioner Reichsmark, 
Schweiz 120 Mill Rm., Sverige 38 Mill. 
Rm., Frankrig 156 Mill. Rm., Norge 3 
Mill. Rm., Storb1·itannien 142 Mill. R , 

1 

Belgien 73 Mill. Rm., Sovjetunione 33 
Rm., Holland 227 Mill Rm., in-
7,5 Mill. Rm. Forholdene ligg r jo 

gammel Tid .forskelligt !or h'Vert 
Hvor stor en Del a! Eksportover

der !or de enkelte Lande be-

For Englands Vedkommende betales 
e!ter Attalen 55 pCt. af den tyske Im

med Varer, af de ,.Svrige 45 pCt. 
en Del til Rentebetalinger, hvor 
vides ikke. 

For Frankrigs Vedkommende ncevnt>r 
Aftaleme blandt de forskellige Beta
lingsmaader de Bel!'lb, der medgaar til 
Skabelsen af en Sum til Rigsbankens 
frie Disposition, men Stprrelsen at dette 
Belpb er ikke oplyst. 

2) Forskellen i denne Pris beror pan, 
at der i Tyskland ligesom andetsteds 
lcegges Told og andre Afgifter paa ind

Varer. 
3) Told- og Afgiftsbelf)b indgaar lige

i andre Lande i Statskassen. 

Ubrugte V alutaattester 
for 79 Mill. Kr. 

4) For Tyskland var der den 18. 
ubrugte Valutaattester til 79 

Mill. Kr., fordelt nogenlunde j;evnt paa 
de forskeUige Varegrupper. Ncermere 
Opgprelse for de enkelte Crupper er 
Wstillet N;evnet. 

5) Valutaattestemes Mcengde er be
stemt baade for Tysklands, Englands og 
andre Landes Vedkommende paa 
Grundlag af de trufne Aftaler. Der kan 
forekomme Beg<eringer om Attester, 
der fprer ud over de saaledes bestemte 
Belpb, og som ikke kan bevilges uden 
at bringe Forstyrrelse i den samlede 
Plan for Fordelingen af Valutaattestet
ne paa de forskellige Lande og de en
kelte lmpot·tprer. Det er praktisk ugS<ir
ligt at gennemgaa de enkelte Tilf~elde, 
det kan i rbVrigt dreje sig om rene Fan
tasibegceringer. 

Landhrugskontingenterne 
6) Tallene i den danske Ud!~rsels

Statistik og den tyske Ind!~rsels-Stati· 
stik synes lidt Iavere end forudsat, men 
Forskellen mellem Planen og Statistik· 
ken er ikke star, og efter de at Stats
konsulenten i Berlin og Landbrugsraa
det foretagne Ber~gninger skulde Ud
nyttelsen v<ere fuldsta!ndig for Land
brugsvarernes Vedkommende. Statistik 
er jo aldrig fuldkommen. Ved Under
spgelsen har det da ogsaa vist sig, at 
den tyske Ind!prsels-Statistiks Tal tor 
Sm¢r tra Danmark i f¢rste Halvaar 
1937 er ca. 2 Mill. Kilogram for lavt. 

Der synes at vcere en noget daarligere 
Udnyttelse af Industrikontingenterne. 
Disse Kontingenter !astsettes maa
nedsvis, og dersom de maanedlige Kon
tingenter ikke udnyttes fuldt ud, forta
bes Resterne. Saadan FortaJ:>else a! Re
ster paa Industrikontingenter er ens
betydende med en mindre Belastning 
af C1earingkontoen og derigennem 
endvidere ensbetydende med, at der 
ved Fastscettelsen af Planen for det 
paa!¢lgende Kvartal bliver et stSSrrc 
Belpb til Raadighed for Landbrugs
kontingenterne. Disse Kontingenter er 
efter A!talen bevcegelige, d. v. s. at 
de i Mods<etning til Industrikontingen
terne, som er !aste, har Risikoen for en 

men paa den anden Side 

-a , ,.. ____ ____ _ 
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,Der ~leswiger" I t.'idst noget derom. Men en 

f b dt 
gcrning er det, at dette Misbrug Mr Or U fundet St ed. 

• F ordi ,,Der Schles-wiger" ikke 
t~ar et tysk BltJ.d, beekreftigede det 
rig naturligt Mk Gang paa GGng mea Emner, .rom den tyske Presae 
i k k e kt,nde skrive om, uden at 
disse Emner var egentlige mindre
tal8politiske E mner, og d4 dis&e 
Emner af .,Der Schleswiger" blev 

Sprog, fan4t Mindretalabladet 
Schleswigertt Indpa.3 4 tyake 1i 
~, som i kke havde den ring 
Forbindelse med det d4mke 1 
dretal, og aom kun mi3lwvgte ~ 
det paa en for det tyske Reg~ 
utaalelig Maade. Dette l"orhl, 
saa 'Vi os nodsaget t il at gf!lf'e 
E1tM paa, aom ltagt tJ./ p r t n c 
ph U e Gnttn4~. 

I 

, f repolitiske Grunde 
dtionaltidende"s Berlin-Korrespondent modtage udfBrlig Redegerelse om Bladlorbudet i lntet foretages mod ,Fiensborg A vis' Propagandaministeriet 

t. Der vU tra tysk Side intet bllve 
toretaget overfor FJeMlwrg .Avi8. D ette 
Blad skal uhtndret kunne fortsmtte sit 
Virke for den d&rulke Folkegruppe I 
Tyskland. Vi har lntet at lndvende 
fmod, at det d&Dske Mindretal udgiver saa. mange Blade udover Flemborg 

uden a.t joreloJgge en flmNnere 
degerel4e M.r clr aget denne .A.t h4tuJ 
Ung med W .i Sagen. Be.ttemmel4e~ 
/1'4 clet afg•Ten46 Bted 1/!lT, a.t ~ 
at de lrid.ste MIJOfteder.t mange An 
ker mod Der BchZestolger &kul46 ud 
tage.t nogle tmkelte at de m68t tung 
1>6jeta<kJ Argumenter, .tOm .tkuldo 
kompZettere det principielle ForbiuLI 
Bympunkt. Deroed er det d 681:CBT1\ 
IJket, at det aabM BTev er b~et Tyk 
ket ind i en Sammenhamg, /Jom ikk> 
har 1)CBTet t~gtet. 

,Det aabne Brev" 
bar ikke vceret af
gerende for Be-
stemmelsen, -
........ ....w,mmet med 

gelse. 

Red.aktpr Ern# Chriniwuen, ,Flenaborr A via", or Nationaltid cntle, BerJi. ner •KorreapondeDt, RedaktJ!r J. Kronilra, der i Dar forhandler i Proparanda· miniateriet om Bladforhudet. 
- Fra Nationaltidendes Berliner KorrespondPnt -

I 

.Avis, som man har L yst og Raad ttl. 
Men vt maa p rinclpielt !astholde, at 
Mlndretalapreaaen 1 Tyakland skal ud· 
komme paa Mindretanete eget Sprog. 

7. Det er lkke t11 at 1Dd3e, a.t en Dis I 5. Der abl or 'til lkke alre l nd· 
rreb i d- daaake Follrernppea Fri. 
hed til a t lava ait •rat -tioD&le or kussion som den, der er lndledes m e• lralturelle Ltv. Tyakland tllnakar , at Pjecen .,Slesvig og Versallles", overho det d anake Mindretal Syd for den vedet endnu skulde kunne veere &f no daaak•t:J•ke Crenae abl kwma lne gen aktuel Ga.vn og Intere~. under frie Kaar. 

8. Der ek.!l.sterer for Tyskland t hel• 
6. Det saa.kaldte a.a.bne B rev, som det sle.svigske Omraade ikke et enest• Irredenta...Spergemaal hverken til del 

Itedakter Chm&nsen har rettet til cne eller ttl den anden Side. 
Overborgmesteren 1 Flen.sborg, er ikke Berl;n Tor --1ag 

9. 'D>v.n" ""andamlnlstertet sta.a.r aa. 
" ' &I • noget egentltg Led 1 de afgflf'ende pTtn.- ~ •vt""':> OM Forhudet mod Der Schleswiger havde jeg i Dag en O'lpielle Grunde for Forbudet af Der bent for en Sa.mtale med. Redakti1Y. 

l rengere Samtale med de Herrer Ministerialraad Berndt Schleswiger. Pjecen .,Slesvlg og ver· Christiansen, Flensborg Avis. 
og Overregeringsraad Bade i Propagandaministeriet. Sumtalen saillee" med alle de Dlakuastoner, som Den und'"" aida te Punkt neev-nte Sam 

foregik i Ministerialraad Berndts Kontor. denne Pjece bar fremkaldt, bar &ldrlg 

1 

t&le vii finde Sted i Mora- Middag 

De to tyske Herrers Udtalelser gik. sammenfattet i de forel~t hos de centrale Autorlteter Redakt; r Ernat ChriatiaDaen er i Af 
£ I i Berlin. Hele denne A!f~ere er for dis· ten afrejst fra Flensborg til Berlin 

vresentlige M snit, ud paa t> geode: 
I se Autortteter lndtll nu forblevet lnden- Han vii i Moreen under Sa mtalen Dybt heklageligt for Tyskland 1. Paa tysk Side maa det tinde.<t 

dybt beklageligt, at det ftensoorgskP. 
Bladforbud, efter den danske Presses 
og danske PoZitikeres UdtaZelser ~t 
domme i hele Danmark er blevet op· tattet som et tyak Slag mod selve 
det danske MindretaZ Syd for Gram· 
son, mod aen danske Nation og mocl 
den dansk-tyske Forataaelse og T il

En saadan Virkning af 
Bladforbudet ligger fuldstomdi.gt 
u.denfor de Motiver og Synspunktar, 
der har vreret bestemmende for de 
tyske Autoriteter, som er besjrelet 
aj f?Jmket om Bevarelse og Fremm,P, 
af et godt nabovenligt Forhold meZ
Zcm Danmark og Tyskland. 

Bladforbudet maa ses som en 

principiel A!gerelse. Der SchleswiJ ger var det eneste Mindr~tals-Dag 
blad i Tyskland, der anvendte det tyske Spr og. Vi har intet at indven· de imod, at Der 8 chleswiger j ort.tret· 
ter sit Virke paa Dansk. 

3. Der Schleswiger bar paa Grund af det sproglige Forbold gennem 
lang Tid voldt Vanskeligbeder. I Berlin har vi flere Gange tilbage· vist Forestillinger udefra om, at den 
Maade, hvorpaa dette tyskskrevne Blad kunde blive misbrugt af visse tyske Kliker, n0dvendiggjorde en Standsning. Si kkert har Der BchlPe

wigers Ledelse hverken tilsigtct rt 
saadant indrepolitisk Misbrug eller 

tor det rent lokale Gramseomra.a.de. Propar&lldaminiateriet vaere ledaaae NCUIT Rcdakter Ch,ristianslm-8 aab- af Utwlertepede aom den danake Fol ne Br6'V er t~mt~nt ' Forbttd~begr-vn- kegnappea og Flanabor~r del8en, soo ~1cyldc4 dette den "heldf· aentant I Berlin. ge Onutam<lighed, a.t en &ferent 
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ST. REGNEGADE 2. KIIBENHAVM It 
TELF. CENTRAl ~l,985 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den 2 6 AUG f937 

Dr. Kracht og hans 
.. M~ 

vi ger O~riesom paa, at 
itiken f Gaar i en ledende Ar

el .Paataler Uretfrerdigheden og 
:Uklogskaben i den tyske Regerings 
Fo11bud mod den fortsatte Udgivelse 
a.f FZemborg A vis' tysksprogede 
.Udgave ,Der Schleswiger", bliver 
aet muligt at fastslaa overfor Tysk
land, Norden og det 0vrige Udland, 
at Or.ganerne for samtlige politiske , 
Partier, i Hovedstaden. som overalt 
i Landet, stiller sig paa samme Front 
i dette pinlige og for det da.nsk-tyske J 

Naboforhold dybt beklagelige Anlig- 1 
gende. I 

Andetsteds i Bladet vii Lreserne J 

finde aftrykt de i sa.m.me Sag 1 

Gaarsdagens Leb fremkomne Ind-
1reg fra henholdsvis den tyske Rege
ring og Reprmsentanterne for det 
danske Mindretal i Sydslesvig. Lreser 
man dem i Sammenhreng, faar man 
et klart Indtryk af den tyske Argu
mentations Svaghed. Den indeholder 
desuden faktiske Urigtigheder. 

Det tysksindede Mindretal i Nord
slesvig - der under tySk som under 
dansk Styre, altsaa i henved treJr:vart 
Hundredaar, har faaet Undervisning 
1 og paa Tysk, i den offenlige som i 
den private Skole - anvender i ud
strakt Grad dansk Sprog i sin natio
nalpolitiske Virksomhed og seger 
altsaa derved, for at tale med den 
tyske Reg.ering, ,en Udbredelse, der 
~aar videre end Mindretallet". Snese
vis af Flyveblade, politiske Agita
tionsskrifter, Indlreg af alle Slags I 
udgives paa Dansk, og de Valgtaler, 
Mindretallets Ord.fEJrere faar Adgang ' 
til at holde i den danske Statsradio
foni, angriber i dansk Sprogs void
somste Udtryk den danske Regering 
og Rigsdag og det danske Folk. 

Den fortsatte Polemik over Gram~ 
sen i Anledning af det flensborgske 
Forbud paavirkes imidlertid kende
lig af de Villmar, den tyske Rege
ring tilrottelregger for sin Mollpart 

altsaa den danske Presse aom 
and for en samlet dansk Opi
Medens nemlig vi forelregger 

Lresere ethvert Indlreg i Sagen, 
hidrarer fra den tyske Rege

ring, holder denne det tyske Folk 1 
Uvidenhed om, hvad der her i 
det siges og skrives; det eneste, 
Tyskerne i Sydslesvig, i Hertugdem
merne og i det evrige Rige faa.r at 
vide, er, at vi befinder os i en Til· 
stand af .,Ophidselse" og anvender 
Argumenter, .,som ikke sva.rer til 
Sagen". Maaske Propagandaministe
riet i Berlin vii forstaa, at vi paa 
vor Side ikke finder denne Frem
gangsmaade tilfredsstillende eller 
blot overensstemmende med 
play. 



man dem i Sammenhamg, faar man 
et klart Indtryk af den tyske Argu
mentations Svaghed. Den indeholder 
desuden faktiske Urigtigheder. 

Det tysksindede Mindretal i Nord
slesvig - der under tysk som under 
dansk Styre, altsaa i henved trekvart 
Hundredaar, bar faaet Undervisning 
1 og paa Tysk, i den offenlige som i 
den private Skole - anvender i ud
strakt Grad dansk Sprog i sin natio
nalpolitiske Virksomhed og s0ger 
altsaa derved, for at tale med den 
tyske Regering, ,en Udbredelse, der 
l'!'aar videre end Mindretallet". Snese
vis af Flyveblade, politiske Agita
rtionsskrifter, Indlreg af aile S!aga 
udgives paa Da.nsk, og de Valgtalcr, 
Mindretallets Ordf-0rere fa:ar Adgang 
til at holde i den danske Statsrarlio
foni, angriber i dansk Sprogs vold
somste Udtryk den danske Regering 
og Rigsdag og det danske Folk. 

Den fortsatte Polemik over Gram·· 
sen i Anledning af det flensborgske 
Forbud paavirkes imidlertid kende
lig af de Vilkaar, den tyske Rege-
ring tilrottelregger for sin Mo\lpart 

altsaa den danske Presse som 
for en sa.mlet dansk Opi-

Medens nemlig vi fOJ7ellel:!l(:er 
Lresere ethvert Indlreg i Sagen, 

som hidr0rer fra den tyske Rege
ring, holder denne det tyske Folk 1 
Uvidenhed om, hvad der her i Lan
det siges og skrives; det eneste, 
Ty~kerne 1 Sydslesvig, i Hertugd0m
merne og i det 111vrige Rige faar at 
vide, er, at vi . befmder os i en Til· 
stand at ,Ophidselse" og anvender 
~gumenter, ,som ikke svarer til 
Sagen". Maaske Propagandaministe
riet i Berlin vil forstaa, a.t vi paa 
vor S1de ikke finder denne Frem
gangsmaade tilfredsstillende eller 
blot overensstemmende med 
play. 

Derimod erkender vi, at den ligger 
paa Linie med de Hand.linger, a.):U 

Overborgmester i Flensborg, Zlesvig- Gaar paa dette Sted gjorde opmrerk
Hol3tener-Forbundets Fonnand, Dr. som paa - dette Forbuds Forhisto
Ernst Kracht har haft Held til at rie, dets Aarsag og Baggrund, bar 
fravriste Regeringen i Berlin. Den- gjort pinligt Indtryk i Danmark. Det 
ne b0jtstaaende Embedsmand og burde ikke undre det nationalsociali
lf0lgelig eminente nationalsocialisti- stiske Tysklands Regering, at vi 

ske Tillidsmand bar ikke nmret Be- Danske finder det llgesaa beklage· 
trenkelighed ved at tage Ansvaret ligt som overraskende - ikke, at en 
for Udgivelsen af et Skrift, der vaa og anden chauvinistisk Agitator mre.
tysk Sprog injurierer Danmark som skrender os, men dedmod at et Skrift 
Stat og Folk. Men da. en Ordf0rer med usemmellge Angreb og Sigtelser 
for det danske Mindretal i Sydsles- mod Da.nmark som Stat og Folk ud
vig henvender sig til ham paa sam- gives af en officielt godkendt gram
me Sprog med Anmodning om For- sepolltisk Forening under national
klaring paa Fornretmelserne og Sig- socialistisk Ledelse, og at derefter er~ 
telserne, iler baJD med at klage til h0jtstaaende tysk Embedsmand of· 
Berlin og soge Vrern bag et Forbud. fenlig priser disse mod et fre,dellltt 

Metoden er probat: Hvor Argumen- og velsindet Nabofolk rettede 
terne bolqer op, sretter Magten ind krrenkelser som uangribellg historisk 
med Strangulering af den formaste- 8attdhed. 

lige, som bar stiliet Angriberen An- Aile Kendere af det ....... ",...,. • .,..,_. ... -
sigt til Ansigt med sit Ansvar. listfske Tyskland -

Men er vi end paa det rene med, mangen Dansk, som ogsaa har 
at hvad der fra dansk Side skrives Adgang til her i Bladet at ror'Lli!J.u 

om den flensborgske Forbudssag 
ikke vil naa ud til tyske Lresere som 
Bidrag til selvstrendig Menlngsdan
nelse, saa veed vi dog, at bist og her 
i de Departementer og Institutioncr, 
fra hvilke Meninger og Anskuelser 
ledes ud over det tyske Folk, passes 
der paa, hvad dansk Presse - navn
lig, som i det foreligge~de Tilfrelde: 
en enig da:nsk Presse - udtaler som 
'l1alsma:nd for Offenligheden. At det 
virkelig forholder sig saaledes, kan 
man sk0nne bl. a. af Gaarsdagens of
ficielle Meddelelse fra Berlin; den 
er en Eksport-Artikel, udelukkende 
beregnet paa det danske Mallked. 

Derfor mener vi, at det tngenlunde 
er overfl0digt fra dansk Side at ud
tale, at ikke Forbudet mod D(Jr 
Bchleswifl.~r.. alene. m eiJ. - aom vi 1 

derom - er enige i at 
blandt dets Kendemrerker en 
gennemf0rt Centralisation og 
ubrydelig Disclplin. 

Denne Opfattelse er blevet 
af den Sag, der nu verserer 
Ty&kland og os, og som oe~~IJ:ae1 
med Udgivelsen af Skrlftet .,ctuf:f.'J'WtC 

una Ver.,aiZles for via B'erlin at 
!rem til Forbudet mod Der 
wiger i Flen&borg. Thi den bar 
at nogle stedlige historiske og 
tiske Dilettanter, naar de blot er 
strmkkellg paagaaende, kan ... "'' a.~ .. .,
dige den tyske Regering til at 
Skriverier og Handlinger, som 

te modarbejder d!::en~s;:;~=~~:; 
givne 0nsker om 
tillidstuldt Na.boforbold til .. a..u..w..u a 

o.& Nord,c ~ '"' 
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~"'g':' i.un'~0si;t:un z:>. V\f..tula.~ouPg IN· 

1jeal ~?olg 23. dil·trsa. a.fg. '15· dll· 
\nK. Ul Rbhvn. l{bhVIl·-sucnOS 

_,iS. d~\ ';).{\btWO· 1\JIS.\)()Jil!lo at~ a.nk. OS {>.:i~S 
~s U , 0 s. .;\.rge.n suen li>1ngol" 

. r ~~ri:t~~: t~~teN1a0~nt:~· ~t ~~ill.o{r;: 
f aq,x~ir~s. U\ os~~· ~e~o.~::.arey~e ~g~ 
• 2. 26 d&· 20 as st.on· · da. afg 
I orv· sint.os . 1M. Ga.lve oeot•gt ~ew-
1 ,n}t. 23. dS. '\.\\ ()SlO(l<,l'f!l a.{g. a.:fg. 
·:l1 )rleaJlS rk l'T · d&. s,e.n\.0!1· 'VIl-- lvll.l" ckY i. 

1 .ltzl';ew 'io16. ds. ~{ "t'orfol~·t.\e. l{eb~ebOrg 
e~s..r1.J~Jt!''1o23 dsd.s. t.~~fana- .:;l· ¢-:;"~'r.. 

11lo.l.,. a:Leroencha.i-ter_;1 }11o&!· ~~a:f.g. ~11 zo. 
"' \'ii'Oe 211 d,ll. "' t-~e"""' o.fg ..... ~ l(.Oh"n. 

1(1~-l<IAO ~~·j\\I:esatet:· Or~~\'11\d ~~. ~. ciS· 
<IJfs~ ts til ).i\v&r t'lla.te. e..nk- lO>ds. 25· 
, . ![Od 1ull til 1'\.Tennes~e&nd'oO~j..nt.Wet'Pen'!l)bl'O 
PUllrpfl a~· df'~a. ~~·. %r:t!!rt>en~ ~~i'. 

·'fs-\L .xo;.xa'~w Ab:l'fe~ .... uL~~~~e~t ~~~. ~ . 
.ra4 ~exanorf'a.. Tula e.nk. .tr~evn 

!lq ',.ta:tls. Tunis a.nk. Palermo 25. cia. -
"Pa:to.xas · 
<l&f<~Ar:t JffM'1 Jylland, bevlste med al enskelig Ty-

SJ/trr.z~:/fl a~~lldellgbed, at ogsaa Palrestina bavde 
:to tr ~ aJ[s,naaet den fornadne ,,politiske Moden-
·.rv ep':"'flfirp,x<llhed". 

'1l1 'l111a l>al ~ I Dog, dette ~r en Foregriben af Be

nro~givenhedornes Gang. :Endnu besta.ar 

} j Mandatet, og dets Beaternmelser le

Stlf1l( iJo ver 1 hvert Fald paa Paplret. Man
} Q.atet er udprmget jedevenllgt. Me-

/.BBJ dens der kun loves Araberne, at der 
~JJikke skal gaa S~ar I deres borger

lige og religiose Rettigheder, faa.r 
Jodernc adskllllgt mere: ,Det jedlske 

~p Folks hJstorlske Tllknytnlng til Pa· 
llalmstlna anerkendes, Balfour-Dekla

ratlonen om ,et nationalt j0disk 

l\jem" clteres, og der loves J0derne 
dlrekte Samarbejde med Landets Sty-

rss•u lrrelse, Ret til Ud.nyttelse af Statsjor
)1 NAVHN3BO)I der, Lettelse at Indvandrlng og Op-

"'"''"""'""~ at Borgerret m. m. Om Man
Aand kan der saa.Iedes lk.ke 

vmre Tvivl, men paa den anden Side 
:garru1te.rer Artikel 15 Araberne saa.

som J0derne, at ,der ikke paa 

ere ... 

af Race, Religion eller Sprog 

g0res Forskel a! nogen som 
Art mellem Palrestinas Bebo-

Faar Jederne 
eres egen Stat? 

tlertil kommer, at tngen er i Stand 
til med Sikkerhed at sige, hva.d der 

menes med det taagede Udtryk: .,et 
n:o.ttonalt Hjem I P!Westina". Der 

har vmret Fortolknlnger nok. Videst
gaaende I zlonistlsk Retning var 

Viscount Cecil$, der ga.nske simpelt 
gengav det ved ,Jud.!ea for J0derne". 

Amerikaneren Lansing deftnerede det 
saaledes, at Palrestina til sid.st skul

de vrere llge sa.a. jedisk, som Amerika 

er amerlkansk og England engelsk. 

Ogsa.a. Lloyd George, Churchill, Her

bert BamucJ og Prresldent Wil.son sa.t

te 1 1919---20 som Maal for Mandat

styret, at Palrestlna skulde udvikles 
til en selvsta!ndlg Stat med jl:)disk 

Flertal. Men det var la.ngt fra aile, 

der var sa.a. j0devenllge - bl. a. var 

den engelske milltrere Administra
tion 1 PalleStina under og llge efter 

Krigen det lkke - og Arabernes 
voksende Modsta.nd drev Storbritan
nlen lllli!gere og lrengere bort fra det 

oprindellge Sta.ndpunkt, til det nu er 

endt med at tllbyde J0derne en Ti

endedel at, hva.d det oprindelig stll
lede dem 1 Udslgt. 

skell!ge Koloniminis.tre maa under· 
kaste slg, men Klasse A er meget fi· 

: Mandatla.nde af Klasse A skal, 

de bar naaet den nedvendlge 

omdannes til 

Libanon, der kom under fransk 
1u~wu.t~-~o, Irak, Transjordanlen og Pa· 

som England tog sig at. 

regnet med, at Selvstamdlg

skulde naas altfor hurtigt, 
diverse Uroligheder I Irak og 

overbeviste de europreiske 
om den arabiske Befolknings 

,pc)Jttls~'e Modenhed" - eller udtrykt 

andre Ord: at det var for 
atadlg at holde Landet besat 

der var store 
at holde Befolkningen i 

Saa vandrede da forst Irak og 
Syrien og Libanon ind i de selv

Staters og Folkeforbunds

Rrekker ,efter at en 

havde sikret Manda-
lidt Lo-n for al Ulejlig-

i 1936, der medferte 

at England 

Styrtet paa Galopbanen 
DEN kendte Galoptramer H. Thieme 

var i Gaar Morges ude for et stygt 
Uheld under Morgentrreningen paa 
Klampenborg Vmddelobsbane. Thieme 
havde Hr. liJ. Larsen.s Tre1,1.aring Kon-
ma ude 1 en lcort Galop paa Sa.ndba
nen, da Hesten. pludsellg snublede, og 
ved det uventede Ryk blev Trmneren 
slynget !remover ned paa Jorden. Des
vrerre lykkedes det ham lkke straks at 
komme fri at Hesten, og det nerv0se 
Dyr sparkede ham flere Gange 1 Un
derlivet, lnden det lykkedes Tililende at 
faa Thieme befrlet. 

I Ambulance fertes han til Amtssy
gehuset 1 Gentofle, hvor han straks 
kom under Bebandling. Imidlertid 
mente man her efter en grundig Un
dersegelse nok at kunne forsvare at 
lade Trmneren k.ore ttl sit Hjem. 

• 

e-
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0/ficiel tysk Redeg~relse og dansk Andragen'de 

F0LGENDE officielle Meddelelse troli~~ ,med Fq_r~olden\' ?g h,ar ~ f<:!r .. 

blev i Gaar udsendt fra Berlin; n0dne In~l~, t urde veere. er&Jgel ~d 
En Del a! den dan.ske Presse om- os og med den o!!entllge M.c.ning, I!Oln 

taler Forbudct mod .et paa ty&k skrevet hele det da.nske Folk umiddelba.rt har 

uansk Mindretalsblad .,Der Schleswi- giv·et Udtryk for, 1, at vor Folkegrup

ger" i Flcnsborg med en Ophidsclse pes Blad pa.a. vmrdig :Maade har a.fvlst 

og med Argumenter, der - efter hvad Angreb paa. vort Folkeliv og :Moder

man betoner i heJ-va!rende politiske folk og ufravigellgt ha.r arbcjdet hen 

Kredse - ikke svarer til Sagen. paa ved den tysk-nordiske Stat.sgram~e 

Mindretalsblade, erkJreres det. bar at skabe en M0nsterlesning af Forbol

fremfor alt den Opgave at stette de det fra Folk til l•'olk, saa.. Forbudeta 

Mindretal, for hvem de er bestemt, 1 Opha!velse vil vrere I begge Parters In-

Bevarelsen a! deres nationale Kultur- teresse . 

gode. Fra tysk Side bestaar der abso-
Jut belJer ikke nogen Hensigt om at 

berede det da.nske Mindretal i Slesvig 
Vanskeligheder herved, og et paa dansk 

Henvendelsen er undertegnet af 

At~gust Petersen for Flensborg By , 

Chr. Jepsen for Landdistrikterne, 
Peter Lassen for Slesvig Amt. og 
Jens Chr. Nielsen for Ejdersted. 

skrevet Mindretalsblad kan til enhver 
Tid vlrke frit der. 

Vi henviser i0vrigt til vor ledende 
Naar et sa.ada.nt Mindretalsblad imid-

Artikel. 
lertld ikke udkommer i Mindretallets 

t Sprog, men 1 Flertalsfolkets Sprog og 

dcrvoo s0ger en Udbredelse, der gaar 
vldere end Mlndretallet, saa ligger den 

.\1:ullghoo mer, at det ikke lrengere er 

i Overensstem.melse moo sin oprindc
!ige Opgave, og at der derved opstaar 

1 tTlemper, som det a! Hensyn til det 

,Fiensborg A vis" oi 
det tyske Svar 

N at ionaltid ende pricxrt 

gode Forhold melJem Nabolande er be- Flensborg, Onsdag . 

.Jre at undgaa. D EN Tilkendegivelse voorerende 

Det er 10vr!gt bekendt, at det tyslte Bladforbudet, som Ritzaus Bureau 

Mindretal I Danmark selvfelgelig ikke 
·1dglver noget paa da.nsk skrevet Blad. 

bar modtaget fra Berlin, overser, hvad 
Fa!llesbestyrelsen for den slesvigske 

Forenlng slger 1 sit Telegram, at det 
tyske Sprog tillige maa benyttes a! det 

danske Mlndretals Presse, ford! Mo-
Sydslesvigsk Protest 

i Berlin 
dersmaalet gennem Generationer bar 

Samtidig meddeles, at F::ellesbesty- vreret udelukket fra Skolen. Tillige 
relsen for danske Sy_2sl~ig!fe_! na
Uonalpoli tiske .Sammenslutning .nDen 
s lesvigsl{e Forcning" i Gaar ( Ons

dag) telegrafisk har tilstillet P ropa-

' gandaministeriet i Berlin f0lgende 

Hcnvendelse: 

overses det, 'siger ,.Flensborg Avis", at 

det tyske Mindretal i Danm.arlt ved 
mange Lojlighedcr benytter det da.nske 
Sprog til offentllg Agitation paa Tryk 
og i Tale. 

Eftcr dansk Opfattelse har netop ved 

FrelJesbestyrelsen for den nationalc uenne 'Gramse et paa. Tysk skrevet 

Organisation for den danske Folke- dansk Bla.d den Muligbed at frem.me 

gruppe 1 Tyskland bekJager Forbudet det gode Forbold mellem de to Lande, 

mod at udsende ,.Der Schleswiger" paa og det har bevidst arbejdet herfor. 

tysk og stott.er den indtrrengcnde An- Meddelelsen forblgaa.r endvidere de i 

mooning om at modtage en l:)cndefrerd Forbudet anferte Artikler og Advarsler 

i Mlnisteriet med Forbudets Ophrevelse til det paa Dansk udkornne Grrense· 

for 0je. blads Redaktor. 

Nodvendigbeden af at benytte det ty. 

:~kc Sprog fremgaar af, at vort Moders

maal gennem Slregtled bar Vl'eret ude
lukket fra Skolen. Tyskere, som er for-

I 
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St RE6NE6ADE ~ KOBENHAYN ~ 
TELP. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

NationaltidPnf.JP. 

2 6 AUG. 1937 
skriver den 

0/ficiel tysk Redegf)relse og damk A.ndragerlde 

F0LGENDE officielle Meddelelee trollge med Forholdene og har dien for

blev i Gaar udsendt fra. Berlin: nodne Indsigt, turde vere enip med 

En Del a.t den danske Presse om- os og med den of!entllge M.erii.Dc, eom 

taler Forbudct mod et pa.a ty&it skrevet hele det da.nske Folk umlddelba.rt har 

da.n.sk M.lndretalsblad ,Der Schleswl- :;tvet Udtry'k for, 1, at vor Folkegrup· 

ger" I Flensborg med en Ophidselse pes Blad paa verdig M&a.de har a.tv1st 

og med Argumenter, der - efter hva.d Angreb paa vort Folkeliv og Moder

ma.n betoner 1 herverende politiske folk og ufravlgellgt har a.rbejdet hen 

Kr$e - lkke svarer til Sagen. paa ved den tysk-nordiske Statsgramse 

Mlndretalsbla.de, erkleres det, bar at skabe en M&nsterlesnlng at Forhol..i 

fremtor alt den Opgave at stette de det fra Folk til Folk, saa Forbudets 

Mindretal, for hvem de er bes.temt, I 

Bevarelsen a.f deres natlonale Kultur

gode. Fra tysk Side bestaar der abso

lut beller lkke nogen Henslgt om at 

berede aet danske Mlndretal i S1esvlg 

Vanskeligheder herved, og et paa dansk 

skrevet Mlndretalsblad kan til enhver 

Tid vlrke frlt d~r. 

Na.ar et saa.dant M!ndretalsblad imid

lertld ikke udkommer I Mlndretallets 

Spf'9g, men I Flertalsfolkets Sprog og 

dcrved seger en Udbrede!sc, der gaar 

videre end ;Mindretallet, saa llgger doen 

Mullghed nrer, at det lkke lamgere er 

i Overensstemmelse med sin oprlndc

lige Opgave, og at der dervP.d opstaar 

tl1emper, som det a.t Hen.syn til det 

gode Forbold mellem Nabolat:de er be-

Opbevelse vU vmre i begge Parters In· 

teresse. 

Henvendelsen er undertegnet af 

August Peterse'l for Flensborg By, 

Chr. Jepsen for La.nddistrikterne, 

Peter Lassen for Slesvig Amt og 

Jens Chr. Nielsen for Ejderstcd. 

Vi benviser i0vrigt til vor ledende 

Artikel. 

,Fiensborg A vis" om 
det tyske Svar 

Nationaltidende prioat 

Fle11.Sborg, On.sda.g. 

dre at undgaa. D EN Tllkcndegivelse vedrerende 

Det er levrigt bekendt, at det tyske Bladforbudet, som Ritzaus Bureau 

Mindretal I Danmark sclvfelgelig ikke bar modtaget fra Berlin, overser, hva.d 

udgiver noget paa da.nsk skrevet Blad. Y.'lellesbestyrelsen for den slcsvlgske 

Forenlng alger i sit Telegram, a.t det 

tyske Sprog tllllge maa benyttes at det 

danske Mindretals Presse, fordl Mo-
Sydslesvigsk Protest 

i Berlin dersmaalet gcnnem Generatloncr bar 

Samlidig meddeles, at Fellesbesty- vmret udelukkct fra Skolen. Tlllige 

relsen for danske Sydslesvigeres na

tiona lpolitiske Sammenslutning ..uPen 

slesvigske Forening" i Gaar (Ons

dag) telegrafisk har tilstillet Propa

gandaministeriet i Berlin felgende 

Henvendelse: 

oversea det, alger ,Fiensborg Avis", at 

det tyske Mindretal i Danmark ved 

mange Lejllgheder benytter det danske 

Sprog til offentllg Agitation pa.a Tryk 

og I Tale. 

Efter dansk Opfattelse har netop ved 

Fmllesbestyrelsen for den nat1onalo denne Gramso et pa.a Tysk skrevet 

Organisation for den danske Folke

gruppe i Tyskland beklager Forj:>Udot det gode Forhold mellcm cle to Lande, 

mod at udsende .,Der Schleswlger" pM og det har bevldst arbejdet 

tysk og stotter den lndtramgcnde An- ].feddelelsen forbigaar endvidere de 1 

modnlng om at modtage en Sendefmrd Forbudet a.nf0rt~ Artikler og Advarsler 

i Mlnlsterlet med Forbudets Ophevelse tu det paa Dansk 

Nedvendlgheden at at becytte det ty

!Ate Sprog fremgaar at, at vort l'.Ioders· 

ge;nnem Slmgtled har vreret ude· 

lukket fra Skolen. Tyskere, SOill er for-

blads Redakter. 
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ST. REONEOADE 2. KSBENHAVN It 
TELF. CENTRAL 11,885 

Bladet: I "d d 
Nationa ti en e 

skriver den 2 5 AUG. 1937 

De1· maa gives Svar/ 
PAA. sin v~ige hst vii Flen8-

borg A vi.Y Leder, Redakter 
Ernst Christiansen, muligvis have 
hentet Styrke og Opmuntring i den 

Medhu, som i disse Modgangens 
Dage har givet sig Udtryk 1 den 
danske Presse af allo Partter og over
alt i Landet, bortset fra Radikalls- { 
mens kobenhavnske Organ, Politiken. 
De DlY;!l<lige og Vrerdige tJdtaleJser, I 
Folketlngsmand Christmas Meller ! 
fremsatte paa Madet 1 Ottcrup 1 

1 Sendags, har fundet Genlyd viden I 
om i V<>rt Folk og vundet en TiJslut- 1 
ning, der er egnet til ogsaa Udadtil / 
at gere Indtryk, 

Da den socialdemokratiske Presse 
i Realiteten har taget sanune SUI

ling til det tyske Regerlngsforbud 
lllOd Udgiveisen at ,Der Sclllcswi
ger" som det konservative Folkepnr
tis Formand, skal vJ her kun i Fol'bi
gaaende overtor Regeringens Roved
organ, Social-Demokraten, bernrerke, 
at det gar sig skyldlg 1 en .Misfor 
sta.aeJse, naar det mener, at f0rst 
den Bidste Begivenhed Syd for Gram
sen har ,aabnet .K-onscrvatismens 
0jne for NaziSinens VelsigneJser". 
At SooiaZ-Demokraten saaledes synes 
ganske at have giemt de .Meninger, 

der er kommen til Orde her 1 Bia-

det om den tyske Nationalsociaiis
mes La!!rdol'llnle og HandHngez· paa 
afgarende etiske og politfske Omraa. 
der som P.tesse, Litteratur og Kunst, 
Religion og Antisemitis.me, kan ia:ud
lertid skyldes kort liukornmeiae og 

har i hvert Fald for os ingen Betyd-
ning, naar der i en Sag som den, der 
nu optager Sindene paa begge Sld_er 
Skelbrekken, v.iser slg Mulighed tor 
Oprette1sen at en enlg Front - bort-
set altsaa fra Politiken. 

Naar vi lregger Vregt Paa en saa
dan SoHdaritet, er det ikke udeluk
kende af liensyu til vore Landsmamd 
Syd for Gr rensen, hvor !evende vi 
end ansker, at de i Grerning skal fan 
l ndtryk af vor Samfalelse under de 
trange I{aar, • det na tionaJsooiaiJs tJ
s ke Styre hyder deres Folkeliv. For 
os drejer det sig desuden om natio
nal Selvhmvdelse - O'lll Vrern for 
dansk JEresf0Ie!se. 

.. Thi naar alt kol'llnler til alt, er 
det Forbud lllod ,Der Schleswiger", 
som er Dagens SpergSillaaJ, kun 

f en tldvikling at det dansk-tyske 
Naboforhold, som ikke kan fortsret-
t es, uden at vi Danske, statsUg og 
folkelig talt, lider Skade paa 
Navn og Rygte, Rigtigheden at den-
ne Op!attelse vu fremgaa at felgen. 
de Kendsgrerninger: 

l dette Foraar udgav 
Hol.,teiner Forbundet, SOil:l er en 
den tyske Stat godkendt og 
stettet natlonaloolitlar.. ""'--- · 
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organ, Social-Demokraten, bemrerke, 
at det g0r sig skyldig 1 en Misfor· 
sta.aelse, naar det roener, at f0rst 
den sidste Begivenhed Syd for Grren· 

h r aabnet Konservatismens 
sen a " ., 
0jne for Na.zismens Velsignelser . 
At Social-Demokratetl saaledes ~ynes 

k t have glemt de Memnger, 
gans e a . 
der er konunen til Orde her l .Bla-
d t om den tyske Nationalsoclalls
r:es Lrerdomme og Handlinger paa 
afg0rende etiske og politiske Omraa
der som Presse, Litteratur og K~st, 
Religion og Antisemitisme, ko.n urud
lertid skyldes kort Hukommelse og 
bar i bvert Fald for os ingen Betyd
ning naar der i en Sag som den, der 
nu ~ptager Sindene paa begge Sid!'r 
Skelbrekken, viser sig Mulighed ~or 
Oprettelsen af en enig Front - bort

set altsaa fra Politiken. 
Naar vi lregger V regt paa en saa-

dan Solidaritet, er det ikke udeluk
kende af Hensyn til vore Landsmrend 
Syd for Grrensen, hvor levende vi 
end oosker, at de i Grerning skal faa 
Indtryk af vor Samf0lelse under de 
trange Kaar, det nationalsocialisti
ske Styre byder deres Folkeliv. For 
os drejer det sig desuden om natio
nal Selvhrevdelse - om Vrern for 
dansk 1Eresf0lelse. .. 

Thi naar alt kommer til alt, er 
det Forbud mod ,.Der Schleswiger", 
som er Dagens Sp0rgsmaal, kun Led 
l en Udvikling af det dansk-tyske 
Naboforhold, som ikke kan fortsret
tes, uden at vi Danske, statslig og 
folkelig talt, lider Skade paa 
Navn og Rygte. Rigtigheden af den-

ne Opfattelse vil fremgaa af ""'"""··
de Kendsgrerninger: 

I dette Foraar udgav l:jCrue~ste~tg-

Holsteiner Forbundet, som er en 
den tyske Stat godkendt og 
st0ttet nationalpolitisk Forenlng, 
Skrift under Titlen ,Schleswig 
Versailles". Skriftet bar intet 
fatternavn. Forbundet var 
Offenligbeden eneste ansvarlige 
giver. - Forbundets Formand 
Flensborgs Overborgmester, 
Ernst Kracht. 

Skriftet indeholder, foruden en 
Rmkke Angreb paa navngivne dan
eke Personllgheder (Medlemmer af 
den nuvmrende og tidligere Regerin
l:'er, Politikere og Publicistcr), en 
Sigtelse mod Danmark for som Stat 
og Folk i 1918-20 at have sat sig 
i Besiddelse af Nordslesvig ved An

vendelse af lumske og urenlige Mid
ler, der f0rte til et tredobbelt Br"d 
paa Fo1keretten. 

Fra dansk Side fremkom intet 
Svar paa dette Skrifts Anklager og 
Sigtelser. Flere Gange siden Udgivcl
sen er denne danske Tavshed af Ty

skerne offenlig udlagt som Vidncs
byrd om. at Danmark ikke var i 
Stand til at modsige Skriftets Frem
stilling af Genforeningens ForlGb og 
dets Sigtelser for sjofel og hadsk 
Handlemaade. 

Paa et offenligt M0de d. 29. Ma.j d. 
'A. omtalte Schleswig-Holsteiner For
bundets Formand, Overborgmester, 
Dr_ Kracht, paany denne Danmarks 
Tavshed til Anklagerne og Sigtelser
ne, idet han tilf0jede, at det und<!r 
hans Ansvar udgivne Sktift indhol
der ,den bistor.iske Sandhed, udtrykt 
roed krystalklar Skarphed". 

Det er, da Flensborg A vis' Redak
t0r d. 9. Juni i et til Dr. Kracht 
stilet ,aabent Brev", som i Der 
Bchleswige-r gengives paa Tysk -
det Sprog, i hvilket ,.Schleswig und 
Versailles" var udgivet - anmoder 
omForklaring paa denne autoritative 
Godkendelse af Anklagerne og Sig
telserne mod I>anma.l'k, at Flens-

borgs Overborgmester, Schleswig
Holsteiner Forbundets Formand hos 
Rigets 0verste Myndigheder udvil·
ker og opnaar Forbud mod den fort
satte Udgivelse af Der Bchleswiger. 

Sammenbrengen mellem disse 
Kendsgrerninger viser, at da vore 
Landsmrend i Sydslesvig tog sig for 
at tale, bvor vi andre havde tiet til 
et med tysk 0vrigheds Godkendelse 
rettet Angreb mod den danske Stats 
og det danske Folks JEre i vort vig
tigste nationale Anliggende, saa blev 
det de.m dernede, de faa og svage, 
som kom til at lide Straf. 

Denne Tingenes Tilstand er uvrer
dig. Det er ikke nok at tilkendegive 
Sympathi for tyske 
danske Ofre og derefter gaa. over 
nreste Sag paa Dagsordenen. Vi kan 
ikke vrere tjent med i Tysklands, i 
Nordens og det 0vrige Udlands 0jne 
at staa som en Stat og et Folk, der 
i Tavshed tager imod lErekrrenkel

ser - og overlader til de "v'"-""""~"' 
blandt os &t l0be Forsvarets Risiko. 
Vi maa selv vise Vilje og Mod til at 
give Svar paa Tiltale. 
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Der maa gives Svar 

PAA sin vanskelige Post vil FZens
borg Avis' Leder, Redakter 

Ernst Christiansen, muligvis have 
hentet Styrke og Opmuntring i den 
Medhu, som i clisse Modgangens 1 

Dage har ,glvct sig Udtryk i den 
danske Presse a! aile Partier og over
alt i Landet, bortset f ra Raclikalis
mens kebcnhavnske Organ, PoZitiken. 
De mynd.ige og vrerclige Udtalelser, 
Folketingsmand Christmas Moller 
fremsatte paa M0det i Otterup i 
S0ndags, bar fundet Genlyd viden 
om i vort Folk og vundet en Tilslut
ning, dcr er egnet til ogsaa udadtil 
at g0re Indlryk. 

Da den socialdemokratiske Presse 
i Realiteten har taget samme Stil
ling til dct tyske Regeringsfo~bud 
mod Udgivclsen af ,.Der Schleswi
ger" som det konscrvative Folkepar
lis Form and, skal vi her kun i Forbi
gaaende overfor Regeringens Roved
organ, Social-Derno1craten) bemrerke, 
at det ger sig akyldig i en Misfor
staaelse, naar det mener, at fers t 
den sldste Begivenhed Syd for Gram
sen bar ,aabnet Konservatismens 
0jne for Na.zlsmens Velsignelser". 
At Bocial-Demakraten saaledes synes 
ganske at have glemt de Meninger, 
der er kommen til Orde her i Bla-
det om den tyske Nationalsocialis
mes Lrerdomme og Handlinger paa 
afgorende etiake og politiske Omraa
der SO!)l Prcsse, Littera,tur og Kunst, 
Religion og AnlisemHisme, kan imid
lertid skyldes kort Hukommelse og 
bar i hvert Fald for os ingen Betyd
ning, naar der i en Sag som den, der 
nu optager Sindene paa begge Sider 
Skelbrekken, viser sig Mulighed for 
Opretlclscn af en enig Front - bort
set altsaa fra Po1itiken. 

Naar vi lrogger Vregt< paa en saa.-
M dan Solidadtct, er det ikke udelu.k-

I 

• kendo af Hensyn til vore Landsmrend 
Syd for Grrenson, bvor levende vi 
end onsker, at de 1 Grerning skat faa 
Indtryk a.f vor Samfolelse under de 
trange Kaar, dct nationalsocialisti-

I 
ske Styre hyder deres Folkeliv. For 
os drejer del sig desuden om natio
nal Selvhmvdelse - om V::em for 
dansk JErcsfolclse. 

If-

Thi nnar alt kommer til alt, er 
det Forbud mod ,Der Sch1eswiger", 
som er Dagens Sporgsmaal, kun Led 
i en Udvikling af det dansk-tyske 
Naboforhold, som ikke kan forts::et
tes, uden at vi Danske, statslig og 
folkelig talt, lider Skade paa 
Navn og Rygte. Rigtigheden af den
ne Opfattelse vii fremgaa af felgen
de Kendsgrerninger: 

1 

I dette Foraar udgav Bchleswig
Holsteincr Forbundet) som er e;n af 
den tysko Stat godkendt og under
stettet nationalpolitlsk Forening, et 
Skrift under Titlen ,Schleswig und 
Versailles". Skriftet bar intet For
fatternavn. Forbundet var overfor 
Offenligheden eneste ansvarlige Ud
giver. - Forbundets Formand er 
Flensborgs Overborgmester, Dr. 
Ernst Kracht. 

Skriftet indcholder, foruden en 
Rrekke Angreb paa navngivne dan
eke Personligheder (Medlemmer af 
den nuvrerende og tidligere Regerin
ger, Politikere og Publicister) , en 
Sigtelse mod Danmark for som Stat 
og Folk i 1918-20 ~ have sat s ig 
i Besiddelse af Nord§J&§vig v~.An-
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sen bar ,aabnet Konservatismens 
0 jne for Nazismens Velsignelser". 
At Social-Demokraten saaledes synes 
ganske at have glemt de Meninger, 
der er kommen til Orde her i Bla
det om den tyske Nationalsocialis
mes L~erdornme og Handlinger paa 
afg0rende etiske og politiske Omraa
der s~m Presse, Litteratur og Kunst, 
Religion og Antisemitisme, kan irnid
lertid skyldes kort Hukornmelse og 
har i hvert Fald for os ingen B'etyd
ning, naar der i en Sag som den, der 
nu optager Sindene paa begge Sider 
Skelb~ekken, viser sig Mulighed for 
Oprettelsen af en enig Front - bort-
set altsaa fra Politiken. 1 

Naar vi lregger Vregt paa en saa- 1 
dan SolidarHet, er det ikko udeluk- ~ 
kende af Hensyn til vore Landsmrend 
Syd for Gramsen, hvor levende vi 
end ~msker, at de 1 Gtcrning skal faa / 
Indtryk af vor Sami0Jelse under de 
trange Kaar, det nationalsocialisti
ske Styre byder deres Folkeliv. For 
os drejer det sig desuden om natio
nal Selvhrevdelse - om Vrern for 
dansk lEresf0lelse. 

1- Thi naar alt kommer til alt, er 
det Forbud mod ,Der Schleswiger", 
som er Dagens Sp0rgsmaal, kun Led 
i en Udvikling af det dansk-tyske 
Naboforhold, som ikke kan fortsret
tes, uden at vi Danske, statslig og 
folkelig talt, lider Skade paa 
Navn og Rygte. Rigtigheden af den
ne Opfattelse vii fremgaa af fGlgen. 
de Kendsgrerninger: 

I dette Foraar udgav Schleawig
Holateiner Forbundet, som er en af 
den ty.ske Stat godkendt og under
stettet nationalpolitlsk Forening, et 
Skrift under Titlen ,Schleswig und 
Versailles". Skriftet bar intet For
fatternavn. Forbundct var overfor 
Offenligheden eneste ansvarlige Ud
giver. - Forbundets Formand er 
Flensborgs Overborgmester, Dr . 
Ernst Kracht. 

Skriftet indeholder, foruden en 
Rrekke Angreb paa navngivne dan
ske Personligheder (Medlemmer af 
den nuvrerende og tidligere Regerin
ger, Politikere og Publicister), en 
Sigtelse mod Danmark for som Stat 
og Folk i 1918-20 ~UaLsig_ 
i Besiddels~ af....Nordsl~sYjg y~ An
vendelse af lumske og ureniig_e Mid
ler, der f0rte til et tredobbelt Brttd 
paa Folkeretten. C ~ 71 

Fra dansk Side fremkom intel 
Svar paa dette Skrifts ~nklager og 
Sigtelser. F1ere Gange siden Udgivcl
sen er denne danske Tavshed af Ty
skerne offenlig udlagt som Vidnes
byrd om, at Danmark ikke var i 
Stand til at modsige Sk1·iftets Frern
stilling af Genforeningens Forl0b og 
dets Sigtelser for sjofel og hadsk 

borgs Overborgmester, Schleswig
Holsteiner Forbundets Formand hos 
Rigets 0verste Myndigheder udvir
ker og opnaar Forbud mod den fort
satte Udgivelse af Der Bchleswiger. 

Sammenhamgen mellem 

Handlemaade. 

Kendsgrerninger viser, at da vore 
Landsmrend i Sydslesvig tog sig ftlr 
at tale, hvor vi andre havde tiet til 

Paa et offenligt Mooe d. 29.11faj d. 
A. omtalte Schleswig-Holsteiner For
bundets Formand, Overborgmester, 
Dr. Kracht, paany denne Danmarks 
Tavshed til Anklagerne og Sigtelser
ne, idet han tilf0jede, at det under 
ha.n.s Ansvar udgivne Skrift indhol
der ,den historiske Sandhed, udtrykt 

et med tysk 0 vrigheds Godkendelse 
rettet Angt·eb mod den danske Stats 
og det danske Folks lEre i vort vig
tigste nationale Anliggende, saa blev 
det dem dernede, de faa og svage, 

med krystalklar Skarphcd''. 
Pet er, da Flenaborg A vis' Radak

t0r d. 9. Juni i et til Dr. Rracht 
stilet ,:aabent Brev", som i Dcr 
SchZeawige1· gengives paa Tysk -
det Sprog, i llvilket ,Sohleswig und 
Ver:Sailles" val' udgivet - anmoder 
omForklaring paa denne autorttative 
Godkendelse a.f Anklagerne og Sig
telserne mod Da.nmark, at Flens-

som kom til at lide Straf. 
Denne Tingenes Tilstand er uvrer

dig. Det e:r ikke nok at tilkendegive 
Sympathi for tyske Magthaveres 
danske Ofre og derefter gaa over til 
nreste Sag paa Dagsordenen. Vi kan 
ikke vrere tjent med i Tysklands, i 
Nordens og det e~wige Udlands 0jne 
at staa som en Stat og et Folk, der 
i Tavshed tager imod lErekrrenkel
ser - og overlader til de svageste 
blandt os at l0be Forsvarets Risiko. 
Vi maa selv vise Vilje og Mod til at 
giv~ Svar P.aa TiltaJe, 
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ST. RE6HE6ADE 2. KSBENHAVN It 
TEU'. CEIITRAL 11,195 

Bladet : 
Berlingske Tidende 

skriver den 2 5 AL!G. 1937 

Forbudet mod ,Der 
SchleswiJef ' er en 

lfJykktlfg Hcendelse 
Fo~/i~gsmand, General· 

aumtfSr Victor Piirschel om 
Forholdet til Tyskland 

Den konservative Klub holdt i A!tes 
Sommerm~e pa:;,. , Bellevue Strandho
tel". Her talte Folketingsmand, General
auditpr V ictor Pilrschel, som bl. a. kom 
ind paa en Omtale at Forbudet mod 
, Der Schleswiger". Hr. Pilrschel sag de 
herom:, 

- Jeg betragter dette som en ulyk
kelig Hamdelse. Jeg betragter dette 
Forbud som ikke velbegrundet - som 
et Slag mod Danmark - som et Slag i 
Ansigtet paa de Kredse her i Landct, 
paa hvilke det nye Tyskland skol byg
ge for at opnaa et godt Forhold til Nor-

d<:n. J~tror nemlig ikke paa en tysk- med Udelukkelse a! visse Befolknings
nordisk Forstaaelse uden om Danmark. dele. M¢der et nordisk Neutralitetsfor
Det tyske Forbud har ikke mindst ramt bund bare en Tvivl om sin Neutra
de Kredse her ! Landet, der saa med litetsvilje, saa er Medlemsskabet far
sts:srst· Sympatl og Boundring paa de ligt, og det kunde i saa Fald fra tysk 
Bestrrebelser, der har vreret ¢vet for Side betragtes som u¢nsket. Men skabes 
Genrejsningsarbejdet i dct nye Tysk- Forbundet paa det rigtige Grundlag, vil 
land. Mistanken mod Neutralitetsviljen ikke 

Hr. Pilrschel udtalte i pvrlgt: kunne opstaa. Et afrustet Danmark vil 
Hr. Staunlngs Optrreden som Stats- se1v!¢lgelig va?re prisgivet en BesBet

mand har vreret ineget uheldig. Man telse. Som et npdvendigt Led I en vir
mas v<ere glad over, at han !kke ofte kellg Forsvarsordning BJ'lrer ogsaa et 
forspger sig. Man ved, at Hr. Staun.lng spnderjydsk Forsvar - det vil v<ere en 
er Tilhrenger a! Sandhed 01 lErlighed nJ:Sdvendig ForudsBetning for en ligelig 
- det siger han selv, Men etter hans Ordnlng, og det vil Tyskland kunne for
egne Udtalelser at dpmme, har han lkke staa. Et neutralt Danmark vil v<ere den 
ofret en Time paa at srette sig ind 1, bedste Nabo, Tyskland kan have under 
hvad Tilhrengere a! et dansk Forsvar, en Krig. Og Danmarks Medlemsskab 
saa lidt som Tilhiengerne a! et nordisk at et Neutralitetsforbund vil vmre en 
Neutralitets!orbund vil. Garant! :for den ligelige Neutralitet. Det 

De Toner i Norge og Sverige, som har siges, at Tiden ikke er inde til et saa
lydt angaaende Danmarks Afhienglghed dant Forbund, Jeg kan ikke se dette. 
overfor Tyskland - paa Baggrund at Hensynet til Folkeforbundet ;an )o 
Hr. Staunings Udtalelser - er farlige. ikke veje tungt. Et nordisk Neutrali
Mig bekendt er der overhovedet lntet tetsforbund kunde dannes, hvls dcr i 
om et saadant Afh<engigheds!orhold. Norden !andtes Statsmrond i Stedet for 

Visse Politikere i Norden taler om . 
nordisk Samarbejde, som om det kun .nogle Statsmlnistre. Og Norden vil der-
gjaldt Sikring a! Socialdemokratiet 1 e!ter trygt kunne melde sig ud a_t · 
Norden .. Men det er en d¢dJ!¢dt Tanke keforbundetl l . 
at ville etablere nordisk Samarbejde 
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, Flensbor g Avis" om Goebbels' For bud 
mod , Der Schleswiger" 

F LENSBORG A VIS" skriver i en I at forblive h·o tnod. 8it Lesen. BkLdet 
" ledende Artlkel om Bladforbu- nanmer, a.t nogle Mod8ta.t1Mre ml t ro, 
det, at der med Rette kan findes no- at <Ur med Forbudet er rettet et drce

get naturllgt i at tale til en fra.skHt bencte Bla.g mod den syd8le8'Vig&ke 

Folkedel paa det fremmede Nabofolks Dati.'Jkhed.! Fremtid. Vi taa.r at se. Det 

Sprog. Desvmrra var det her baade bliver afhamgig at flere Ting, ikke 

bleven naturligt og n0dvendigt. Bla- mind.!t af, om den datl8ke BeJolktting 
det minder om det danske Sprogs Hi
etorie i Sydelesvig <Jg om Ophrevelsen 
af de d.a.nske Skoler 1 Flensborg efter 
1864. De hervmrende Danske fik paa
lvunget Nabofolkets Sprog. Baade 

Gustav Johansen og Redakt0r J essen 
e1·kendtc Nedvend!gheden a!, at cler til
ige udsendto.s et dansk Blad paa Tysk, 

men ogsaa fo r Forholdet mellem de to 
I Folk er dette at Betydning. Det store 

Flertal paa tysk Side kan ikke Dansk. 
Dct lmser Anklagerne mod os Danske 

i den grrense-tyske Presse og faar al
drlg vorl Forsvar at se, naar ikke de 
vlgtlgste Indlreg kan fremkomme paa 
Tysk. Netop med Henblik paa en god 
Udvlkllng i Forholdet mellem de to 

Folk, maat~ det vrere 0nskeligt, at 
Jcdende tyske Embedsmrend i Grrense
lamlet og I Riget ved enkelte Lejlig
bedcr ~e hore en Rest - 1ra- cfun 

dansk-nordiske Folkedel indentor tysk 

Statsomraade. Med Hensyn til Arbej
det for Lesenet: Front og Bro maa det 
sketc beklages. Et saadant Al'bejdes 
Fremme forudsretter Hge Ret i nogle 
'fing op: forudsrett(lr, at Anklq.ger 

maa kunne lmllldegaas. VI har ment, at 
nctop et Blad, som kunde lreses ogsaa 
paa tysk Side, havdc en srerlig 1\fulig
hed for at udrette noget til Gavn for 
denne store Sag. Det ufuldkomne For
seg blev afbrudt. Der er 1 hvert Fald 
lagt megen Kmrlighed i det, KterHghed 
til Folkets Sag og til F olkenes Sag. 

"Fle11aborg Avis" agter selvfelgelig 

selv dl·ager Styrke af MOd.ga.ngen. 

,Et Overgreb mod 
Mindt~etallets Ret" 
,Heimdal" om Goebbels 

Bladfo·rhud 
Nationaltidende priuat 

Aa.benr(.ut, Mandag. 

I de nordslesvlgs.ke Blade bar Dr. 
Gocbbels' Forbud mod Flensborg 

Avis' F0lgeblad ,Der Schleswiger" 
fremkaldt et strerkt Ekko. Medens det 
tyske Mlndretalsblad ,Nordschlcswig
sche Zeitung" giver Udtryk for Til
fredshed med Forbudet og I Forordnin
gen fra Berlin ser et Tegn paa, at der 
l Grrensekampen (Der Volkstums· 
kampf) skal gmlde k lare og rene Li
nier, stempler ,.Heimdal" Forbudet som 
.,et O<t-ergreb mod det, vi a.t~.s-cr for Min
d)·etallets almin.d.cligc Rettighed.et·", og 
inf1ett katl wsre i Tvivl om, skriver Bla.
det, at F'orbudet ikkc herer t il de 
Hand.linger, de1· fremmer et goat For
hold meet frugt/;lm·t Bmnarbejde mellem 
df$ beslregtede FOlk. 

,.Flensborg Avis" har llge alden Na
tionalsociallsmens Magtovertagelse I 
1933 besh~bt sig for at vrekke sterre 
Forstaaelae tor det oye , Tyskland i 
Danma.rk og iblandt det da.nske Folk. 
Bladet har Gang paa Gang peget paa 
'1'1ng i det nye Tyskland, som det men
te, vi kunde lrere af. At netop dette 
Blad og dets Redakt0r, der har !Ulgt 
denne Politlk, nu rammea at Forbud 
og Advarsel, kan kun berere ejendom
mellgt I Danmark. ., Vi har tit nok", 
&lutter BkLaet, .,i oore Spalter tttden 
1933, da tl' herte de 114/ord.rende Toner 

- - - a.fiske A"""·""'"~t> -·-slesvigeres telegr . af Forbuds-
t I I Anledntng . t en Sam a e "' ll~swiner. MiniS C· 

od Dcr· »<' 1 '"' " 1 dekretet m . d f'nilivt taget SU. 
dnU ,kke e' 

ren har en ctansk-sydslesvigsl{o Au· 
Ung til dct 

~ende; men det ka.n, 80111. 

·espondent hurer, a.nsu for 
r viZ komme et po8'itivt Svar 
nets Bide. 
.te Sydsl~gere, der skal 
rbudte Bla.ds Sag, vil en at 
a. Foretrrede i Propaganda· 
. Dog er det ik.ke sikkert, at 
1 vil kunne modtage Dele· 

e s .. u~..t .. vtl 'ra Flensborg · M""'6 • ~ 
erne komme til at tale med 
lraad Alfred·IngemOIT' Bernt, 
.gsregeringens stedfortr!Eden· 
chef. Det er Ministeri.alra.ad 
n har signeret Forbudsdekre· 
,Der Schle:>Wiger". K-4. 

&yd/ra, ktmnet paapege Kletten mellem 
Ora og Handling, Fo1·skellen mellem 
Teori og Praksis. Det nu ttdstedte For
bud er en Bekrre{te~e pa.a., at ctennll 
II.l•Jt, denM .B'orttkel stadtg er til Steele, 

ja, det viser, at Klefte,~ og Forakellen 
uddybes." 

.,Sonderborg Socia.l-Demokrat" skri· 
ver om Atcreren: 

.,Det er oa umuligt at tiDde blot AD-
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teren med at udtale Forha.abnlngen 
om, a.t det vll mykkes de dans.ke Tilllds
mend for Mlndretallet at faa. Foretroo
de i Berlin, .,thl indtll vlderc ma.a det 
virkelig betvivles, skrlver Bladet, at 
Regerlngen i Berlin er fuldt og rlgUgt 
informeret om Forholdcne I Sonder
jylland. Men Forbudet vlser i0vrtgt, 
bvilke Kaar vore sydslesvlgske Lands
moond er underkastede. Ikke blot i 
P.,anmark, men i hele Norden dt For
. udet bidrage til at skabe tornyet Op
tu8rk8omh6J om t_usk Grrenscpoltlik. 
J'or saa vi<1E er aer opnaaet meget 
godt, selv om det er beklagellgt, at 
det skal ske paa denne Maa.de". 

Dr. Kr .. acht skulde 
stives a£ 

En Udtalelse af Peter Grau 

GAARDEJER Peter· Gra1' udtaler paa 
vor Foresp0rgsel: 

.,Christmas M01lcr bar sagt, hvad der 
i ~jebli.kket skat siges. 

Jeg h0rer ellers sj&ldent Radio, men 
netop under Incttrykket af Begivenhe
dcrne lukkede jeg op for Radioavlsen 
for at here, om man fra dansk Side 
kommenterede det skete. Og sa.a. harte 
jeg til min store Gl!ede, at Kommen
taren kommer fra. Christmas Meller. 
Hans Ord var som talt ud a.f mit Hjer
~. og jeg bar ikke mcget at feje til. 

Det maa nu blive Udenrlgspolltlker
nes Sag at bebandle denne kedellge Af
f&re. Da man kan stette sig til det 
Pr~eeedens, som flndes andre Steder ved 
det tyske Rlges Grrenser for. at Min· 
dretal kan udsende deres Publikationer 
i det tyske Sprog, maa man i AkUonen 
i Flensborg se et For&eg paa fra Berlin 
at stive Overborgmester Kracht a.f. 

Red. Christolansens aabne Brev var 
fuldt ud berettiget og kunde bave kre
vet et Uge saa gentlemanlike Svar. 

Det er en aabenba.r Fejl, at dette 
Svar lkke kom, men cia Kracht synes 
a1. vere persona grata I Berlin, har man 
- som sagt - vlllet stlve ham a.f." 

Goehbels vii sikkert 
modtageDeputationen 

NationaltiJenJe privat 
Berlin, Mandag. 

RIGSMINISTER, Dr. Goebbels bar 
Dag faaet forelagt de danske Syd

slesvigeres telegrafiske Anmodning om 
en Samtale i Anledning a.f Forbuds
dekretet mod Der Srl1leswiger. Minlste
ren bar endnu ikke definitivt taget Stil
ling til det dansk-sydslesvigske Au-

diensandragende; men act kan, 80~/l 

Denis KorrespO'IIdent herer, anse~ tor 
givet, at de-r viZ komme et positivt Boor 
/ni Mini.steriets Bide. 

De danske Sydsleevigere, der skal 
tale det forbudte Blads Sag, vil en a! 
Dagene fa.a Foretrede I Propaganda.
mini.steriet. Dog er det ikke Sikkert, at 
Dr. Goebbels vil kunne modtage Dele· 
gationen tra Flensborg. Mullgvis vii 
Sydslesvigerne komme til at tale med 
Ministerialraad Alfred-lngemar Bernt, 
som er Rigsregerlngens stedfortreden· 
de Pressechef. Det er Ministerl.alra.ad 
Bernt, som har signeret Forbudsdekre· 
~et mod .,Der Schleswiger". K--4. 
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Bladet: 

Na~onaltidende 

, Flensbor g Avis" om Goebbels' For bud 
mod , Der Schleswiger" 

F LENSBORG AVIS" skrlver 1 en I at torblive tro m<>a sit LeB~n. Bladet 

" ledende Artlkel om Blad!orbu- ttmt:11er, at oogrc Mod8tandere v4l tro, 

dct, at der med Rette kan findes no- at der med Forb"det er rettet et drre

get naturligt i at tale til en fraskllt betide Slag mod den Bydsl68Vigske 

li'olkedel pa.a det fremmede Na.bofolks DanBkhed8 Fremtia. Vi taar at se. D et 

Sprog. Desvmrre va.r det her baade blit:er athamgig at tlere Ting, ikk6 

bleven naturligt og nodvendlgt. Bla- mindst at, om den dan.ske Betolkning 

I det mlnder om det danske Sprogs Hi- selv drager f3tyrk6 at Moagangen. 

storie 1 Sydslesv1g og om Ophrovelsen 

af de danske Skoler I Flensborg efter 

1864. De hervmrenclc Danske fik pa.a

tvunget Nabofolket.!j Sprog. Baade 

Gustav Johansen og Redakt0t· Jessen 

erkendle Nodvendlgbeden af, at der til

lige udsendtes et clansk Blad pa.a Tysk, 

men ogsaa for Forholdet mellem de to 

Folk er dette at Bctydning. Dct store 

Flertal paa tysk Side kan ikke Dansk. 

Det lmser Anklagerne mod os Danske 

i den grmose-tyske Presse og !aar al

drig vort Forsvar at se, naar lkke de 

vigtig~te Indlmg kan fremkomme paa 

Tysk. Netop med Henblik paa en god 

Udvlkllng I Forholdet mellem de to 

Folk, mnatte det vmre onskellgt. at 

lcdende lyske Embcdsmmnd 1 Orlll.'nse

landet og I Riget ved enkelte Lejllg

heder klmde h.ore en Rost fra den 

dansk-nordlske Folkedcl Indentor tysk 

Statsomra.ade. ,Med Hensyn til Arbej· 

det for Lesenet: Front og Bro maa det 

skete beklages. Et saadant A rbejdes 

Fremrpc !orudsmtter llge Ret J nogle 

Tlng og for\ldsmtter, at Anklager 

maa kunne imedegaas. Vi bar ment, at 

netop et Blad, som kunde lreses ogsaa 

paa tysk Side, havde en srerlig MUllg

hed for at udrette noget til Gavn for 

denne store Sag. Det Ululdkomne For

seg blev afbrudt. Der er 1 hvert Fald 

lagt megen Kmrlighed I det, Kmrlighed 

til Fo!kets Sag og til Folkenes Sag. 

»Fle-n.sborg Av£8" agt~ selvteZgelig 

,Et Overgt~eb mod 
Mindretallets Ret" 
,Heimdal" om Goebbels 

Bladforbud 
Nationaltidende privat 

Aabenraa, Mandag. 

I de nordslesvlga,ke Blade har Dr. 
Goebbels' Forbud mod Flensborg 

Avis' Felgeblad .,Der .Schleswiger·• 
fremkaldt et stmrkt Ekko. Medens det 
tyske Mindretalsblad ,.Nordschleswlg
sche Zeltung" giver Udtry'k for Til
fredsbed med Forbudet og I Forordnin
gen fra Berlin ser et Tegn paa, at der 
i Grmnsekampen (Der Volkstums· 
kampf) skal gmlde k1are og rene Ll
n1er, stempler ,.Helmdal" Forbudet som 
,.et 0Pcrgreb mod det, vi an-ttcr /or Mitl· 

dretaUets almindelige Rettigheder", og 

·ingen kan VaJre i Tvivl om, skriver Bla

det, at li'orbudct ikke he·re1· til de 

Handlitl{}Cr, der trammer et [Jodt For

hold mea /rugtbart Samarbejde mellem 
de ocslatgtede li'Olk. 

,.Fiensborg Avis•• har l!ge siden Na
tionalsocialismens Magtovertagelse i 

1933 bestrmbt sig for at vmkke st0rre 
Forstaaelse for det nye Tyskland I 

Danmark og iblandt det danske Folk. 
Bladet har Gang paa Gang peget paa 
Tlng 1 det nye Tyskland, som det men
te, vi kruode lmre af. At netop dette 
Blad og dets Redakter, der har fulgt 

denne Politik, nu rammes at Forbud 
og Adva.rsel, kan kun berere ejendom
mellgt 1 Danmark. "Vi har tit ook", 
slutter Bla.det, ,.f oore Bpa.Zter Biden 

1933, cia vi lutrte t1o V<lfortlrent~o Toner 

&yd{ra, kunnet paapege Kletten mellcm 

Ord og Handling, Forskellen melZom 

Teorl og Prak.t~. Det nu tt<tstedte For

bud er en Bekr~tte'lle paa, at detme 

II.Z.ft, d6Me B'or&kel ata.dlg ~ tU Stede, 

Ja, det vfser, at Iq0{ten og Forskellcrt 

udaybes." 
,Senderborg Social-Demokrat" ak r1· 

ver om Atfseren: 
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tydning at Klogskab 1 det Forbud, det ogsaa for Tyskerne, der lever som Min- for det nye Tyskla.nd, tU Tider aa.a mo
tyske P ropaga.nda.ministerlum bar ud- dretal uden for Rgets Grrenser . Det derat, al det bar mgget til Angreb fra 
l!lt.edt mOd Flensborg Avis' tysk.9krevne kunde jo tmnkes, a t ma.n et eller a.ndet adskllllge da.nske Lejre. De Artikler , 
'I'illi!eg. Selve Ha.ndllngen er mmrkvmr- Steel vllde svare med sa.mme Ment. Man der 1 Forbudet bentydes til, ka.n ma.n 
dig og Motiveringen ikke mindre, og vii v1stnok f ra alle a.ndre Sider vmre 

1 

naturligvis have forskellige Meninger 
enbver ka.n se, at Konsckvensen at det enlg om, at Flensborg Avis bar vreret om, men a t Bla.det med dem skulde 
tagne Skridt kan blive meget farligt, overma.ade moderat i sin Holdning over· have overskredet Ytrlngs triheden l no-

er en komplet uboldbar 

de I 
B0r 
stor 
Mor 
paa 
Vint 
ne, t 

"''"'' mun 
kan 

-
~~~ragende ; men det kan, ac»l1> 
Derea K orrespond.ent hf1Te1', anses f or 
givet, a,t der vii komme et pos-iti~ Svar 
f ra Mimsteriets Side. 

De danske Sydslesvigere, der skal 
tale det forbudte Blads Sag, vil ea a! 
Dagene faa Foretnede i Propaganda.· 
minlsterlet. Dog er det ikke sikkert, at 
Dr. Goebbels vU kunne modta.ge De~~ 
gatlonen fra Flen.sborg. MullgVIs 
Sydslesv1gerne komme til at tale med 
MJ.nisterialraad Alfred-Ingem0/1' Bernt, 
scm er Rigsregerlngens &tedfo!.'tr~Jl(\en· 

Schleswiger". K-a . 

•• 

Goebbels vil sikkert 
.J modtageDeputationen 

NationaltidenJe privat 
Bet·Zin, M.andag. 

RIGSMlNlSTER, Dr. Goebbels h.ar i 
Dag faaet forel&gt de danske Syd

slesvigeres telegraflske Anmodning om 
en Samtale 1 Anledntng af Forbuds· 
dekretet mod Der Schlcswiger. Mlniste
ren har endnu lkke deflnltlvt taget Stil
ling til det da.nsk-sydslesvlgske Au-
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B~~r~ingske TidendeAften 

I Berlingske A/tenavi~ 2{. 8. 3J. - . .J Etter disse Udtalelser mener For
fatteren det endog formaalstjenligt aldrig taale, at det b~jer sig for en 
at fremhreve en rerlig tysk Vilje til paatvungen Traktat. Det, som er 
Forstaaelse med Norden. groet i Aarhundreder gennem Blod, 

Denne tyske Laercbog er udsendt Historic og Traditioner, maa aldrig 

A./ Morten Kwnph~vener • kort efter1 at Flensborgs Ovcrborg- opgives. Denne Bekendelse skal 'I 

I et nyligt udsendt Hrefte til Brug strid med Sandheden, at Folkegrren
for Undervisningen i den tyske -sen ogsaa efter dansk Opfattelse lig

Folkeskole er der givet en Skildring ger Nord for den nuvrerende Stats-
a! Fortid og Nutid i Nordslesvig, grrense, og derefter hcdder det: 

mester, Dr. Kracht, der samtidig be~ tage med til jeres By med den Vis~ 
klreder Stillingen som Formand for hed, at Nordgrrenselandets Tro og
,,Schleswig-H olsteiner Bund", paa saa er blevet jeres Tro. I ska1 haabe 
denne Forenings Aarsm¢de den 29. med os paa den Dag, paa hvilken al 
Muj i Aar fremsatte f¢lgende Udta- Skrendscl og Skarn bliver afl¢st ved 

som ,Fiensborg Avis" mcd Rette bar 
betegnet som utrolig ensidig og 
urigtig. Skriftet er forfattet af Dr. 
Willi Walter Pu.Ls, tidligere tysk Lre
rer ved en tysk Privatskole her i 
Landct, og det brerer Titlen: , Nord
slesvig, den fraskilte Del af Grrense-

Ieise: 
,Den nuvreren<;:I~_J?tatsgrrensc er , Man mener, vi ha.r knevet en Re-

umulig som en D~i Versailles, og vi~;on af Grrensen. Hvor har vi i de 
fordi d,en ik~e er nogen retfrerdig senere Aar paa nogen Maade talt el
Grrense. Den maa til given Tid aflp- ler skrevet om en Forskydning a! 
ses af en ny Grrense, som maa fast- Statsgrrensen? I den Henseende har 
srettes af begge interesserede Folk i ingen som vor Presse kunnet paalreg-
Forstaaelse." : ' ge sig sttSrre Tilbageholdenhed." 

landet". I Forordet hedder del, at .,Af.ru!:. Men hvad siger Overborgmcsteren 
Der var i og for sig ingen Anled- relsen om Nordslesv~ knytlet til nu. til Dr. P uls' Paastande og For

ning til at beskreftige sig med Bo- Versailles," og_a(.den.. G.D.Uld cr der dringer i en L:erebog. det skal bru
gens egentlige Indhold, som i det .,ingen Anledning_ tjL_at hQJ.de gen I ges til Information af Lrererne i den 
vresenllige stjlltter sig til noksom be- for endelig," og paa Side 36 lreser tyske Folkeskole? 
kendle Publikationer af Dr. Karl Al- man f¢1gende: I Eller hvad siger han til fplgende 
nor og Dr. Lorenz Christensen, men , Danmark er altsaa tvungt-t I il om Tale, som Hitler-Jugends Distrikts
det maa dog betragtes som ret paa- kortere eller lrengere Tid at srette sig ftiSrer i Omraadet Syd for Gr·rensen 
faldende, at et saadant Skrift, det til Forhandlingsbordet mcd Tysldand Meiforth, holdt til 1500 Drenge fra 
jllvrige misvlsende lndhold uforlalt. for at kommc til en retfrerdig L~s- Magdebor,J!s Hitler-Ju~end-Afdeling, 
paa sine to sidste Sider saa god~ som ning af dct nordslesvigske Sp¢rgs- };Om var paa Rejse ved den tyskc 
udelukkende beskreftiger sig med maal. " Nordgrrense: 
Grrenseflytning. Del h<Evdes, i Mod- * , Her i Norden har I set den paa-

en st¢rre og mere regte Lov. I den
ne Aand vii vi ogsaa i denne Stund 
aflregge Bekendelsen til Ff~Sreren." 

* 
Ved sammc Lejlighed blev der 

holdt Foredrag af ,.Landesflihrer", 
01'. Moller fra Graasten og Wilh. 
Deichgriiber, og Sl.aavnet overv<Ere
des a! Overborgmester, Dr. Kracht 
- som JEresgrest. Ran vil efter detle 
rkke kunne vrere uvidende om, hvor 

der skrives og tales om Grrenseflyt
ning, og hvor mar. ailregger Beken
delse til FJCireren i en Aand, der er i 
skrigende Modsretning til Rigskans
ler Hitters Proklamation i hans store 
udenrigspolitiske Tale den 17. Maj 
1933, i hvilken han udtalte Rcspekt 
for andre Folks nationale Rettig
heder. Vi fllnsker af vort inderste 
Hjerte, sagde Hitler, at !eve i Fred 

og Venskab med dem, og kender 
derfor heller ikke Germaniserings

begrebet. 
Siden bar Overborgmesteren holdt 

Foredrag i Aabenraa om national
socialistisk Kommunalpolitik. Det 
var uden Tvivl et fuldt ud sa~ligt 
Foredrag, men .,Nordschleswigsche 
Zeitung" 1ovpriste i sit Referat Til
rettelreggelsen af det Kursus, h vor 
Dr. Kracht var Foredragsholder, som 
konsekvent og behrendigt, og, tilf~je-

Sammenligninger mellem tyske O! 
danske Forhold, men omhandledt 
loyalt udelukkende Tyskland. Allige. 
vel maatte Overborgmesterens Til· 
stedevrerelse ved et M¢de, der vaJ 
planlagt som et kommunalt national
socialistisk Kursus, dog g¢re et ejen· 
dommeligt Indtryk. Man beh~ver jc 
blot at forestille sig, hvad der var 
sket, hvis f. Eks. Amtmand RefsltLnd-

Thomsen fra Aabenraa havde holdf 
des der saa, den eflerf¢lgende Taler, Foredrag i Flensborg om det parla-
Dr. Lorenz Christensen gjorde senere mentariske Systems udrorerkeae 
Rede for, hvorvidt ,de af den fore- Egenskaber. 
gaaende Taler (Dr. ~acht) fremsat
te Principper vilde kunne g¢re sig 
gceldende i Nordslesvigs Kommunal-
politik." 

* 
Dette sidste Forhold faar v:ere, 

hvad det er, en Forlpbelse eller en 
Ubetrenksomhed, men alt i alt kan 

* en saadan Taktik og en saadan Aand, 
Man har med Rette udtalt For- som skinner gennem de fpr nrevnte 

undring over, at en h¢jtstaaende tysk Publikationer, ikke styrkc Tilliden til 
Embedsmand ikke blot optrreder som de Retningslinier, der efter dansk 
Eksport¢r af nationalsocialistiske Opfattelse er angivet af ledende ty
Anskuelser, men at han i det hele ske Personligheder. I hvert Fald er 
taget har foraarsaget en upassende der Tale om meget ipjnefaldende 
Indblanding i danske Forhold. Gan- Uoverensstemmelser mellem Ord og 
ske vist bar ,.Nordschleswigsche Zeit- Gerning, som de gentagne 0nsker om 
ung" rendret sin f¢rste Fremstilling et godt Forhold til Norden ikke er i 
og erklreret, at Dr. Krachts Redeg!1- Stand ill at skjule. 
relse ikke paa nogen Maade dannede 
Grundlag for Dr. Christensens efter- MORTEN KAMPH0VENER 
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Blaliet: • 
J. "ationaltidende 

Christmas M11lle~ om det opsigtvrekkende 
mod det danske Organ ,Der Schleswiger'~ 

,Er Sandheden alligevel, at der 
intet er sket, og at det tyske 

Rigsoverhoveds Ord kun har 
vreret - Ord ?" 

'IDET tyske Forbud mod ,Flensborg Avis'" Tillreg ,Der 
J Schleswiger" har vakt en overordentlig stor Opsigt. For-

budet og dcts Betydning for Forholdet mellem Danmark og 
Tyskland blev saaledes i Gaar bl. a . gjort til Genstand for 
Omtale af Folketingsmand Christmas Mf)ller, der ved et poli· 
tisk Mtfde i Otterup paa Fyn som Led i sit Foredrag, der 
itfvrigt omtales udftfrligt Side 5, om det tyske Forbud udtalte: 

Vejen til tysk-dansk Forstaaelse 
gaar over Slesvig 

2 Maaneder efter, at Redakter Ret, har det tyske Propagandamini
Christiansen havde skrevet sit saa sterium udstedt sit Forbud mod det 
berettigede aabne Brev til Overborg. danske Blad ,Der Schleswiger", et 
me.ster Kracht, og efter at ,Flens- Forbud, som paa uhyggelig Maade 
borg Avis" og ,Der Schleswiger" minder om den Behandling, der blev 
havde spurgt, om det tyske Folk var det daW~ke Mindretal til Del fer 
stort nok til at begribe andre Folks 1P14. , 

Gerningerne maatte vaere 'det 
afg~nde 

Der er Gang paa Gang blevet paa
staaet, at det tredie Rige 1 arerllg 
Grad enskede et godt Forhold tt1 
Da.nmark og til Norden, og Stillin
gen kan vel egentlig udtrykkes paa 
den Maade, at man fra dansk og 
nordisk Side har sagt, at Gerntnger

~;r~ .,1 ,.Fl..,.,.6or• Afli•" 
. Emit Clarlllfi«nHn. 

Valgopra&b og andre Agit&tl01181krit• 

maatte vrere det afgerende, og at ter paa Da.nsk, og hva4 der maa. Vlet'e 

ttl Damnark og Norden gik Ret for den ene, ma.a naturUgvil vere 
eom det ogsaa tldligere er blevet b!Wgt for den anden. Tya'kenul I•~ M9 

_ over Slesvig. aikre flG<J, at den danake Begerfng ikke 
g.r Genga:ld t Nord&leav,g, for4t 1lf nu 

1
""' .. ""''"~ .... kan ikke begrundea, 6'/lgang tror, at Tryk avler Modtry'k. 

&Om det er aket! 
Har Hitlera Ord kun veret Skrldt, det of!icielle Ty.!kland 

foretaget over jor Dans'kh-eden Syd - Ord 
S'kel'ba:'k'ken, kan (kke 'begrunde3 Det s'kete under3treger det fukl'kom· 

aaalede3, aom det er aket. Der er fra men Zatterlige \ den Tale, der har vre· 
danak Side aklrig talt om Gra:naerevi- ret om Danmark8 Afhctmgighed. at 
si<m. Det er tvlertlmod fra tysk Side, Tyakla.nd, og dette tyake Bkri<lt u l 
det er gjort. Det k&n vel tvmrt!mod overalt i Danmar'k 'blive felt 3om en 
Jlmvdes, at der Gang paa Gang fra Udfordring og en Udreskntng, og mange 
,Flensborg Avis"' og .. Der Schleswl- Steder vi·Z der 'blive spurgt, om Sand· 
ger"s Side er gjort et Arbejde for at heden aZtsa:a allfqevel er den, at der. 
give Danmark og Norden Forstaaelse' intet er ttket, at det tys'ke Rigaover· 
at det nye Tyskland. hoveds Ora 'kun har vreret - Ord. 

Motlveringen for Forbudet med, at En Virkning b0r denne Aggreaslv!tet 
,.Der Schleswiger" skrlves paa Tysk, have, nemlig, at man fra alle Sider 
gmlder lkke. Det tyske Mindretal 1 berhjemme forstaar at slutte endnu 

Arbejde, der hu 1 Landet p rea W Stet
te og Hjalp for Land.t.mamd Syd tor 
Gram1e11. 

Redakt~ren vii 
s~ge Audiens 

hos Dr. Goebbels 
Sanuuen ~ anden kendt 
Sydaleavi1er vil han klar

l•tle Sa1en 
Etter hvad Natiotudtiden4e ertarer 

fra meget god KUde, bar de da.Mlce 
Sydslesvtgere t Anlednhlg a.t Forbudet 

mod Der Jlc'hleswtg~ rettet en Henveon
de• W BerHD om en 8&mt&le med Pro
paJ'&ndamtnllteren, Dr. Ooeblfela per
sonllg. 

Deter lrlenlngen, at de to at de bed8t 
kendte danake Syct.sl..vtpre llkal tage 
til Berlin fM at tale med Propecand&

mlniatenm, denom Anmndn!ngea. om 
AudJeoaen bllnr beV'ilget, OS' JDaD maa 
vel gaa ud tra Jk)Jn glvet1 at det aldifite 
vU vare Tllte14et 1 Betragf.lllng at hele 
Sa.gena K&rakter og :a.tydnlng. Den ene 
af de to danalce Udleodinge vii Yare 
den angrebne Redakt.r g,._, OAm~ 
aen aelv. 

Nord8lesv1g udsender saaledes ofte stlerkere og kra.ftigere op omkr!ng det _ .......... . 
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ST. RE&NEGADE 2. KSBENHAVN K. 
TELF. CEKTRAL 11,995 

Bladet: 

.... Berliogs.ke TidendeAfte 

drriuPr nPT• 2 j AUG Jq;/ 
Forbudet ~od 

,,DerSch eswlger" 

erklrerede, at Grrenserevisions
spji.Srgsmaalet , virkellg staar -6lesvig
Holstener-Forbundets Arhqae he)t 
fjernt." 

Samtidig med at udtale sig lJaale
des, udtalte Dr. Kracht lmidlertid 
om den a! Slesvig-Holstener Forbun
det udgivne· Piece ,Slesvig og Ver
sailles": 

,Ikke enhver kunde udtrykke det 
saaledes, ikke enhver udrede den 
historiske Sandhed med saa krystal
klar Skarphed." 

Overborgmesteren godkendte saa
ledes den meget omtalte Pjece som 
indeholdende den historiske Sand
bed. 

Nu var det denne - anonymt ud
givne, men af Dr. Alnor forfattede -
Pjece, der konkluderede i, at Dan-

PBOi'A,GANDAMINISTERIET i mark bar draget den nye dansk-tyBerlln bar, som allerede med- ske Grrense paa Grundlag af ,et tredelt i Lfllrdags, med j<ljeblikkelig dobbelt Brud paa Folkeretten". Det Virkning forbudt Udgivelsen af var endvidere denne Pjece, der indeFtensborg Avis' tyske Udgave Der holdt de mest rerer¢rige Angreb paa Schteswiger. .Danske Nord og Syd for Gramsen, 
For dette aldelcs uventede Skridt deriblandt ogsaa Ernst Christiansen. gives to Begrundelser. Dr. Gobbels' I sit aabne Brev paaviste RedakMinisterium gfllr for det fji.Srste grel- t$6r Christiansen Modsretningen meldende, at det er ,i Strid med Min- lem Dr. Krachts Anerkendelse af dretallets Vcesen at henvende sig til Pjecen og hans Erklrering, at Sles- 1 Mindretallet i Gcestelandets Sprog." vig-Holstener Forbundet ikke arbej-Dcrnrest henvises til to Artikler af der for Grrenserevision, og han slutRedakt¢r Ernst Christiansen, offent- tede med Sp¢rgsmaalet: 

liggjort den 9. og den 20. Juni. Ved ,Betyder dette, at De afviser el en nrermere Betragtning af disse to Arbejde for Grrenserevision og ved- 1 

Begrundelser for Propagandamini- kender Dem Lfllsenet Front og Bro, steriets Beslulning kan man ik.ke at fremtidige Konsckvenser skal unddrage sig det Indtryk, at de er drages heraf?" 
Paaskud, der benyttes til et nyt Slag Paa denne i Form og Indhold uanmod det danske Mindretal Syd fo1· gribelige og vrerdige Henvendelse Grcensen, og at Danskheden i Mel- har Christiansen f¢rst n11: faaet Svar. lem- og Sydslesvig nu paany m¢der· Svaret er et Forbud mod Der Schtesden os velkendte gammelpreussiske wiger. 
Brutalitet. Tsyk Politiks Tvetydighed overfor * Grcensen faar hermed en ny Belys-Dr. Gobbels vil altsaa fji.Srst paa- ning, og naar et Sp¢rgsmaal som staa, at et Blad, der henvender sig Ernst Christiansens til Dr. Kracht til Mindretallet, b¢r skrives paa besvares med Forbud mod hans Blad, dettes eget Sprog. Den principielle vil vi i Danmark vide at forstaa BeGrund til Forbudet skulde altsaa tydningen heraf og a! den tyske Povrere, at Der Sch!eswiger skrives litiks sande Indhold. 
ikke paa Dansk, men paa Tysk. * Hertil er nu f¢rst at sige, at denne Ernst Christiansens anden Artikel, Paastand aldrig tidligere er frem- den 20. Juni, var ikke mindre uankommet hverken fra Weimar- eller gribelig end den f¢rste. Den tog sit fra Nazi-Tysklands Side. Den g~res Udgangspunkt i Heinrich Zillichs af heller ikke greldende andet Steds i Byen Stuttgart prisbelji.Snnede Roman I Riget. Det polske Mindretal udgiver Zwischen Grenzen und Zeiten. 1 

eksempelvis i Tyskland tre Blade, Zillich skriver blandt andet her, der skrives paa Tysk. .,at et tysk Folk er stort nok til at 
AJene dette Eksempel er tilstrrek- begribe alle Folks Vresen og Ret, og keligt Bevis for, at det berlinske til derigennem at vokse, at give og Propagandaministeriums principielle bevare og fyldestg¢re sin egen BeBegrundelse kun er et Paaskud for stemmelse." 

at komme det danske Mindretal til Idet Christiansen fremhrevede Livs. denne og andre lignende Udtalelser 
Lad os endvidere 1 denne Forbin- af Zillich,. sluttede han sin Artikel delse erindre om, at det tyske Min- saaledes: 

dretal i Danmark vel ikke udgiver Vi danske Slesvigere, som er for-noget paa Dansk trykt Dagblad, men blevet under Tysldand, bar den Tro, dog - og navnlig under Valgagita- at det netop her i vort Grrenseland 
tion - en paa Dansk skrevet Propa
gandalitteratur og tilmed af en saa 
hensynslj<is Karakter, at kun en vidt
gaaende, en efter vor Formening taa
bellgt vldtgaaende, dansk Liberalis
me vilde tolerere sligt. 

Hvorfor skriver Nordslesvigs ty
ske Patti Valgaviser og Valgopraab 
paa Dansk? Fordi Sprog og Sin de
lag i de dansk-tyske Grcenseegne 

er muligt at skabe en Mf6nsterll!lsning 
af Forholdet mellem to Natlonaliteter 
og to Folk. Er nogle Grrensetyskere 
endnu for snrevre til at kunne lrig¢re 
slg for gammel Uvilje, saa er det vort 
Haab, at der i den tyske Fo1kesjre1 
maa (¢des en ny Erkendelse med 
stprre Udsyn, at det tyske Folk maa 
vise slg stort nok til at begrlbe et Na
botolks Vresen og Ret og derved sel 
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For dette aldeles uventede Skridt 
gives to Begrundelser. Dr. Gobbels' 
Ministerium g~r for det f~rste grel-

u..uJ~>!I.t: !'IUL'u og ,::,ya ror ur~n~en, 
deriblandt ogsaa Ernst Christiansen. 

I sit aabne Brev paaviste Redak
tS'Sr Christiansen Modsretningen mel-

dende, at det er ,i Strid med Min- lem Dr. Krachts Anerkendelse af 
dretallets Vresen at henvende sig til Pjecen og hans Erklooring, at Sles
Mindretallet i Grestelandets Sprog." vig-Holstener Forbundet ikke arbej-

Dernrest henvises til to Artikler af 
Rcdah-t¢r Ernst Christiansen, offent
liggjort den 9. og den 20. Juni. Ved 
en nrermere Betragtning af disse to 
Begrundelser for Propagandamini
steriets Beslutning kan man ikke 
unddrage sig det lndtryk, at de er 
Paaskud, der benyttes til et nyt Slag 
mod det danske Mindretal Syd for 

der for Grrenserevision, og han slut
tede med Sp9lrgsmaalet: 

,Betyder dette, at De afviser et J 

Arbejde for Grrenserevision og ved
kender Dem L~seoet Front og Bro, 
at fremtidige Konsekvenser skal 
drages heraf?" 

Paa denne i Form og Indhold uan
gribeHge og vrerdige Henvendelse 

Grrensen, og at Danskheden i Mel- har Christiansen f~rst nu faaet Svar. 
lem- og Sydslesvig nu paany m~der· Svaret er et Forbud mod Der Schles
den os velkendte gammelpreussiske wiger. 
Brutalitet. Tsyk Politil<:s Tvetydighed overfor * Grrensen faar hermed en ny Belys-

Dr. Gobbels vil altsaa f~rst paa- ning, og naar et Sp¢rgsmaal som 
slaa, at et Blad, der henvender sig Ernst Christiansens til Dr. Kracht 
til Mindretallet, bs;ir skrives paa besvares med Forbud mod hans Blad, 
dettes eget Sprog. Den principielle vil vi i Danmark vide at forstaa Be
Grund til Forbudet skulde altsaa tydningen heraf og ai den tyske Po
vrere, at Der Schleswiger skrives litiks sande lndhold. 
ikke paa Dansk, men paa Tysk. * 

Hertil er nu f~rst at sige, at denne Ernst Christiansen& anden Artikel, 
Paastand aldrig tidligere er frem- den 20. Juni, var ikke mindre uan
kommet hverken fra Weimar- eller gribelig end den f~rste. Den tog sit 
fra Nazi-Tysklands Side. Den gj!lres Udgangspunkt i Heinric_h Zillichs af I 
heller ikke gooldende andet Steds i Byen Stuttgart prisbel9$nnede Roman 
Riget. Det polske Mindretal udgiver Zwischen Grenzen und Zeiten. 
eksempelvis i Tyskland tre Blade, 
der skrives paa Tysk. 

Alene dette Eksempel er tilslrrek
keligt Bevis for, at det berlinske 
Propagandaministeriums principielle 
Bcgrundelse kun er et Paaskud for 
at komme det danske Mindretal til 
Livs. 

Lad os endvidere l denne Forbin-

Zillich skriver blandt andet her, 
,at et tysk Folk er stort nok til at 
begribe aile Folks Vresen og Ret, og 
til derigennem at vokse, at give og 
bevare og fyldestg~re sin egen Be
stemmelse." 

ldet Christiansen fremhrevede 
denne og andre lignende Udtalelser 
ai ZilHch, sluttede han 

delse erindre om, at det tyske Min- saaledes: 
dretal i Danmark vel ikke udgiver Vi danske Slesvigere, som er for-
noget paa Dansk trykt Dagblad, men blevet under Tyskland, har den Tro, 
dog - og navnlig under Valgagita- at det netop her i vort Grrenseland 
tion - en paa Dansk skrevet Propa
gandalitteratur og tilmed af en saa 
hensynsl~s Karakter, at kun en vidt
gaaende, en efter vor Formening taa
beligt vidtgaaende, dansk Liberalis
me vilde tolerere sligt. 

Hvorfor skriver Nordslesvigs ty
ske Parti Valgaviser og Valgopraab 
paa Dansk? Fordi Sprog og Sinde
lag i de dansk-tyske Grrenseegne 
ikke drekker hinanden og ikke har 
gjort det i Aarhundreder: Ligesom 
der i Nordslesvig findes tysksindede, 
bvis Sprog e1· Dansk, er de1 Syd for 
Grrensen dansksindede, hvis Sprog 
er lysk. 

er muligt at skabe en M~nsterlpsning 
af Forholdet mellem to Natlonaliteter 
og to Folk. Er nogle Grrensetyskere 
endnu for snrevre til at kunne frigpre 
sig for gammel Uvilje, saa er det vort 
Haab, at der i den tyske Folkesjrel 
maa f¢des en ny Erkendelse med 
stprre Udsyn, at det tyske Folk maa 
vise sig stort nok til at begribe et Na
bo!olks Vresen og Ret og derved 
vokse til at Cyldestgpre sin egen 
stemmelse. 
Naar en Artikel af denne Tone 

af dette Indhold kan benyttes 
Berlin som Begrundelse for et 
bud mod del danske Mindretals Bl 

Det Gobbelske princlpielle Argu- saa har vi virkelig her I Oanmark 
ment mod Der SchLeswiger er urer- i Norden- faaet en Lektion i, hvad 
ligt og uhistorisk. tysk Respekt for andre Nationalite-* ter betyder, og hvad tysk Politik ved 

Propagandaministeriet finder der- ,de blllldende Grrenser" rurnmer. 
nrest, at Redaktlllr Christiansens to 
Artikler den 9. og den 20. Juni er af 
en saadan Karakter, at de begrunder 
Forbud mod Der Schleswiger's frem
tidige Udgivelse. 

Det er ikke mrerkellgt, at Dr. Gob-

* Kendte er adskillige Udtalelser, i 
hvilke Fpre1·en Adolf Hitler har er
klreret, at Germanisering af fremme
de Nationaliteter ligger ham og det 
tredie Rige fjernt, og at Respekten 

bels og hans Embedsmrend har vreret for andre Folk just er srerlig dyb i 
omtrent tre Maaneder om at opdage den Bevregelse_, hvis Hovedindhold 
disse to Artiklers graverende Karak- er den tyske Nations /Ere. 
ter, thi i Ernst Christiansens lange 
og vanskelige journalistiske Liv hS:S
rer de til det bedste og samtidig 
uangribeligste, han overhovedet har 
skrevet. 

Artiklen den 9. Juni var et fra 
dansk Side paakrrevet og n~dvendigt 
Svar paa den Tale, som Flensborgs 
Overborgmester Dr. Kracht den 29. 
Maj havde holdt ved de saakaldte 
,.Bulen"-Siesvtg-Holsteneres Grren
sem9$de. 

Det var i denne Tale, Dr. Kracht 

Det er ofle paavist, at Erklreringer 
som disse ikke harmonerer med de 
tyske Skoleb0gers lndhold og med 
den Aand, hvori hele den tyske Ung
dom opdrages. 

Saafremt Forbudet mod 
Schleswiger opretholdes, vil 
blive forstaaet som Udtryk for, at 
det var Skoleb!1lgerne og den over 
hele Rigel udbredte folkelige Propa
gandalitteratur, der sagde Sand
heden. 

Bt 
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ST. RE&NE&ADE 2. K.IIBfHHAYN K. 
TElf. CEIITRAl 11,985 

Bladet: 
I' 

..... ngske TidenaeA:ten 
"' 3 AuG m::n 

Vet overiledeForbud 
mod ,, Der Schleswiger'' maa 

tages tilbage 
Udtalelse af Folk.etingsmand, Redakt~r Svensson 

I Anlednlng at det tyske Forbud mod 

.,Flensborg Avis"'s Fplgeblad, ,.Der 

de sjilnderjydske Landsdele. Navne som 
Dr. Lorentz ~hristensen og Wilhelm 
Deichgrliber fortreller til!itrB:!kkeligt 1 

Schleswiger" har Folketingsmand, Red- saa Henseende. Hererter PlBa saadanne 
aktpr Adolf Svensson fremsat en Ud- danske Radiotaler til tyske VS:!lgere, 

hvis det nye tyske Synspunkt fasthol
lalelse til den konservative Presse. Det des, naturligvis VB:!re udelukkede. Tbl 
hedder deri: der kan ikke eksistere en Slags Ret for 

det tyske Mindretal l Nordslesvig og en 
- Jeg tpr roligt paastaa, at jeg Ira anden og langt ringere for det danske 

!prste FB:!rd har sjilgt at Iremme et godt Mindretal i Sydslesvlg. 
Nabo!orhold mellem Danmark og det Men beldigst vilde det sikkert vrere, 
nye Tyskland, l Tale og SkrHt, paa hvis det efter min Mening overUede 
Rigsdageo og udenfor Rlgsdagen. Saa Forbud tages tilbage. Heller ikke den 

nyere Tids tysk-nordlske BestrS:!belser meget mere njildvendlgt er det for mig kan .forenes af 
at gpre opmB:!rksom p~a, at tyske An- gamm~ 
greb som dem, der foranledlgede Red. Sydltamse. 
Christiansens aabnc Brev til Overborg- ~ 
mester, Dr. Kracht, hverken vil eller 
skal vi :finde os !, og det er yderst be
klagellgt, at dlsse Angreb nu oven i 
Kpbet er blevet forstB:!rket med en saa 
opslgtvekkende Indskriden over!or det 
danske Mlndretal i Sydslesvig. 

Naar man dernB:!st vil hevde, at det 
stiider imod Mlndretallets Valsen at 
henvende sig til Mindretallets TilhB:!n
gere i Grestclandets Sprog, saa rammer 
dctte i mindst llge saa hpj Grad det 
tyske Mindrctal paa dansk Omraade. 
Fremtr~dende ReprB:!sentanler for 
Tyskheden i Nordslesvig har bl. a. for
ud :for de to sldste Rigsdagsvalg haft 
Lejlighed til gennem den danske Radio 
og i det danske Sprog at holde Valg
tale lil tyske VB:!Igere, rigeligt spa!kket 
for pvrigt med voldsomme Udfald mod 
den danske Stat og det danske Styre i 

------------------------------------------ ' 
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,Forbudet understreger det fuldkommen latterlige i Talen 

om Danm~rks Afhrengighed af Tyskland". 

Folketingsmand Christmas Melter holdt 

Gaar sin Sondagstale I Otterup. Han 

beskaeftigede sic indledningsvis med Re

geringens Forberedelser til Rigsdagssam

lingen og sagde, at det aabenbart er Re· 

gE-ringens Mening. at der I den kommen

dl! Samling skat ske saa licit aom muligt. 

,.Der Schlesiger" skrives paa Tysk gaelder 

ikke. Det tyske Mindretal i Nordslesvia 

udsender saaledes ofte Valgopraab og 

andre Agitationsskriiter paa Dansk. og 

hvad der maa vaere Ret for den ene, 

maa naturligvis vrere billigt for den ·an- I 

den. Tyskerne foler sig sikre paa, at dea 

danske Regering ikke ger Gengaeld l 

Nordslesvig, fordi vi nu engana tror, at 

Derfor maatte Qppositionen Sl!lrge for, at 
Tryk a vler Modtryk. 

der sker noget. og han gilt ud fra som Det skete understreger det fuld kom-

glvet, at Spl!lrgsrnaalet om Afviklingen ar men latterhge i den Tale, der har vaeret 

Valutacentralen vii blive fort frem. Stats· om Danmarks Afhaengighed at Tyskland, 

ministerens Udtalelser om Forhandlinger- og dette tyske Skridt vil over alt i Dan-

ne I Forfatningskommissionen var et Ud

tryk (or at trrekke Sagen I Langdrag, men 

mark blive felt som en Udfordr ing 01 

en Udreskning, og mange Steder vil der 

bUve spurgt. om Sandheden altsaa allige

for mig at se, sagde Hr. Christmas Mol- \•el er den, a t der lntet er sket. at det 

ler. skulde ForhandJingerne med Lethed tyske Rlgsoverhoveds Ord kun bar vaeret 

kunne geres faerdig i indevaerende Aar. - Ord. En Virkning bjJI' denne Aggresi

vltet have, nemHg at man fra a lle Sider 

saalede.s at Rlgsdagen kan gennemfere 
herhjemme !orstaar at slutte endnu staer

Sagen hurtigt. 
kere og endnu kraftlgere op omkring det 

Han var tilfreds med Indkaldelsen ar Arbejde, der her I Landet g1ares t il Stotte 

det udenrigspolitiske Nrevn og med De· o~: Hjrelp for Landsmaend 

1 mentiet a! Paastanden om, at vort Graen- sen. 

sesporgsmaal er draget lnd I Handelsfor

handJingerne. Han fandt det rimeligt, om 

der tra Naevnets M~Jde fr"tmsettu en klar 

Udtalelse, som en Gang for alle kan slaa 

en Pael gennem sllge Rygter, og samtidig 

burde Udenrigsministeren give en Rede-

gorelse for vort Handelsforhold til Tysk-

land, saa Orrentligbeden faar fuld Be-

sked. 

Det er Gerningerne, der 

er afgerende 

Hr. Christmas Moller bebudede, at de 

Konservative i Anledning af det store 

Overskud paa Statsreif\Skabet vil stille 

Forslag om at stryge den almindelige For

bojelse at lndkomstskatten. Derefter 

vendte hnn &ig mod det tyske Forbud 

mod .,De_ Schleswiger" 01 sagde herom 

bl a., at dette paa uhyggelig Maade min

der Jm den Behandling, der blev det 

danske Mindretal til Del for 1914. 

- Det er Gang paa Gang blevct paa

staaet. fortsatte han, at det tredje Rige 

t saerlig Grad ensker et godt Forhold til 

Danmark og til Norden, og Stillingen kan 

vel egentlig udtrykkes paa den Maade, 

at man tra dansk og anden nordisk Side 

har sagt, at Gerningente maa vare det 

afg•rende, og at Vejen lit Danmark og 

Norden ga.ar over Slesvig. 

Det Skridt, det officielle Tyskland har 

foretaget over for Danskheden syd for 

Skclbaekken kan lkke begrundes saaledes 

som det er sket. Der er fra dansk Side 

aldr ig talt om Graenserevision. Det er 

tvaertimod fra tysk Side, det er gjort. 

Det kan \'ei tvaertimod baevdes, at der 

Gang paa Gang fra "Fiensborg Avis"s og 

.. Der Schleswiger"s Side er gjort et Ar

bejde for at give Danmark og Norden 

Forstaaelse af det nye Tyskland. 

Motiveringen !or Forbudet med, at 
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· ,,Der Schleswiger'' 
Forbudets Begrundelse er 

urigtig: Der er af Flensborg 
~ 

Avis ag, ~r Schleswiger 
Gang paa Gang gjort et Ar
bejde for at give Danmark 
og Norden Forstaaelse af det 
nye Tyskland. 

Paa et politisk Mode i Gaar 1 Otte

rup kom Folketingsmand Christmas 

M~ZleT ogsaa ind paa Forbudet mod 
.,Der Schleswiger". Han udtalte herom: 

To Maaneder e!ter at Redaktpr Chri
stiansen havde skrevet sit saa beretti
gede aabne Brev til Overborgmester 
Kracht, og efter at .,Flensborg Avis" og 
.,Der Schleswiger" bavde spurgt, om 
det tyske Folk var stort nok til at be-

l 
gribe andre Folks Ret, har det tyske 
Propagandaministerium udsendt sit 
Forbud mod det danske Blad .,Der 
Schleswiger", et Forbud, som paa uhyg-
gelig Maade minder om den Behand-

l
ling, der blev det danske Mindretal til 
Del fpr 1914. 

Det er Gang paa Gang blevet paa
staaet, at det tredie Rlge I scerlig Grad 
pnskede et godt Forhold til Danmark 
og til Norden, og Stilllngen kan vel 
egentlig udtrykkes paa den Maade, at 
man fra dansk og anden nordisk Side 
har sagt, at Gerningerne maatte vcere 
de a!gorende, og at Vejen til Danmark 
og Norden gik, - som det ogsaa tid
tlgere er blevet sagt - over Slesvlg. 

Det Skridt, det officielle Tyskland 
har roretaget overfor Danskheden Syd 
for Skelbcekken, kan lkke begrundes 
saaledes, som det er sket. Der er fra 
dansk Side aldrig talt om Grcenserevl
slon. Det er tvrertimod fra tysk Side, 
det er gjort. Det kan vel tvrertimod 
hcevdes, at der Gang paa Gang tra 
.. Fiensborg Avis" og ,.Der Schleswlger"s 
Side er gjort et Arbejde for at give 
Danmark og Norden Forstaaelse af det 
nye Tysklaod. 

Motiveringen for Forbudet med, at 
.. Der Schleswiger" skrives paa Tysk, 
gcelder lkke. Det tyske Mindretal t 
Nordslesvig udsender saaledes ofte 
Valgopraab og andre AgitationsskrifteT 
paa Dansk, og hvad deT 17Ula vrere Ret 
fot den ene, 17Ula naturligvis vrere bil
ligt tOt de11 anden. Tyskerne f¢1et slg 
imidleTtid sikre paa, at den danske Re
gering ikke g¢1 Gengceld i Nordslesvlg, 
fordi vi nu en Gang tror, at Tryk avler 
Modtrvk. 

overalt I Danmark blive fplt som en 
Udfordrlng og en Uda!skning, og mange 
Stede.r vil der bllve spurgt, om Sand
heden altsaa a1Ugevel er den, at der 
lntet er sket, at det tyske lli.gsov~rbo
veds Ord kun bar v~eret - Ord. 

£n Virkning bpr denne Aggressivitet 
have, nemlig at man tra alle SideT her
hjemme forstaar at &lutte endnu strer
kere og endnu kraftigeTe op omkring 
det Arbejde, der heT i Landet g¢res til 
Stptte og H.ja!lp tor Landsmcend Syd 
for GTamsen • 

Det skete understreger det tuldkom
men laUerllge I den Tale, der har vee
ret om Danmarks Afhcenglghed at 
l'yskland, og dette tyske Skrldt vil 

a________________________________ ~------------------------------------------------~ 
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(Forls. fra side 2) 
hvad ~ gj~r det til. Vdrt aktlvnm er 

at det i dette laudot tlnucs tnsener ft\1' 

Jcvlnuer ·og menn .som Ol' vllllg til A ofre 

slu frl t ld og sin nrbcldskrnrt tor en_ sal\ 

som de tror pll. Det er deuqe bleren 
a,. aktll'e so~lnllstt>r ttom en clag \·I( 

brlnge partit>t sPier, silk at det No-rge 

kr.tn ~kapes som \'I nile har drpmt om. 

•Seiren ff,flger vare faner.» 

P nrt.ilormannen aluttet rued l sl: 

Llten var den kr!'ta &om tor 60 Ar 

l' lden sam.let slg om Chr, H oltermann 

K nudsen og Carl J'ep(>E'8en. Jdag er be. 
TCgc!J;eu butt vl\rt lands st;rste f olke

be\·eg~lse. 

Tonge tnk er ta.tt pft velen ft6r v1 
llAdde dlt vi stAr l<lag. Mange a v dem 

som tok dem, hjjstet arbeldsl¢sbet o~ 

nod til takk. Ingen av osa vet bvad 

dct kostet II. bryte den ff!rste motstan. 

deo. Vi kan sA I ryddet jord. 
lung J;lltcr vi tnnene me(} takk til 

dcm som stred. og Ia t:rnnnen til det ,., 

ictal; ka!l b:v:;rgc Yldero pt\. 
Gjem1C'1n motgall(l ou .9lrid blet1 par. 

tict nlrt hcrdct Ofl &fdbntl. Det flli:k 

IOitltC BjiJnt/10113 ord: 

ci'illl!rr11ctll &ot· 1cirer kun i ncderlntp. 

Jlen idfiU 1mn t'i ~tfolt rope ttl over 

folket O(l11torl'l' lmtd6UI'CIIilCJ16 til dcm 

rom kjem1Jar der 11te: Seiren fplger. 

1Jif1'C /CIIICI'I 

Blomstet· fra 
Fram-kameratene. 
To smti «Frnw•-kom erate1·, Sol
t:eig Bo,·gol~ Of! BjtJrn Olsen, 
clukkct nu, op pll tl'ibunen og 
orermkte smilendc Torp en 
1·eldig bttkctt nule Gladiolu8. 
Bevc,qet trax-1~ pnrtiformannett 
cl.cm jr(llll jorn1~ alt folket og 
takket fo r den trrdjc genera
~jona t:akre 1til~r'~ til den anne11 
generasjon. 

Et stort kor og ot·kester ut

f~I·te sfi Parrsr ltc A nun~ jnbileums· 

sang cSeh~en f~\ger vltre faneu, 
melodi av Jolly J\1·amer Joha11scn. 
Den r il sikkcrt hli enda mere po· 
pul:er enn cFngfot·eningssangen~. 

SA, lliiRt av overstr~rumcn<le 

bifall, kom v1\r·e to rornemste gje-

det trte Nordent~ .8J'dl1gsta.. greuaepost. 

Vi bar gt"ense tei1P8 med Tyskland og 

mrt tll dette som Ul nnd~e nasjoner be. 

'' nrc et korrell;t og unngrlpeUg .forhold. 

Men det er og llllr 111\ Jeuge nnzlsmen 

rAder, forskjell pil rlanqke u~,; tyske po. 

lltiqke ldro l!'r. 

l kke alene de dOII!Il't! arl11:idere, men 

Jeg tl r &i ni Ul'ndedtler 011 del dnt'

lk6 folk tJendor alp mea a1:>11k11 mot 

d.fktatttr·11tatcnu ott er t.:dr menillfl pli

natth;e, mlddelalderllve og barllarill•e 

palifuke mctodcr· og ldcaler. Der~ 1kal 

heller lkke tro tordl om ~ ft.a.ri~H.d; 

b.lllle lta.r dtmoMI6f't tW <tolke!elle•-

8kap) 11Cd. 4 kallt6 tne£! bomber, at 

Dan-mark .,. 11ed 4 II" MZ~U11k. Dan-

8keM 61' et trW tollc m ed en. tkhun-

6regammel 4BmokraH~k fr~lt.el&tradi

•JoT~. og d61l vil ln11adtil ou t~todtil 

011 hele tolket bll t or!lvart. 

\'llr danske pnrllkamcrat slultet ml'd 

A sl: Jeg b!Jser Dot nor11ke Arb!'lder
par tj tra dnnsk arbt'ltlerbcY('S'else. J eg 

t.akker for godl souultlleid gjennem 

!Irene. n rar ikk~ alltld cnige, men 

tilltid !~he vi o•s <~om gode brjfdre og 

ljtste strlds.,pjlrsmdlene l dt-u sh1Usa. 

sjonens og bumanllt•leus dod, som er 

IJ{\de v:1re na~jont-ra og partiers ~r. 

kjenne og lito llhet. Jcg hllsor og ber 
dere mcd mig rOI!e et dansk 3.toldlg 

llurra !or det frle i\ordNl og l>et nor. 

eke arbelderpartl, aom skal sikr e og un. 

detby~ge frlheten o~ dcruokratlet l det 
skjjfone folkf'tll l'orge I (Birnu og bur. 

raer). 

Zeta H•glunds tale. 
Deretter t.Rlte !ormannen 1 Stock. 

bolms soslaldemokratlske arbeiderpartl.. 

Zeta Hoglund. 
Ban begynte m('(). A al at tor GO Ar 

slden nu den norskc arl>clderklasse 111. 

tat. polirlsk og soslalt. Vet var vel !or 

m~>get A si at den !dog vllr oft. Mt'n den 

var pd god \'!'I til A till dl't. Det norsl•c 

arbeiderpartl og fn ghCI'I'gl'isen badde ev. 
net A organlsere arbcldl't·klas11en, bodde 

~kolert og ! ostret dl'n. llndellg og mo. 

rnlsk, J.rJennem nnvhrntte karuppr utnd: 

mot kapitallsmen, mot st.atsmaktcn, mot 

oe borgerllge nartlpr, luutll arbcider. 

klnssen nA vttr rnnnl't !ram til It ut-

Solidariteten 
under storkonflikten. 
I en byldest lll &l mnt·hel(h>t mi.' II em 

lnndt"ue pa de to !Iiller 11 ,. KJ0ll'n mlunct 

z. Hug-lund om a rlwlclrrldac~sl'ns solldn r. 

ltf't nnrtl'r unlonskrl•• 1 I l91l!'i. lJt.'n 
,,·.,n~ke og nur,ke n 1.:; ! l,.rl>las.,,~ t\·a u~; 

rt~>n;.:nng i fcllt>••kop li:J •rinem en !reclt-. 

Ill{ lllsning. Hnn mhtlll'l o~"A om dcm 

solldnritN sutn ~;av slg ~11 stornrtet ut. 

tr~·kk under ~>torloc·kouten 1 g,·erlt:t• I 

1009, forut~n uucler uulllge senere rn::

llge ka.mper. 

Delte j e11eukap 1-ar ml'd drl'?IC /llrt rl. 
ctOf'e og&4 pet andre omt•ddtor. I d a 0 

sa m ikke llare orbcidcrkl<lsscn, men 
/l.el{J f o l k e n • I d6 to land. i in.l£m 

kontakt med. }l,vcrantlre gjenn~m 811!C 

regjerim,ger, vtvdU av a.,·befde,.paT'Ii

ene.. 

I den .kritlske ldtunRjon nll ute 1 vt-r. 

den var det en Ji'I'>:OOJigave for de to bro. 

der!olk a stu Slllllllll' ll om (I beYare OJ; 

forsrare demokrat let c1g dermrd ogsft hi

d rn sitt til fred I'll)! upt·c•tt holdt'lse ow\. 

!em nasjoneue. u .. ~kandina,•i,:k~ land 

som helhet \'Or hlitt c·t forb!Jicde fur 

d«m jlvrige Yerdcn I mn n;te hf'nS!'l'ntl.,r. 

De .kunde uten tl'il gjl'nll!'tn en fa"t og 

enbettig holdnlng- tull'rt·n unctN .. tr.,kt>L 

enhetllg - bety acll'lklllhr. kanJ>kjp ml'gN 

!or u tga.ngen av clet n >rclensdrnmn ri 

nettop gjennemleret. 

I torhdpni11(11.'1l om nt til'/ nunli11kc 

&omarbeid. •4 t•d imH'Il arbcidcrl.'/a.~

&en.s rekker &om mrllrm !'tire rco}rrfu

gcr forlsatt &li!lldo bli (tel intiPIH'.~Ir 

og 8lerke11te: m.dlhrr/Mt tnu&tilt Ill! 

poaitft-e opgnrcr og mcd l't nl.'lil't l>i

drau til 1/l&nlng <W rtr store i1tlcn111~ 

ajonale problemer aom og1t1 d mr ift.. 

t-erenert ~ - 11mf}lr ft,rPdrnglhOitlfi"F'IC 

pet t•egJte at: de1• lll't 11~1i:e arbcitfl'rlJr. 

.:egelse 1om fdao Ol•tfnltPt wrr ~QIJ 000 

arbei«ere, den. vrtrmf'llte tokli: til Dtl 

rwrske a-r befdPrpnrti ,.,, d 11ik~·on&A·I1•P 

pd jubiteum$dngcn. nrn! b1/[Jf1('>·, aa 
ha,._ el nvH Norflf., ou 11t'lnm /IIIOOt' 

llere11 og ' 11 et r e fMt l'r. (Lacg\'arlg 

blfall.) 

Hedfoft .. Hansen 
er imponert. 

Der('ftPr tt t Mrtl' kort>L og 0r· 
ltocdr ot .tF'riht>tl>na fnrnn<lt• Pn ml'-

doUTwf t~e tilboke p4 flU arbei~W iied 
60-dnJ«bileet. Vcklt61l og tremqon-
0611 lwn ~ v~r'll Wired• ml'-d., ou "'
grm ln3ker t11C'I'8 c-n.n. cfe / <IU01'QU1U.. 

rerte ~t parUet i rnakt og iM!JJitrrBe 
Jltte~·ligere bUr utt'itlet 011 8IJ1rkel. 

Den hP,.te !Jflt'e vi knn gl n\rt J)ltrti 
vt-d GO-t•r-JnLil~e&. er - /'It lllml111ll -
A Jove at ri fortJ<ntt, bver E'nkelt a,· osq 

¥11 Iegge r-!tre cvner og krt>ftPr til for 

II rt>alisere dt> lMI.'r yt\r ht've~~:elae byg. 

ger pA. Og kan !n~organll;asjont>n og 

pnrUet ~om hlltll $(1\ blind 1 Mnd for 

til enhver tid gAtt inn f or A gj~re 
hjemmene" alik at de var i.sta,nd til 
A ~ve den gode innvirkning. 

Fra ArbeidernaN uugdomsfylk
ing, hvis tallrike kon tingeut vru
tet under l~Hedc bannE'rC m<'d h\·i
te hammere pa rj1rl hunn. hil~ t<' 

'l'rygt·e BratteU i E'D kntftig frt'lll

!tfrt tale jubilnntt>n: 
- Idag fylker uncrllommen slg oni Prt 

nor~ke arbeidt>rpartl ford! cl t-tw JU\rtl 

alltid bar Vft!rt lydbjfrt O'l't'rfor de krav 

11 ll'l~e de opgayer de bllr ,;tlllet ovf'r!or. og lD.teresser som ungdommen bar trem. 

k.an iniJ"n makt ' 11t'rd- hift.4re at met. Tilllt..qforholdt>t mellem Det norske 

&rirtn h:ir n2r. arheiderparti og nn~;dommen bar lkke 

, sldestykke 1 noe annet polltisk part!. 

K • hlf Og nAr partlet ldag stilr sl'l sterkt som 
vtnnenes sen. det gjjllr, .kan dette !kke mlnst tilskrive~ 

.A.rbelderparticts kv1nnesekr<l'tft.rlat<; det store t11~ig • v !r!Fik, sterk uugclom 

tormnnn, · Sigrid ,<:fJ/tll'f'lltm, ovt>rbl'tlgte som Sliker dit de :fl11ner s t jjtle for sine 

Den [lotte tribune vcd SkOf Of Lands stevne pa Gjtfvik lgir. Einar Gerhard· 

sen pa takrstolen. 

hiuoeul's bi~en til dageu. Hun !Ill at 

nAr bun skulde bringe pa.rtlet en bllsen 

tra arbeiderkvlnneno bAde 1 og utentor 

Jlartiet, var det slolthNrn over dct .stor. 

Yl'rk som va.r skupt. 100m var den ett•rk. 

O$!e ftileise. Og lkke bar o stoltbt'ten 

ovt'r dt't store, sterkQ pnrtlet vArt, men 

oggA g/ed.en oN~r de re.sultatcr sctm vnr 

nArtd, fordi det lA sA. u~>ndcllg mcgct ar. 

bcld og sA mange tunge. tak bak de 

vunne seire. 

De aom er grW toran arbeittel jo1· 
t1 tekke kl•iMt-l'tle HI poUlillk tl'flk-

krnv, 11tl~ning for ~loe leng"ler og for. 

bft(lninger. Og vi unge vet at nu pl ju. 

bllenrusdngen etllr det i stor ;;rnd til 

o11s 1\. ~~rge fot· at forh!\pnlngene hllr op. 

!ylt. Det er til OI<S man relter krnvene 

nu. ~fen rt lm!Steser frcmtlden med 

tryggbet, i forvissnlngen om at l>et nor. 

!Ike nrhelderpartl herefter ~om hlttll vii 

vl~c sine emer til II tl\ sak('nC op og 

p;jt'nnl'mf~re d<'m. Ogst\ ungdontmNl 'I'll 

nerc ll finne p:l de fliknOiler bvor Colkcta 

rettlgheter ska I t orsvare.!. Bo k dettc 

lliftl't stAr landct~ arhC'Iderun~dom 1 



I 

Blomster fra 
Fram-kameratene. 

hurra for dtt frle ~orden og Det noreke arbelderp&rU, tom sloal slkre og underbr~e frlbeten og demokratlet l det skjfnne folkets Norge I (Bifall og hurraer). 

Zeta H-alunds tale. 

I torhdpni14(!f'n om nl dd li(Jrdi81.:c 
To sma cFram~·kameratet·, Solt·eig Bat·gat• og Bjgm Ola&n1 dukket mt op pd t1'ibrme11 og o1·erraktc 3milettde Torp en t:cldig bukett rfl<le Gladiolm. Bet:eget traX·k partifo7·mannen dcm fram foral~ alt folket og takket for den tredje gcnera~jmM t:akre hilaen tit den annen gcnerasjon. 

Dert'fter t:Aite formannen l Stodrbolm.s aoslaldemokratlske arbeidfrpartl. Zsta 11oglnn4. 

somat·beilt •4 1:el lnne,. arbeidtrkla&Brn& rokkcr 10m mrllcm r·dre regjerl1tgrr tort~rJlt 1kuld6 bit det lntimc&tc og Mf.'rkelfe: mdlbemd lnn&ttu p4 poaili1:e opq1n·er og med. et al;tivt bi. drag til l ltn.ing IW de &tore inlerna&jonllle problemer 10m 0084 ~ wr ltt.t-tre~aert j,- brogle torurap,.,olderett p4 t--eone av de» &t:end:e arbeiderbe~rgelae 10m ltlog omtattet t~ctr 800 000 arbei4ere, d('J& ,;armeltfl takk W Det Mrlllre nrbeiderparH meet lflk~ikiflg pd jrtbileuml!tlagen. Derc bf/gger, 10 I! a"' IJf rtfiU Norge, og 1elren fllger 4eff& og ' " 4 ,. & fN~. (I.Aulgnrtg blfR 11.) 

Den flotte tribune ved Skor oc Lands ste"-ne pi Gjjjvik lgir. Einar Ge.rhard

een pA talerstolen. 
Et stort kor og orkester utfprte sA Paasche Aasen., jubileumssang cSei1:en f~\ger \"l\re faner:., melodi nv Jolly Kramer Joha11sen. Den Til sikkert bli enda mere populrer tnn cFagforeningssan~eu. SA, hilst av overstrS~mmende blfall, kom dre to fornemste gje~ter, den danS~ke og srenske arhP.iderbevegelses representanter ti1 ordt>: 

Hedtoft-Hansens tale. 

Ban bejcynte med l sl at for 150 lr slden vRr clen uorske arbelclerkla~se Intift. polltlsk og so.<~ialt. Det var vel for ml'get 1 sl at den ldag var au. ~len den var pA god vel tU A bll det. Dei: oor~ke arheiuerpartl og fa~bevt>gelseo badde Hnet A organts&re arbelderl.tasst>o, badde cokolert og fostret den. Andellr og mo. ralllk. gJt-nnem na,.hrutte L;ampt>r utad: mot kapitallsmt-n, mot sUitsmakten, mot de borgerllge partlt>r, lontll ar~lderklac::<;en nl ur nmnet fram tU A ntgjflre rten 

fremste politiske 
kraft i landet. 
Hiigluud, soru l>eoyt tt't en ntpregt>t 

HedtoH-Hansen 
er imponert. 

kTinnen<'s bll11en til dagen. Hun !la a t nlr hun slrulde bringe partiet en bJII!en !ra arbelder!n·innene bAde 1 og ntenfor partiet, Tar det stoltheten over tlet storverk som var skapt som vnr den sterkeste fJilelse. Og Jkke bare stolthetco over det t<tore, sterke partlet drt, men opl glt>~ over de re.sultater som Tar nAdd, fordl det lA sA uendellg meget ar. bcld og sA mange tunge tak bak de TUnne ~Selre. 

He<ltott-Hansen. K~benharn, gav mnntlig form, tegnc-t 1 raske trekk et 
en bflstcmt mle c::om tle!C ~:anger hlev lrilh"()e av !len polltl~ke utTikUng ~>Ilk 

Derefter utf~rte kom og orkestret cFrihE'tena forposb en meget stemningsfull sang som n mA la-re os!l til A brnke oftere enn vi gj~r. Rr1i11g Kroglt innka.s>Erte krelderu1 t:terkeste bifall for flin s.kj$1nne sang, Nils Collet Vogts cArbeider~n~. cVed R~n<lnne:t og cFagfor('qing..,qangPn:t rev aile med 8ig i gpoJttan henrykkelsf'. lll<~r n 1endingene Vl\r overmAte begei&tret ovt>r dette smtikke inns1ag i programmet. 

De 1om er gdll fora• ' arbridcl tor 4 t·ekk& koinnale lil poiUuk te-nkttin£1 oq forlfdrlBe, {or'ijrner - Ia for. lltannera - Jid cletwae dag t--dr oorme&te takk. J(cn de fth'81c 1.-t:inACr i partlet 1-'Gt" AeUer ikka f"Ctll/(• fllr d ~1!1 f'l I lag; d.c kjempet tor tit/ de mente ,.,,. r ett O(J riktig. Om dt t •kke rar td 1tor c li,.Q d.e maktd 4 11trette, bwlldel •om kl'inMM allti4 Aar -.;rert med. ltjem 0f1 barn, . 14 1toll de IOlfd4rl•k veil Bid en av, eller 1kal t>i H. b a k d~' mannliqe kamcraten,. Del t'rJr dot moruuke O(J Pko11omi1ke ltjelp kt:inll!'tiC f/dfl. 

a'\"brntt aY bl1all, uttr;rkk for snmM-1'1;:-beten rut-llcm dan•k o:: nol"'k arbe-1-derbe'l'egt'lse og bllsle fra tlet d:mskc so!<laldemokratl .!'om dt>lte de norske partif!'llt-rs gle<lt> over ut,•lkling!'n 1 de fern tiAr. Den Pamme utvlkling hadde bevt";;t>l~en .srJennemg<itt 1 Danmark, llror partiel ldag reprnenterte den 1tttr1te og 1terkt~te politl11ke follai bcvcul'lle l«ntletl hi1lorle haddc to11tret. Taleren tegnet et rlss av de alo:tui!Ue prohlfmer I sltt hjemtand og ottalte at partlets og regjerlngens vlrksombet nJfttte sees og bf'd~mmes pi\. bakgruun a v den sltua!>jon som va r Ul stt'de. po. Utlsk og ~tkonomJsk. Ye<l en poslllv o~ lwnstruktlv gj!'nrelqlngspolltikk, h'I'Or bensynet 1il honde- og 1ndustrilntert'Ssene mlltte a vvclt-s p:l l'ettc m:ltc, had de re;:jeriogeu under Stauolngs l('(l<'lse f jjrt en polllikk som ve<l vul~t et ter 'l'alg snmlet det O'l'cn·elende pc!olkoloqsflertnll'l tllslotulnr:. Under denne regJerlngs f0rerskRp var det voksct !ram tot nytt op bedre Da11mark. Herunder Tar o;,"Sa hl:tndt lodn~lrlnrhelderne modoet for~tilclsPn av at de batlcle )llikt til ll stllle f'i):' solid:nlqk mt'd de arheiden<le btlndrr I lantlPt. 

Hvad neder1agene lrerer oss. 
PartJets eldste lane, ~m var opstllt under talerstoJen poi l'ounptorvet. 

- Hwtd ttyM8 du om arrrntgementetf Apm·te t~ Hedtojt-Ha-n~en mellem to mu-8ikknttmre. - Jh! Strdlende! twat-te han m~d eftertryl-1•. Pestct~ igdr t•ar sti inticrlig, sd intirn Off - ttfen sr>ntimentalitet - sd. jylt av /11-lrl"P o,q Rtemning at jcg ald.,·i lwr OL'f?ITll'l'Ct nne lign~nde. Og denti-e opmarsj hPr imponrrer mig ful!Jrtrndig, d-et er imposa!lt! Og son~ d<' mnweskcr 1·cagerte hrtrtig og Zyd/tfJt·t otw,·for min tale! D et t'OI' ikkfl snnkk on~< sprogmn.,keligltetrr 

Xye utF:enrlioger >enter pil A ppe til, IIUl!o;<:t>ne p:'\ tor,·et ten nt>r mer og mE'r, solen dnler, det blir s>alt og godt, stemnin)o!en stigPr pAtagelig. ~u kommt'r fa_gorgnniF:af:jonens myndige t1'!1t i dngens kor : 

Olav Hindahls tale. 

Del <'r l'll naturllg at k\·innene slutl<.'r op om soslallsmen. Det er sosiall~meo <~om skal skaf!e o~;: trygge JevevllkAr i et 'lundt soslalt miljo uet er toRifllitmell &om friQjl'r krit~n{ 11<. l«! ttferdsfelefseu og trangen til a. bjt'ljle dem son1 bar det ,·oodt er sterkt rottestet nettop hos nene; dcrfor slutter de slg tll partlet. og det Til de tortsette med. .Arbelderkvlnner tra Jandsende t11 lRnd~enoe forc•rH'.l! ldnl$ Ill en samstemmh; byld<>l!t o~ takk til vartiet og legger i dc>nne takk <'t lefte 0111 A l~ge evner og kre!ter til !or l)llrtit>t" fortsatte fremgnng ttl beJ og !nil ~el('r. 
Oc"A Bindabls og fru Sy'l'ertsens taler blev hflct m!'d steriH hitall. 

Framfylkinaen hilser. 

I sammeuben;r hern1ed omtnlle Iled- som th•n bad1le tore<;att 1 S"erlgt>. \1 

toft-Hnn~t>u cJiqknsjoneo I arheltlerkret- lomndt', sa ban, eftt'r ..-algt·t l 19.16 ba 
H'r om d!'n 110lilikk l'Om Tllr f11rt II\' nr- daunct en :,:;·IP<t!'IHllg c:oqlllJdt'mokratlqk 
beillt'r{IRrtlene i t'nkelte enrot~lske lltn41, rl'~jcring .stt~ttct nv et flcrtnll I aunet 

Fonnnnnen l Arheldl'rll!''! fugllge land«organiRasjon, Olo,v llin!laiiT, ll'"te lnnholllet nv I'D kun-.tu!'rl~k nt!••rt ndressl' som ''ilde hli overrakt juhilanten tra Jaod~;orl{anlsasjou~>u. - I en kort tale mL'il bil~t>ll og hyld<>~t til pur-

1£ens Sigrid ISyYertsen ennn talte marskr·te cd ie blaue J ngend:t op Young<:hakkt>n1 forbi politistasjonen o~ nt"d P1oenRbakken og inn I•li tor\"et igjPn. cl~1·amfylkingen~s prnktfulle hnkett av den yngste un~l!om ":tfl;.{ og re~iterte i'in forMpning"(ulle hilsen til Dct norske a rheiclerpa rti: c Pariiets seier 

o~ com haddc (flrt ril netlerla~: for ar. heitlt>rkt:~~~ell. 
l\'ifl' d{.~JJ€' liii!J dnJ{lC8 hOB OU, M llall, er t'i nllti/1 cuiuc om nt de 1/Todi!JC erfarin!JCr 11te tra F.uropa lff'rer ou. at 1111Zl1men og to&cismetl bare 1elret. ford~ det lyk·tc& dcm 4 drlr;c et~ /rile hm mcllcm dell arbeiderklauc O!J orbcidendc bonlfc- on middtlBtond, 1om rtretop har felle& intere•ur mcd 088. Denne here hnr vi Mkt 1\ omsette I praktl~k polltlkk vl'd A knytte den Intime lorblndel e mel 

k:Jmn1er, akknrat som mau badde en reo tlet b,·orl bt\n hi. a. Ut•'l'nte at !let nor- 1 • I'.VJ.!I>!I'L' nit• frt'ml icb. Tram~dengen 

arhl'iderr<';;jtrln;; J Jlt'riooen forut utcn .ske arlli!idct'pJ.trti l'llr tol'l' Ar eltlrt> enn 
parlnmrotarfqk ilert:tll. ::H<>n tross den lnndsorgaui.. .. asjoneu. milmet ban om at l!iorde stor Jykke, •li~"'c l.Htrna luu· 

veldi;;e stcmmL'1)knlng nrbeltlerpartlct Chr. Hollc-rmmtn Kn11d1n• lki..P bare nu cngang en <~tor plas~ i O!:>lo-ar

fikk, toretrak.k dt>t alllkcYel lt alllere var partlcts sUttPr ott gruonle;:~oter, 1~ beidernes hjer1er. Det Yar glede • 

slg med smiibondcklas,;cns orgnnlsasjo- ru- fj!r partlet bJev til i 1 'i2 var han tilrf'r i ruan1=e ~ine under denne 

ner, rnecl Boudrfori.JUndet, tor dt'rigjt'n- den drlveude kraft da lanrt .. rs eld.~te \'akt·c llccnen. 

nem A skape en enda fnslerc og slkrere fagtorenlng, Den t:rp. forenlng I Oslo, ,... k I SS "'ll om Oscar To7'p igJ'en, den 

grunn for en posltlv regjerlngspolitlkk, blev tSUltet. 1 Z Tar han med og 

tu gago bddc tor arbeldcrne o; bonde- dannet landets eldste tagtorbund. N. c. seige. Rlanke skikkelsen stod igjen 

klaRseu • I samme leld "'llr utTikllngeu f. B. 0; I l &sS blev ban Yalgt til for. pi\. talerstolcn. bnrnas innslag had-

gAtr 1 do to andre skandloavlske land. mann l fagtoreningenes centralkomite •le ham lltl'r'~» ~- • ------_..~.~~ 

kraT, utl~nlog for sine leng~ler og forblpnlnsrer. Og vi unge vet at nu pA ju. bllenmsdl\gcn stAr dt>t i ~tor grad til 6!lS 1\ l;flrge for at forbllpnlogene hllr op... t1lt. Dct er til O!'S man retter kravene nu. Men vl imf4tescr frcmtlclen med trygghet, 1 torvts .. 'lnlngt-n om at Det norske nrb!'lderpartl herefter som blttU vii vise sine evner ttl l ta sakeue 011 o~ ldcnupmftlre dem. OI!SA ungdommen vll va>re A finoe pA de skanc:er hTor folket.s retti~beter Fkal f or!fVares. Bak dette t•ttet stAr laodets ubeidernngdom l aktlv opslutnlng. Grunolaget for kllmpen er Jdeen. A reiqe det n:re, det '\0..~81-i!:tlo;kf' samfulldt>t I 

Pa Grenlands torv. 
H vis et fly hadde flpiet over Oslo iglr aftes ved halvti-tiden og hadde kunnet skjelne i detalj det menneskehav som fylte det svrere Grsmland torv, vilde flyveren sikkert f~lt si_g desorientert. For der oppe fra vilde det ha tatt sig ut som et stykke verdensutstilling i Paris - med en slik ansamling av mennesker! 
Gr¢nlands torv er opgitt a va:!re 20,000 kvm. stort. Derav var d~ 15,000 besatt, folk stod tett i tett bortover og sa mot den festUge, irnproviserte scenen pa Kjptthallens tak. Sekretll!r Arnfin Vik apnet og s,insket folkemengden velkommen til denne festlige avslutning pa det mer hsSitidehge partimptet. Og s! entret Chat Noirs skuespillere dette rare podiet. Med Einar Rose i spissen holdt de det veldig begeistrede publikum i !nde. Og da Rose ikke selv brukte vitsen, far vi gjpre det: Aldri har vel Rose ol)tridt i et naturligere miljp enn kjf'ttballen! Og som ban boltret sig, denne festlige generalissimus for Oslo-humj!lret! Han slo rene saltomorlaler - billedJig talt - pa den improviserle scene, og gang pa gang steg latterbrplene mot augusthimmelen som dannet e t stort, 1uftig og rummelig tak over den selsomme forestilling. Rose improviserte en hel masse ypperlige ling i revyen og Ipsnet latterskred. 

Til s]utt takket Vik Chat Noir og dets skuespillere og rettet en takk lil det lusentallige pub1ikurn som hadde holdt sa trofast ut. Og ved halv elve-tiden veltet en flodbplge av menncsker fra torvet og op gjennem gatene. Det norske arbelderpartis 50 ars fest badde fatt en meget morsom og anslaende avslutning. 



~ter, den danswk~ og &ren~ke a derbereg{'lscs rept•esenta.nter orde: 

Hedtofi-Hansens tale. 

til 

Ht'dtoft-Hansen. K~benl1avn, gay en h;tstemt tale som flt]:'e ganger ble> ai'bnrtt a> bltaJI, uttryltk for umbfL rh::beten mellem da.nsk og norl'k arbcidt>rbeTC~else og hll!!te fm dt't dnoske tooslaldemokrati Foro delte dt> norske Jlllrtlfellers gll'de ov('r ut \'lklingeu 1 de fem tiAr. Den t~amme utvlklin:; bndde bel·egelsen gjennemg:ltt l Danmark, At'Or partie' idog repre~rnJme Ins. 1tflr11te og &terke~lc polW8ke 1olkcbe-1!tUtlle l~rtdetl hietor·fe haddo to~tret. Tnleren tegnet et rl!!'! u de aktut>lle problemer I sltt hjemland og nttalte at partieta og regjeringeos ntlltte !<ees og bedl!mmes pA batgrunn a'" den sltna«jon som var til stPd<', po. lltl<~k o~ "konomlsk. Ved en posltiv og l:onstruktir {denrpi<:in~;!~polltikk, hvor hen,ynet Ill honde- OJ( lndustrilntt"res.. sene mtltte arvt'ies p.l\ rette mAte, baddc re;tierlnren under Stnnnlngs l<•dclso f strt en J)(llltikk som Yed >al~ etter >alg ~<amlet det o>er>ciende hefolknln::~ler. tAils lllslutnlng:. Under denne regjerlngs f~rerskap v11r lfet TOkset fraU! pt nytt og bedrt' Dallmark. lierunder >ar O;:!'a hlandt lndostrln rhelderne mod net tor!'11\el,;en av at de hndde plikt til A stllle ~oi~r soliilari~k 
der I landPt, 

frcmste politiske 
kraft i landet. 
Hoglund, som beoyttet en utprejiet muntlig form, t('gnPt 1 raskp t.rt>kk et ar den polltl!!ke utvlkllor i'llk 

u .. ,~"'""'"' en meget stemniugsfull sang som vi mA Jwre oss til A bruke oftere enn vi gjJSr_ Erling Krog1t innkasserte k\-elcleM sterkeste bifall for llin Rkj11nne sang, Nils Colltt Vogts cArbeide.r~ang>, cVed R.oudane• og cFagforeqtng!l!langen:. rer alle med sig i sponJan henrykk:else. l~ta>r lendingene V!ll' overmAte begeistret over dette smokke innslag i pro-grammet. 

- HtvuJ, wyMI d-u om an'Ongementetr sp11rte t.'i Hedtoft-Han-36n mellenl to mu.aikkrulmre. - A.h! Strdlen&! 81Xtrlc han mea eftertrykk. Fe•tcn. i[ldr t:ar st! inderlig, sd intim og - -ttfen sentimcntalitet - ad fylt av flllelse og stt>mtling at ;rg aldf·~ har ot·ervcrret noe Zign.ende. Og dcnne opmat·sj Iter im1fonerer mig fulltttendig, det er imposa11t! Og stm~ de menncd:er rcagerte hurt(q og lyclllprt ove-,·for min tale! Det t'flr ikke snflkk onl sprou-t-a.n.<r k cl i g Itt' trr 
Xye uh:enrHnger -renter pi\ A s1ippe 1il. mas~t>ne pA tor>et tertner mf'r og mPr, solen dalet·, det blir s>alt og godt, stemningPn stiger pAtagelig. Xu kommt'r fa.gor~anisasjonens myndige rffst i oagens kor: 

Olav Hindahls tale. 

ning O!J for$ldellle, turtjetlff' - 1a tortJCanne~~o - pd ~Hnne dag v!lr oorme1te taklc. J£<'11 d~ f-r•lc k&iftiU:r i parflet wr 11eUer lk" rrdlh' trrr d $14 et IWfl; tit> kjempet tor dct 1/c 11W~fl >"IW rctt ov rfktlg. Om det ~kke var 1<d atore tlng ck maktet 4 •lrt'U•, btmlkt tom kdnnene amid har 1:art med lljcm oq btJm,. 1d 1tod de aol•darid: t>td aidett at:, eUer 1kGZ ri ''~ b a k de mannligc l:anrerateJtc. Del ~r clett morakke og tJkonomi1ko hjelp kvinnone vact. l>et er sA 01\tnrl!g at k>lnneue !::Iutter op om soslalismen. Dt't er wsiallsmen som skal skaf!e o<:S trygge le-reviiii:Ar i et snndt aoslalt milj< det er IO&Yr.Uimen 10m frlgJ•r kt:inJ«:TH. Rettferdsf0lefseu og trangen tll 1 hjelpe dem som hat det "rondt er sterkt rotleAtet nettop hos kdnnt'ne; derfor stutter de alg Ul partJet, og det vii de fortsette met!. Arbelderkvlnner fra landSf'nde til landsende torenP.s 1dn~e til en samstem. mig hy1dest og takk til t>artiet og legger 1 denoe takk et l&ftE" otn 1 Iegge erner og kretter til for partiPtA fortlsatte fremgan~ tll bel og fnll sclt>r. 
Oll:si Hlndabls og fru SJ'"t>rt.'lt'ns taler blev hllst med sterkt hitall. 

Framfylkingen hllser. 
liens Sigrid Syvertsen ennn taltc roarsjel'te cdie blaue Jugend:t op Youngsbakkcu, forbi politista.!':joncn og ned Plfien~bakken og inn 

Hvad nederlagene lrerer oss. 
PartJets eldste fane, som var opstllt under talerstolen p4 Youngston-el Fonnannt>n 1 Arheld<'rnes fagllge pi\ torvet igjen. cFrrunfylkiugen~!l 

landsorgaulsasjoo, Olttt' Hind11hl, IE>~te k pl'll tfulle bukett a,· den Jngste 

I sammenbro~:" bermed omtalte H('d. som d~n batlde furt'gutt 1 Sq_•rige. 11 iouholdet l\\' eu kuostneri'<k utrtsrt 

R I. · J " 1 
1 •. 

ungclom ~<an!! og r(>si tt.>rte r-.in for-

toft- an!<E'n c l•tkll!IJODE'n ar .. elc erkrct- kundc, sa b:\o, efrer \-ul~et 1 lll31J bn Dl re.-"{' ~<om "riltle vii O'rPrr11kt jubllnn. .. 

H'r om dt•n polltlkk c:om mr f lfrt n> nr- tlannt't en ~l"rstendl~ c;oslaldl'mokratlsk ten fra laudsor~J.uisa«jon!'n. - I t>u b;\pningsfullc hils(>n til Dct norske 

~ider(lltrtlPne I t•okelle eurorx>iske lnnd, rPidcrillg t~l.,ttct av et fl ertall 1 annet kort tale rued bllsen og bylclegt til par. m·uriderparti: d'artiets seier 

o:.: som bnd(IC r~rt til nc>clerlllg for ar- kommcr, akknral som man baddc en reo tlet hvorl ban bl. 11. ne>nte at l>et nor. tr_ygger \'ilr fr·emtj1b. Tt•arugjcugcn 

bei1lerk:la~sen. 
nrheiderre;;jering 1 verloden !orut utcn ske arOE>Idcrpartl ,-ar to!> ilr el<lre enn 

;:>;tfr di-"&C fi ii!J drrJ/lc& 1ws ou, &a han, parlamentarlsl.- nerlnll. :'\len tross den landsor~alli!<asjonen, minnt't hnu om at 

er t:i nlltid c11 ige om at de 1Jlodlgc cr. veldf;;e ~;temm<"llwlng arbeltlerpartlct Cltr. Roltn•mam~ K1111do9c" ikke hare 

faringer rite fra F.rtropa Trrrer ou, at tlkk, forclrakk det aiUkcvel A nlllere >ar Pftrtlcts stlftt'r og grunnleggE>r, l!l 

>~azi1mcn og fa&cismell bare &eirct. sl~ rued sm:\hondeklassen,; organl!<:t!jo. Ar f!Sr partlet blev tU i lbi2 >ar hnn 

rordi det l1JI\Iel d,.m d. drive e1~ kile ner, rued Bondt'forbundel, for dcrlgjen. den dr1veutle kraft da landets eldste 

lim mellcm den arbeidCTklauG O!J ar- nem ii skape en coda fnsterc og slkrere fagforenlng, Di!n typ. forcnlng 1 Oslo, 

bcldt:11dO bonde. 09 middelstand, 1om grunn for en posltlv regjerlngspolitlkk, bleY stlttet. I 1882 rar han rued os 

ftettop ltor telle& iTtferes .. er mea ou. til gagn bddc for arbelderne og bonde- dannet Jandets eldste ta;;forbund, :\. C. 

Denne here bar vi 1'61d: II omsette I klasseu . I sammc leld Tnr ntnkllngeu f. B. 0~ i l&sa blev han valst til for • 

.{)raktisk polltlkk ved A knytte den in. gdtt 1 de to andre .skandinartske land, maDD i fagtoreningenes centrnlkomite 

Ume fol'blndelse mellem industrlarbel- fordi dl't var bUtt noe aT en politlsk 1 Oslo. 

dere o_g den arbeldl'nde bonde, som er nf!dveodlghet at arbcidcrbevegl.'lsen lkke Pnrtlets stlftelse f~rte met! slg at 

forutsetnin~en for dPmokTatil'ts slkl'ing. fsolertt' ~ig. 
dt>t bier plan i agl~ujonen for g1·nnn-

Etter A ha (X'U ~i tiP bctYd<'llge 
ll.'g{:elc:e av fa,rort'nin~er. Gjl'nnem par. 

,.emskritt fr:\ l!l2!l til ldnJ::, hrornn<ler lla11 1·or 11il:krr pd ot d('f oo~(f b11rc ti:Htltnsjol:ICn. OJ:" lkk<' miu~t ldenuem 

den sosl:~le lo>gl"\"nlng I Dnnmnrk var 1·or rt tid~aptJrllmdl 'Hir arbdderpar. portiprc.•RCII, var uet fort'I!'>Ht et mttl-

forhl'!lret o~ bell' dPt polltl~k<' Jlv ~jf'n. tid rout trom till1rlt flcrta1l l Xqrge, tw-n~~t arlwlde for A l.lnrles:gt' f::li!Ot!..'ll· 

n<-null'mokrnt1sert. torts:nle talt'rl'n: i •lortl'll{lrl lWm li1ondt rdoente. Dell ni~sJouPn~ tor~l.ielll::e proiJIPmc>r. 

Y1 hvl'rk<-n kan t'ller rll !'<kjnle dt' kloke, 11111111e ()_f/ i Skt111dlnada o1mellt Fascorgan.l~!'Jonen bar forr<'<ten, Ia 

t'tllld:rllghUcr "rl b=Jr elll•r fitr, og vi a11crl:jrutf' politiklr "om df'll P~ord:c ur- han til, all ,-unn til it tnkke Jlfirtlt•t 

er av bjertf't takknemli::P for den ln£l'r- l/1 illrrri"{IJf'ring t•rtc mdtle i 1ludig tordl c1rt I sine f!llr~te :ir vllr d~n cen-

c~•l' det 1\Tri:te :\orden vlqer Yllre for- ridcre krettrr ?llldreTtdiori~ &kapc til- trnle lnstans som o~;;;l tok :;lg av de 

hold. Yi e£, fuHt bel lrhrre Tit til oct parH l()lll 1tod bak r<gjc- rent fllglige sp9'r!<mliL 
ringo1 ou dws ar/icid. 

' I 

·' 

gjorue ~tor ]Jkk<', uiiiSC uarna har mt engaug en Rtor Jll:t.8S i Oslo-arbeidernes hjerter. Det >ar gledestarer i man~e $1ine under denne vakre scenen. 
SA kom O&car Torp lgJen, den seige, slanke Rkikkelsen stod igjen pA talerstolen, barnas innslag hadde grep£"t ham aterkt1 og ban gav nttrykk for dette: 

- De1me de yngstel'! hilscn til partif't gleder o~s nwget. Det nor'-'kP ar·beiderparti hnr alltid repr~ "<'n tt>J·t Hn::dommcu og l1nr all tid h:nt intim forhiucleJs.r mrcl clen. D(>ttf' lt11r hhlr:Ht • terkt til ;\ forme pariie1o;: nh iklinJt. Og her komllli'J' nn harnn til O!'!<~, lijemmet <'1' ut~~~~~~"pnnktPt i st<>rkere grnd enn uoen <l!lnPII inst ii usjon !lOlli appellerf'r til samfn11<lets yng~te Rlektlf'rld. Ifjf'mmet er utgan~spnnktct haole for gotlt og ondt. l'artict har 

aktlv opslutnlng. Grunnla~t for kam. pen el' ld~n. l rE"ille det nye, ck>t s03iftlistlc;t.e M mfundt>t I 

Pa Grenlands torv. 
Hvis et Ily hadde flpiet over Oslo iglr aftes ved halvti-tiden og hadde kunnet skjelne i detalj dei menneskehav som fylte det svrere Grpnland torv, vilde flyveren sikkert f~lt si_g desorientert. For der oppe fra \ilde det ha tatt sig ut som et stykke verdensutstilling i Paris - med en slik ansamling av mennesker! 
Gl)jnlands torv er opgitt a vrere 2{),000 kvm. stort. Derav var d~ 15,000 besatt, folk stod wtt i wtt bortover og sa mot den festlige, improvisert.e scenen pa Kjptthallen.s tak. Sekreber Arnfin. Vik apnet og pnsket folkemengden velkommen til denne festlige avslutning p! det mer h~itidelige part.imSStet. Og sa entret Chat Noirs skuespillere dette rare podiet. Med Einar Rose i spissen holdt de det veldig begeistrede publikum i imde. Oi da Rose ikke selv brukte vitsen, far vi gj~re det: Aldri bar vel Rose opttidt i et naturligere miljjS enn kjptthallen! Og som han boltret sig, denne festlige generalissimus for Oslo-humpret! Han slo rene saltomortaler - billedlig talt - pa den improviserte scene, og gang pi gang .steg latterbrplene mot augusthimmelen som dannet et stort, luftig og rummelig tak over den selsomme forestilling. Rose improviserte en bel masse ypperlige ting i revyen og Ipsnet latterskred. 

Til slutt t.akket Vik Chat Noir og dcts skuespillere og rettet en takk til det tusent.allige publikum som hadde holdt sa trofast ut. Og \'ed halv elve-tlden veltet en flodbplge av mennesker fra torvet og op gjennem gatene. Det norske arbe1derpartis 50 rs fest hadde fAtt en meget morsom og anslaende avslutning. 
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)[nlt>rswuucuP~; !orenlu~. Oslo. hil~1·r Bru"'wl. 

N.H. & R.A.F., cr besluttet tilmeldt 
Akers arbeiderparti fra 3. kvartal 
med 115 medlemmer, derav 90 kvin
ner. Som represent.anter til hcrreds
p.:u-tiet er V'cllgt Ole Hansen, Maren 
Kure, Kristoffer Kolboholen og Od
laug Akselsen . 

Det norske arbf'lderpnrll "Om arl>cidt'r- l)At 11c1r,"k!' 1 · 1 tl 0 1 .c , nr 1\'H l' rt111r · , ~ (). ktassens fprer gjenncm. 50 :'ir. 
Myrrt. 

Korske deltagt're 1 Brnumwik ~<f'ndt•t· 
parllet sltt sin hll~cn. Fra m t II UJ e 
erobringcr I 

Jcn~ Beru. Einar GrN·n. Rrlino 
Tolland. 011cnr .!lmlltiii..!Nt. Ar
mand Stano. JTarn/(1. Sr/1'1~. Knr/ 
lHakC'. Anion Bnnr. Arne 
Frantzen, 

'l'orJI, Fol J.:PtC'al ret. Oslo. 
Vi U\'t>rhrJn~Pr };)dpr, F.UI'OpiiS hf')dlg

~~(' so~lnli•liskc arhridPrpartl, de hj<'rlc
ll.r:str kl)m('ralsll.r:e lykkenqkulnger Ul 
!10-ii rs.inhlll'et. Yl for~> ncr dermf'd nile 
tlnskl'r tor en heldig Tirksomnet 1 frem
lldNJ. 

21. rtngnst ll)37 . 

Rcda.hjot~en 

at· cFrrieB Deut~chland'>. 

Videre har Oslo kommurutle sy
kehusarbeiderforening tilmeldt her
n:dspartiet 125 medlemmer fra Ulle
,.a.L Som foreningens rcpresentan
ter er valgt Minda Ellevold, Bjprg 
Sretreng, Hj¢rdis Moe, RagnhUd An
dersen og Agnes Johansen. 

De to nyc foreninger betyr en 
styl'kelse av organisasjonen fs;Srst og 
frEmst fra kvinnene i Vestre Aker. 

Dct norqke !lludPnlE>r~am(nncl scndl'r +--------------.!- ~ier m«1 en be.setning p{l 33 mann har flltt 
omk:ring 600 ~nner makrelL ForsjSket har 

sin hil~ning til 60-llr.::da~wn. 
• 4 r?tc Bru ti~!JO.flrd. 

n ognland fagli.r:l' di~trikf,.;organbn
sjon hll~er Det norske arbt-lderpnrti p~ 
00.1\rsllagt-n. 

C. fltrtJm. 
/-doll Oli!cn, Rtavnn.r:l'r. 

\ -iir hjertclil:ste gratnla~jon. Takk 
for ;:;o ~rs kll.mP og ll<'!!'~'noyttlg arbeltl 
til !ellcs b~tl'. 

l. Olllclal A~·l,rfdc,·pnt·tC, Nam~os. 

Relrc l't' vunn('t. n ma~jE>rC'r ml'li 
partiet ti I nye st"l re. 

Svensk fors,Jksfi ske 
En statsgarantert sven.sk ek.spedj.sjon vrert vellykket or det reg111es m«1 at som har dre\I'Cl forS!lksfiske efu!r makrell svenskene vil fort.sette tisket i ~rre mllmed snui'Penot i NordsjOE!n med fire far- lestoklc til sommercn. 

Johan ScharHenberg: 

Dan mel 

gnm nt>n.> 
J micllt>l'ficl glE"tnUlf'l' <AftNtpo

~tf'l\'> a 1 iJf~ie at anf~rS}(>U <'1' en 
ntlflfPd nolis i E>n av- kommnnerE>
,·i~jOll<'nl'l protokol ler o gftt revi
sorf'n i ~in skt-h·else til borg(>rme
sit•t·en 1i1frHer: ~otatf't er man
g .. tfullt ftm'IAviclt d('t ikke ft·em
g;\r av hvf'm tillatf'lllen er ~itt. 

cAflf'npo~<1Pn» har ennn til gode 
A ~'~'·arc p1't hvorfra df't sitat h~ire 
1111f~rer av f!il.,'a'l't>Ude Ol'Uf~rer 
.Jeppesen <'r hentet. Det sk uldc vel 
ikke hare va>rc en mnntlig over· 
leverin~? 

M9)ter i Bcerum. 
Haslum kretslag har ekstraordinrert m¢te onsdag 25. august kl. 20 prcsis I Haslum kate. Til behandling blandt annet meget viktlg stnndpunkt i byggesaken . &erum Kvinneutvnlg har Apent mSlte on$dag i Folkets hus. H¢vlk. Lei:f Larsen og Aase Lion~s taler. Sang av Sigrid S!liland. 

• S!tdlJyrn& .4. f'. L. Trondh<'lm. 
Stat.sminister Staunings tale i somhet i kritikken. Man skal ikke som truer dets fred) bare ved cgen 

l'rllll'lnri~k bllf'eiJ til :-.o Ar~ jubl- Lund varen 1937 inncholdt en skarp u eta djuren». haf-t, selv om det ckjemper til siste 
leum. avvisning av tankcn om et nor<lisk Hvor hensynsfullt Danmark enn r.:ann> (en urcdelig frase, et folks Rr•pr(-.~f'?llrt"jcm lH' Tzt.t"klan!l8 

11.. P., o~to. 

Yi hil~er Det nor~ke nrlwillPrpnrti p.~ 
:>0-Ar!<lla;::en • 

l !'1Jf1·r Tofett herrrd.•pnr fi, 

forsvarsforbund som man pa enkelte behandler det tyske mindretall - mot.standskraft kan aldri utnyttes hold i Sverige var interessert for. langt bedre cnn det dant;ke mindre- ctU siste mann:.). Talen f~rtc til en 1ivlig diskusjon i tall i Schlesvig blir behandlet efter Denne erkjcnnelse har ff<}rt til 4en skandinaviske presse og blev 1933 - e1· denne del av S~nder- tanken om et nordisk forsvarsfor·~ drpftet i det danske folketing. JyUand et tysk cirredenta> e[ler na- bund, - en fqllstendig utopisk plan. Voo Johan Vogts ariiklcr i cArbci- zi.sti.sk tankegang. Heri ligger en Jylland vil vrere besatt helt til cierbladeh er s~rsmalet om forhol- utvilsom fare. Gjenerobring ved et 5kagen fpr et eneste svensk - enn 
J~n 11 ,~ de yng.«te hll;:er juhilanl<>u pfl det mellem Danmark og Tyskland J:..lutselig overfull har vitlerlig vrert I s1 norsk - kompani kan landsettes. 

;:;o_ftrsdOt:!'O. atter reist offentlig. pl&.nlagt av hetsPQrer i Schlesvig, :&mu mindre enn i 1864 vii stor-
JfaaT.·olt Sommrrul. 

I takkuemlig t'timlring om de meun 
,.;om· !'kllple Dl't nor~kc arl,~iclc•rpartl or: me~l lakk til dcm !'om har kjempet 
tl!'t vitl\•1·e frnm srn~ler vi de ntrruesll' 
tsnsker tor jnhllnntl'n. Yl <'r forvis~<·t 
om nt ~c·lr('n f~lgN· v:irc• !nuPr . 

'SfJrd-lfclprlaulf .4 l'bridc rtwrli. 
J,]onr., (tnrma uu). 

Dansk cSocial-Demokratem frem- men de fant ikke st¢tte i Berlin, og t;r:gct samtykke i at Norge kaster holder at man i Sverige og Norge for tiden er faren for et slikt kup ~ig inn i en krig for Danmarks skyld. bpr vise stprre forstaelse av Dan- neppe srerlig stor. Men under en ny Den tapelige Grs:snnlands-sak har m~rks vanskclige stilling, og det er europeisk krig vii Danmarks stil- citssverre vakt adskillig uvilje mot jr klart at dct er farlig a grense til ling bli ennu mer kritisk enn i 1914 Danmark, efter min overbevisning Nc.zi-Tyskland og ha £!ere tusen p;i grunn av lyskerne i S¢p.der- med urctte, men misstemningen er tysksinnete borgere som star i Jiv- Jylland. en kjensgjerning. lig forbindelse med nazistiske orga- Noen ar fpr verdenskrigen blev Norges militrere stilling blir ikke nl'><'lsjoner og ~nsker gjenforening c!et - med forsvarsministeren I. C. sa vesentlig svekket gjennem med sitt «store fedreland». Nazi- Christensens billige1sc - {orhandlet en tysk okkupasjon av Danprogrammet.s fprste post lyder: cVi hcmmelig i Berlin mellem en hpiere mark at det av den grunn vildc fordrer sammenslutning av aile ty- dnnsk o£fiser og en representant for vrere forsvarlig av varc statsmakter 
Dl't llum t>r ;:Jort itlu~ c•r iJ.:kc ug:Jnrt ske til et Stor-Tyskland pa grunn- d~n tyske genernlstab om Danmarks a ga til krig for Danmarks skyld. lag av folkenes sclvbestemmelses- stilling under den krig hvis komme Staunings tale avkj¢let ogsit l'dh, og detle er en likcf1·em trusel man forutsa, og fra tysk side blev slemningen i Sverige for et nordisk rrot aile stater med et stprrc antall antydet et formelig militrerforbund. forsvarsfOT·buncl, og tanken bS:Sr nu iysktnlende borgere, m en ganske Ved verdenskrigens utbrudd i s:n·inlegges. Derved er problemet: srerlig mot de stater som fikk deler august 1914 stilte Tyskland Dan- ht;vdelsen Av Sver·iges og Norges 

imorgPu. 

~!I'll part ihii~C'u 
t::kr(lll/110 arlirl</l'rs)(ll'fi, 
0/1t/ 1\-(111/Tllqt.~ (fnrmtannl. 

ll'l'ltn~<'rt rnrth·l~ ~l!lr,.:te n ,.d,•lln~ i !~ lkPnP av dct · tyske rike efler verdenslui- mark et ultimatum om minesperring n~itralitet blitt mcget forenklet -
som all(' bllst'r jubilnnt!'n mrcl tnkk for trora~t r.en, altsit Frankl'ike, Belgia, Polen av Storehelt, og med hemmelig ciel er dessverre vanskelig nok alli
er. vnrtleTnkt. Yi rykk!'r frnm Cleo lS. ok- os:; Danmark. I Gottfried Feders av Cl;gelsk godkjennelse - forrnidlet kl:vel~ men det vilde bli ulpselig om 

tolit' t· nullcr p~trolcn: 1\takll'n i Rtor- Hitler selv godkjente kommentar til gjennem telegramveksel mellem vi ogsa skuldc pata oss militrere 

~n. 
jO ilr 
'!s~n ~;tar. 

o~Jo til arbeldern<'. Fullt !<'llt"S!'knp pnrtiets program forklares ( i en ut- kong Christian og hans fetter kong plikler overfor Danmark. gave av 1933, s. 42) meningen med Georg - bpide Danmark sig for JOHAN SCHARFFENBERG. 

mellcm hy og lo nd. 
cicn fprste post saledes: ktavet, skJ'"'nt det egenilig stred mot 

A l•er8 arbti17(',.,mrli, 
"' .~tyrct og komllttll~t·yrtt]Jprn. 1. 0}>ret~else ¢ll en aluttet na3jonal- r."'ltraliteten. Vil Danmark kunne 1' a1f1c1nar iric/.~rn. Kart A.lllit'I"·'CII. stot som omf••lter aile tyske 1tammer . .slippe like lett under en ny krig? Alle rom er av t.y.;~: plod skal forenes Joha·n Vogt ha1· sannsynligvis rett \'1 llllser nrbl'idt•rkln~'''"~ pnrti 11rt 

;:;o.A n:dngen. Tn ld' for trorn st n rheld 
for folkets pollti"kt", ~o~<iall' og s;J.:o
nomlske frh;J~rcl!'e. Frnm !or ~n,lall~-
men. 

Rlnrlinosor<(JJ/U'"· 

, Til lykke me<l 5(l ltrs jubilt>et. YAre 
oeste flusker !or fortsntt frt>mgang for 
,'vlirt porti: Det norske arbelderparti! 

Vc3t{old arbridcrlJlad, llladslyrct. 
Georg Mnrtinsen. Itmt· Opsahl. 

i ct tysk rike, hvad enten de idag lever i at utenriksmin.ster Mt~nch ikke vil t:r.cier dansk, polsk, tsjckkisk, Jtllll iensk tiJrade at Danmark i tilfelle skulde clier frall.!!k ovcrhoihet. - - - - - -Vi gir ikke a!Jkall pd. noen tvsker i f¢lge Belgias eksempel og med mili-s,.cleter-TIJsklnn<l, i Elsau-Lothringen, i ta::rmakt motsette sig en t;ysk innPo!('n, i folkeforbund.$ko!onie!l ~sterrike ro.arsj. Dr. Munch har alltid med op i d~ sta~r som er oprettet av det kold }ogikk og npktern virkelighetsgrmle ~sterrikc. M en dette k,-av avhot-d,•r sig fra og mangler aLlikevel enhver Sflns hevdet aL det er umulig for i'"penalisti.•k u-ndena, det er det enkle Danmark a forsvare sig. Men hvis or1 naturlige krav .som etlwert kraftfu.Ut en slik passiv holdning ikke stilltien/ofk atiller og anerk;enner .om •elvsagt. c.!e godkjennes av Tysklands mot-Her er tyskerne i Danmark ut- standere, vil disse ha rett til a antrykkelig nevnt. Merkelig nok nev- gripe tyskerne i Danmark, og da blir r.es tyskerne i Sveits ikke, og Hitler h:ndet. allikevel krigsskueplass. Til Lykke med Non•k .A.rbt>Jder~vre. har funnel det opportunt a prisgi En annen mulighet er at Tysk-gelses W aar. Yidcre trem !or Social. tyskcrne i Tyrol tU Mussollnis land vil npie sig med uten militrer og Dernokrati. h 2ngsitalienisering og offentlig er- okkupasjon a bruke Danm.ark - og c.(;fofirrl-Drmoltrrttl'11~. Klihl'nhavu. kJrerc at Tyskland ior alltid har op- Holland - som cspiskammen. Men 
rorllt'ls !rnk<:Jon i c:j11fn1·t"- og u~k<'

komll•'-en pn r~·l.~t- ltlng>~ kn!l-n h~nyt
cn nniPdninK i 1111111 Ill ~ l'!'ntlc par

il•t Tnr bjcrl('llge o~ ~HI ida r·J>tJ.:<' bil
l nn!Pclnin~ cle riO :h. 

JJrru, Fi11Tf', Snllm lrwl.-, 
l{lcfft:narn, Thorril~. 

g!tt Elsao;;s-Lothringen. Men da pro- I detle forutsetter at Tysklands motgrr.mmet er erklrert uforanclerlig, standerc tolerercr et slikt brudd pa stftt· dcts fj:Srste post ft·emdeles som den blokade som sannsynligvis alter en trusel mot nabostater, og da ik!te vi~ bli prj6vet, og endog tillater den rr>inst mot en militrert sa svak stat irnf.Orsel av kraftfor, som er grunnsom Danmark. Dette forklarcr den lagct for den danske landbru.ksutipmefnllende forsiktighet i den dan- fprsel. 
ske presses omtale av «bet tt·eclje Alt i alt rna man saledes erkjenl'ike:t og dets lcdendc meru1, bllde ne at Danmarks stilling er ytterst Aile .':'O(lt' p.Jn~ l•l't' 1 anl!'dulng jubUelt. St.auning og ulenriksminister Munch ui.satt og at det ikk.e vil kunne verge Bct:y E.jel~tu:rg. har i riksdagen anbefalt stor var- sig mot Tyskland (den eneste stat 

.. 

Bonde.streiken 
Polen. 
20 mennesker d rept under 
urolighcter siste uken. 

WARSZA W A, 22. august. 
Ved den leveransestreik som de 

polske b~nder har erklrert for a .fa 
tilbake sin landsforviste fS:Srer, Witos, 
er det pa flere steder pa landsbygden 
under forskjel!ige sammens4St den 
siste uken ialt drept 20 mennesker. 
Streiken skal vare til den 25. august. 
I Glazowa har dct samlet sig omkring 
10,000 bslnder, og stemningen er me
get ophisset, sa myndighetene fryk
ter for alvorlige uroligheter. Politiet 
har derfor lpslatt fonnannen for fol
kepartiets organisasjon i Krakow- di
striktet og bedt ham gjpre sin innn! 
flytelse gjeldende for a M b¢ndene tii a holde sig i ro. 

En del ledende representanter for 
bonde- og folkepartiet er arrestert, 
deriblandt den lokale leder J edlinski 
fra Jaroslaw i ~st-Gali1.ia. Arresta
sjonene stl\r i !orbindelse med strel
ken bland b¢ndene . 
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DAG 
/ MEDF0LGER 

Nr. 195. 

Glad 

I Lfl)RDAG 30 ~1· I 
Lfl)SSALG I5 ,we . 

1 PRTWAG ZO !lTe 1 

Utkommer alle hverdager. 

fer 5o c' i i 1- Demo k rate n 

Hovedorgan for Det norske ~rbel derpart.l 

Oslo, mandag 23. august 1937. 

norsk 
r.:~-~- .med sterkt ·dansk o.q svensk innslag 

Gj eDDemsruttsoplaa 

i juli 60,102. 

60 f6re uken - kr. 2.70 pr. Ollld. - kr. 8.00 pr. kvartal 

. 

til dagens avis 

rna leveres innen 

klokken 10. 

54. arganr,. 

__ --.:.-. Oscar T orp : 

Det norske Arbeiderparti star id'ag 

som det samlende symbol for aile 

byggende krefter .; - samfundslivet. 
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med sterkt ·dansk og svensk inn slag 
Arbeiderpartiets 50-irs dag. 

0 pa 

·Et fofkets 
jubi leum. 

Dl~se bJIIcdcr er tntt under jubl

leurnsmptct pA l'oungstorvet igAr 
eftennlddag. 

De viser bedre cnn ord at Det 

norske arbelder:partl!l jublleum er 

selvc folke~ festdag. Aile gene

rasJoner mottes pA 01<lo-arbetder

nes tradisjonsrlke mliteplass - vi 

kom med humtJr og med h!iitid. 

Og alle sammen bldrog tll t\ ska

pe fest. Det var en mU~ bade 

[or ung or gammeJ, og det var med 

bevegeJse J stnnet vi mf,lnstret den 

veldlge- fl11gg- og faneborg som. 

r~~mmet inn de selvbevisste men 

sanne o.rd: Vi byg!ef et nytt 

Denne helgen, som fait inn pi\ 
:50-arsdagen for Det norske arbei
derparti:; stiftel ~e. 'ar begu n«~tiget 
av et .berlig va>r. Solt'll Elkiute Rom 
om .det var ffn·o;;t i jnii, ri fikk to 
ekMra skjflnne Norumpt•daJrc>t·. Det·
mE'd vat• uet oplal!t at fe!'ltli~hPtetH' 
vilde bli en stot· snk!1PS!'I, Of! lict k:tn 
ogi<a hencle at Jll'ttop dPt rahc> ra•
rl't narrct oss Cor noeu ilr~<·n 1 i 1-
hf)rere fo1 str·enilene rnn(lt by<>u 
l'a r tette me{! folk ogsrt ijl!lt'. 

50-Arsdageu blev ellE'rH feiret 
ovPr det g-an~ke 'S ot•ge. o,·errrlt 
harlde de lokale an)(•ringet· l<lj.;\.'1 
feMer og ~ternet-. og ganske natm·
lig var .-\renrlnl h\·or he,·e~-r<>l~enR 
>ngge stod, nokR;\ stet·kt i Rlmddet 
ig;h. Fra Telemark var dt>t R~lt>
des meget livlig tHsh·~fmning til 
.Arebdal, bnRseJ• og tog lmtg'IC folk 
derned. ne ·dl!le {eire juhilC'E't p rt 
h tstorisk grunn. 

-det fdr~te ri h~ri.e da vi forlwlds- 1i(}slo og de nye boligeue. RAdhuset 
\'is tidlig JHi morgenb-h..tt>n tok en rakte bifall - og a>refrykt! 
razzia omkring ::\ytorvet ng Folk1)- Kl. 2a it:tAr afteg returterte de 
teatt•eL der mr dagens seh·skrerne s\"P'nflkc gjcF:tene til iaderneslandet, 
nkse. • i strfllemle humot• og med et sterkt 

Dr• Rfore s?·en.97.·e at.•i.~cne «'Ny 
'J'id» i Gpteborg og •drbetet» i 
.1/alm;J hat/de lang tid ·i fon:eien 
lagt ut liRter for trgni11g til ju
bileum.-!tur til Oslo, og ltrmnge
mentmw blrv 1"1H'fl!'t 1'dlykkct. 
Jf rtl ekslt·a togrt fra (fpteborg 
fulfJie det sti.ledes ca. 40() sren.~ke 
partika.merate·r. Avgangen fra 
GfJI,.borg t·ar kl. 10 lfJrda!JR kveld 
O[J r·rct 1-tid.en N~nd{lg morgnt 
'll(ll' [Jjest cnc i o.~lo som hilste 
dcm med 11frnlcnrlr sol - og et 
utmrrket sn:nBk sm(}rgthbord pa 
StrtLtos! 

inntrykk av festen, san·lig mfftet pl\. 
Yonngstorret. ROm de overva.r gav 
dem c>n Afor oplevelse . 

OgsA fra andl'e kanter av Sve
rige kom <let tilreisen<le, en buss 
med 22, mest unge partikamct·ater 
fra Varmland9-traktene, en s,·rer 
soh:kinnsbuss Ira Stockholm, en 
lastebil med henker ·fra Ud(levalla. 
som hadde fraktet mange interes
serte gjennem den milde august
natten over grE:>nc;~>n og hit. 

Danske leriesludier. 
Ikke ·bare sp1•oget, men ogsA ci

gareue og jovialitetcn, r~pet ·et 
stort selRkap ?ansk_er som red 11-

Bfft>r_pfl d1·og de i flokk og f~l:re 
med not~ke partifeller som cicer·o
ner til hyens kjf'ntt> ste<let·, F rog
nprseteren og llolmenkoHen~. men 

Sfor SYen1k konlingent. . I vrert .ma'ng(! a\' . dem var ogsa. 
· 11ierkt mtercsscrte 1 A se Centrums. 
\i dl gi s\·en&kene en spesiell 

honnfir fol' li\'lig deltngelse i fpst· 
lighe.tene. Det svenska Aprokt-t ,·ar . 

... 



.fEt ·. fo I kets 
jubileum. 

Dlsse blllcder er tnU under jubl

leumsmlftet pl Y oungstorvet lglr 

efteDDJddag. 

De viser bedre enn ord at Del 

n orske a; belderpattls jubiJeum er 

seive f~lkets festdag. Aile gene

rasjonet mj1ttes pA Oslo-arbetder

nes tradlsjoo5rlke m9teplass - vi 

kom med bum,.- oc med b11itid. 

~ aile sammen bldrog 1ii i ska

pe fest. Det var en milepc,l bAde 

for ung og gammeJ, og d~tvar med 

bevegelsc l sinnet v1 mjjnstret den 

veldJg&' f lau- og fanem:,rg som 
rammet ion de selvbe¥isste men 

sanne ord: Vi bygrer et nytt 

Norge! 

_ .uenne net~n. , om Ulf IHn pit 
.>0-Arooag.en for Det not·ske ar~i
<lt>rpartis stift<>lse, vnr bel-{unstiget 
tn· et herlig va.>r. Solf'il skiute som 
om det> var furst i juli. ,.i fikk to 
ek~tra skj~nne sommerda~er. Der
med var det oplagt at felltliglwtene 
vild.e bli en stot· !!llkee. R, og det kan 
ogs!\ hende at nPttop det vahe n'P
I'('t narret O'-S for noen trrsen til
hMere fo1 strPnclene rnndt bYt>n 
var tette med folk og~!\ i~!\r. • 

50-IIrsdagen bl<'v ellers feirt>t 
O\'t>T' det ganskc X orge. o,•et-rrlt 
hllddc de· lokale anl'efin~el' lng,•t 
fester og S~tevrier, og gan~ke nu 1m·
l i~ var Arenrlal hvor be,·e~el~f'ns 
,·ugge stod. nokRl'l st<>I·kt i Rkndclet 
ij!i'lr. Fra Telemark var det s:\le
tle~ meget li\'lig tilRtromning til 
AretldiU, lm~<ser og tog bragte fotk 
cle1'ned. Df' vilcle !eire juhileet pft 
h lstorisk grunu. 

Stor svensk konUngenf. 
Yi vil gi svem•kene en spesiell 

honn0-r for· li\'lig deltag.else i fcst
ligltctene. Det $\·enska ~roket rar 

<t~ ~r~te vi h~rte <la. n orbol• s- ',()~,;lo og -de nye boligene. R Adhuset 
v1s tldllg pll morgenkristen tok t>n vakte bifall - og tpN!frykt! 
razzia omkriu~ Nytorvet og }'olke· Kl 23 · A f t ea t ret uet· nu dagens sel ~k . • . 1g r a ~es returner te de akse "~ re\ ne 11ven~e l;!JCStene til !lidernel!landet, 
' · • i strAJende hum~r og med et sterkt 

n~ -~~ore 81'l'1l~~·e a-l:i~ene c-z,.•y 
T1d» ~ (JIJtrborg og <A..J·betet-. i 
Jfalm~ lwlhlc lang tid- i forreicn 
l~gt ut li~tfrr for tegni·ng til ju-
1nleum.vtur til Oslo. OJJ al'I'IIII!Jl'
mentem• /)[rr mcget t~cllykkct. 
Jled ckRt rnlogrt fra Gf}tebo,·g 
fulgte det 8<ilecl.cs ca. 400 Hen.~ke 
'()(u·tikwmet·u fer. Avgan gen f ra. 
G¢tebol'g t1a1· kl. 10 l¢rdctgR kveld 
og vect 1-titlrrt 811nd<tg mor,qen. 
var gjestenc i Oslo .•rom. llil.~tc 
dem m{>d Rit·tilrmle sol - og ct 
ulmerkct IH'CIIsk smprga:sbord pd 
Strotos! 
EfterpA drcifr cl<' i flokl;' og fpl~e 

med noi>Ske pnr tift> ller som cicero
ner ti I byens l;jc•n t<> steder, Frog
nerseteren og Holmen kolien; men 
s\•l{'r t imin~c ttv dem var ol{sA. 
sterkt intercs!l.t'rte i A se Centrums-

innt.rykk av festen, 1\a.'rlig m~tet pit 
Youngstorvet, aom dP. overvar gav 
d<>m en stor oplevelse. 

Og1:A fra andre kanter av s,·e-
ri~e kom det tilreisende. en buss 
med 22, mest unge partikamerater 
fra Viirmland9-fraktene, en svrer 
solskinnsbuss fra Stockholm, en 
1astobil rne<l benker i:t•a Ud<levalla 
som hadde fraktet mange intei·es
serte gjennem <len mil<le august· 
natten over grensen og hit. 

Danske ferlestudier. 
Ikke ·bar~ sproget. men ogsA ci

garene og jovialiteten, · r~pet et 
stort ~elskap dans~er som ved 11-- . . - \ 

Livsforsikring 
og Livrenter 

I 

t iden hle? nystet !'am men-. efter 
f 1·oko!'Oten foran si~h t-seeing-bns
~ne p~ tor,·et. De t n l r 'i:i ~olide 
cla n:.ke arbeitl1~1·e fra ,Jcrnhanernes 
\ 'wr·kstells- og R{'mi~S<'at·ht>jderfor
<>niUl!· Yi talte metl rleres to r('iso-o 
!edeN~. l'rode Kriste11JJ~n Ira Hvs· 



Arbeiderbladet 

Strcllende jubileumshelg i Arendal 
- Det norske Arbeiderpartis.f0deby. 

bukere viste hvor 
langt arbeideridretten har nAdd i 
:Xorge i den. br~kdelen av de femti 
Ar som den har virket. cDet store 
baskertak:eb var samtaleemnet 
langt utover eftermiddagen. 

ARENDAL, 23. aug. 
(AP.) Arendal har i he1gen statt 

h~lt i partijubileets tegn. De stor
slagne arra.Ilgementer er blitt ml!ltt 
med en stor.stilet interesse som sav
ner sidestykke pa disse kanter. Fra 
de fjernestliggende distrikter i fylket 
fant arbeidsfolket veien til partiets 
fpdeby. 

Selve jubileet blev feiret lprdag 
aften med fest i byens nye turn
lokale. Blandt de omkring 400 gje
ster sa man en bel del av partiets 
eldste veteraner. Det var imidl-ertid 
ogsa en rnengde ungdommer. Festen 
blev ledet av jubileumskomiteens 
forrnann, Terjesen, som ~n.siket vel
kommen. Han uttalte bl. a . at det 
arbeidet 5orn blev tQtt op her i 
ATendal for 50 ar siden, viste sig 
a bli av den st~ste betydning for 
folk og land. I bele landet feires 
idag denne dagen, og vi i Arendal 
har jo en spesiell !oranl~ing til a 
minnes denne da.gen, for det var her 
partiet blev til. 

Med eDen var var denne jord~ 
tolket mannskoTet cKva~ arbeider
klassens lengsler, dens kamp og dens 
hap om en lysere og lykkeligere tid. 

Terjesen fremsa Arne Paasche 
Aasens prolog til partijub\Jeet, og sa 
blev ordet gitt til utenriksminister 
Koht. 

Idag gar tanken hit til Arendal 
fra hele landet, sa stasriden. Aile 
de 600,000 kvinner og menn som ved 
siste valg gav partiet virt sin stem
me, og mange flere, vet at her i byen 
blev partiet til. Veikt og lite sa det 
ut da optaket blev gjort fr:n: 50 ar 
siden, men likevel va.r det dette lille 
og veike partiet som efter hverl tck 
til a samle den norske arbeider
k.las.sen. For arbeiderrjlfrsla var 
bygget pa det grunnlaget s<>m gjorde 
at den aldri kunde gi op. hbeider
ne skj¢nte at skulde de bli frie matte 
det bli deres eget verk. Arbeider
rS:Srsla reise sig med mot, med styrke 
og med krav nedenfra. Mer og mer 
kjentes det som en var i vokster. 
Det er f;rst og fTemst bandlingen 

Utenriksminister Koht: Vi er viss pa at vi skat vokse 
oss fram til den hele og fulle makt i landet vart. 

Fesl~tet pa Nylorvef. 
Folk trakk mot Xytorvet lenge 

f~r kl. 17 enda. :festm¢tet skulde 
begynne kl. 18. Gelendcrne laugs 
Youngsbakken og Pl~nsbakken 
var tett kranset av forventingsfulle 
kvart f¢r 17 og efter hvert fyltes 
torvet av en stor og overm1!.te lyd
b¢r folkemasse. Her b¢rte man n lle 
de skandinaviske spt·og, her llel·
sket en egen jovial og Iremfor alt 
kordia:l tone, her hilste den danske 
Hansen og hans norske navnebror 
pA hinannen for f~rste - o~ kan
skje eneste - gang i sitt li\·, her 
fant man hurtig via kraftige Mn<l
trykk vei frem til bjertene. Tre 
lands arbeidere blev ett i de to ti
ment' pA Nytorvet mens hffitt..'ller
ne bar budskapene pA. tre tunge
mAI ut til forsamlingen. 

Rammen tiar atrd.lende: hele torvet 
-var flankert oo ca. 100 av de vak
regte fagforeningsfanene fra 
Oslo. Fanebtererne, som vi lljen
te igjetr. fm 1. mai, stod lkr mea 
lysenile ¢ine og rak ry,qg, selv om. 
Mret var gratt, ile stod og pas
set sine fa;ner - og fJincne gled 
ove-r tiL ilet afore t,·antparettt: 
<l.Seirerr. f¢lger '!;tire faner ::. Og 
hettdene klen1-te enda jastere om 
janestangett. Idag 1:ar det ttoe 
met·e enm, 1. nwi 

Og over tribunen bngnet balu
straden i basarhallene av to tette 
rekker med rjkle f1agg, nesten hnn
dre av dem hang ut over stenmnren 
og ned of"er de to. veldige transpa
rentene cSeiren ft11ger vAre faneu 
- dagens kraftige tekst - og cVi 
bygger et nytt Xorge:.. 

Oslo arbeidcrpartis formann, 
Eugen Johannesen, entret podiet 
og hilste forsamlingen vel mf!Stt. 
Oslo arbeideres sangkor, 200 mann, 
dirigert av Kramer Johansen, sang 
k!'attig og fulltonende «Norge for 
Iolket», hvorefter Arne Paasche 
Aasen fyflelsesfu Ut leste prologen 
han had<le skrevet for dagen, 
poetens utsyn o>er femti Ars str.id 
og arbeid, neder1ag og scire. Klapp
sal>ene runget over torvet og blev 
kastet tilbake fra Folkelcatret og 
cnr. 19.). Fra <let siste sted kom 
for ~vrig dagens eneste mislyd, 
politiet Jaget vanskcliglteter rued 
faneborgen, og opmnrsjen, men en 
deputasjon fikk ordnet tingene. 

Hilst av et varmere bi!all enn 
kom Oscar 

Mandag 23. august 

De som skal mere 
Iandet fram. 

Men >il.;tigst av alt - fortsatte 1 
- er den Andelige re.isi.ngen som fQ 

t partlets spor. Det er lkke bare p~ 
plret arbelderne, smabrukerne, flsk4 
sj~mennenc, skog- og landa'rbeidernl 
blitt de andre samfundsklassers I 
De kjenner sitt menneSke"erd. De 
at pd deres arbeld og deres dngeu) 

hvller helc samfundsmaskineriet. D~ 
mer. D.et vet at pA dem hTiler 
lanoots framtid. De er det som b 
landet, de cr det som try"er Ia 
de e~ det som skal brere det tram. 

E'noang 1.und6 det mefl r6-tte 8le 
arbciderkla~sen i1ttct hadde d ' 
tl.ten si•uJ Zenlror. Det ordet gj 

ikkc mer. Idag har vi nter cnn 1 
Zenker 4 miste. Vi har vdrlfolkeB 
t:dre oroanisasjoner oo t:dr lcve&t 
ard d forat:are. 
Yi er stolt over denne voksteren 1 

kt>t Tart. "l!en •i Iegger ikke et jjie 
s!>jul pli at n enda. har langt f~ 
Enda er ikke dette landet et Norg 
Folket - et land som glr arbel 
trygge k!r for alle. Enda finn 

tusener av arbeidsltfse. Fremdeles 1 
tltnsencr av landsznenn p! en lev 
ard som er sA lav at den fkke ka 
grtmnJag for en menneskeverdig t, 
relse. Skogsarbeidere, fiskere og 
brukere lever tremdeles under kilr 
get av fnttigdom og utrygghet. Fe 
deles lever hundretusener 1 over 
kede og suudbetsfarlige 
Fremddes lever store deler av f 

vArt p:.\ en ern~ring som bAde cr 
strekkcllg og feilakHg. 

Derfor llgger svrere arbeidsopg 
toran oss enda. Men vi skal vise 
bar bAde vilje og evne til A lj!Sse 
Ja, hele vAr bevegelses :framtld avJ 
ger av at vi l~ser dcm. 

Den svenske arbeiderkla51 
innsats i 1905. 
Torp uttaJte at det var 1814 

188-t som la grunnlaget for folkestr 
det polltiske dcmoJ.:rati som ¥Art 1 
h11 r erobrct. Og i 1905 VUlit vi TAr 
sjonale frihet. Det er grunn til 1 
- fortsattc han - A mlnncs idag 
betydning det hadde at det ogsA va 
sosialistisk bevegelse 1 -vare nabol 
Utcn. dens innsats vilde det neppe 
!~pet tredellg av. 

Vi takkcr oo hylder de mem~ ~ 
stoa i bt·eajcn tor det norakc fq 
interel8er. Dct d kmme o~ ekaenl 

pd. inte,-nasjmraZ torstdel&e i en 
revet ti<t avlcrevcr respekt og 8krr 
t:ck&t i 8amff}lelscn, tolkene imel7 
ldau aier 1Ji tokk til de menn ,,ont 

huggene Of/ talte det 110rske folk& ri 
pd sven~k urum~. 

I 190;; t:ant d alts4 vdr 
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Enna har vi ikke mak ten i lan
'det. V i har regjeringsmakten, 
men ikk e flertallet . Vi er dog 
vi.u p4 at vi slrol vokse oss fram 
tiL den hele og fv.lle makt i lan
det vart. Vi skal ga foran. De 
andre far komme efter. Det blir 
v ar politikk som ska1 vinne fram 
i umdet. 
Vi fester idttg for det som har 
gdtt fore sig i disse 50 dr, men 
vi fester mer for det som slrol 
komm e, den seier vi er sikker pa. 
Langvarig og brakende bifall hil-

ste st.atsr!d~ns tale. 

parbet er 
stiftet. Til h9$ire nedenfor ser 
man Koht holde talen ved stif
telseshuset. I cirkelen Magnus 
Nilssen pa talerstolen under 
stevnet i Naturparken. Nederst 
demonstrasjonstoget gjennem 
Arendal igar. 

partim~emmers side. Men fprst 
og fremst er vi nadd dit vi er fonii 
veteranene hadde idealismens g1pd 
og forstod samholdets betydning. Vi 
takker dem, hylder og :erer dem. 1 Agder arbeiderpartis fprste fonnann, efters1ekt.en. Om ikke lenge vilde 

Veteranene matte reise sig og Ole Hafsoor, Skien. ikke bare arrbeidcrklassen, men hele 
motta forsamlingens hyldest. Vete- Festen blev avsluttet med cNorge folket ha interesse av det. 
ranen ThomaS Heim<WL svarte meget for folket>. Mptet blev avsluttet med clnter-

Under bevertningen blev oet beveget, Han ve.ndte sig til ung- - -- nasjonalen>, 
overrakt en rek.ke hils:ningstele- d~mmen og bad dem fol'tsette ar- Ssmdagen.<J festlig}ieter begynte - - -
grammer Ira vlre broderorganisa- beidet frem til et lykkelig folk un- med en vakk.er opmarsj til parti- Jubileumsfeslli(Cheten i Arenda1 
s joner og organisasjonene i landet. der et riktig styre 1 landet. lokalet ved Ormetjern. Arendal- blev avsluttet igar eftermiddag med 

Stortingsmann Solberg talte for Formannen i Aust-Agder arrbei- partiets formann tsnsket velkommen et festlig og stdllende demonstra-
veteranene. Han sa blandt annet at derpartis kvinneutvalg, Theresie Nil- utenfor partihuset. Efter noen san- sjonstog fra Arendals torv til byens 
den mald, den innflytelse og den sen., talte om kvi:nnenes t illit til so- ger h oldt utenriksminister Koht ho- nye naturpark. Med godt program 
posisjon som partiet idag er nadd sialismen. Reda.ktpr Jacobsen talte vedtalen. I denne talen slo han bl. og tale av Magn1t.S Nilssen forlpp 
frem til, hadde det ikke nadd uten om vart fremtidsmal, og Daniel Hol- a. ill lyd for at det huset partiet mjftet i mpnstergyldig orden. Det 
kamp, utholdenhet og ofiervilje hos me talte for ungdommen. Under blev stift.et i burde fre4les, slik at var store menneskemasser p3. be
dem som gikk i spisse og fra alle festen innlJ<Sp et telegram fra Aust- det ku:nde bevares som et minne for 1 nene. 

Jdlde H~jskole og Entat Larsen Ira 
Arbejderncs OplysningsudvaJg, KSf
benharn, som fortalte a t dette slut
tede selskapet badde Rpart av sin 
!erie til denne turen. Det var dels 
f<>rie og dels stndief1iemed, de er 
i kke ferdige rocd Oslo og Norge 
11{tr jubll~ct er over. Det var folk 
hllde fra bo>edstnd og provins og 
de badde ikke annet enn godt A si 
om Oslo. Bare noen av <lem beida
get at det ikke var anledning til A 
se skil~p pa HoJmenkollen, for dit 
-Rkulde de absolutt. Men ogsa stor
i in get, vikingeskil.lene, og den tra
clisjouelle tur rundt byen 'l"akte 
<lnnskenes store interesse. De gle-

Under hsslulsalgel 
realisues ~ne men
atre i 

Silkemusseliner 
95 ere • • 

~ 
~·· 
PILESTREDET 

det sig pll forhAnd meget til A se 
sitt norske broderfolk i !est. 

Med tog, bat og buss 
For alt vi 'l"et 'l'ar det sikkert 

mange flere utlendingcr som s~kte 
hit til jnbiJect, men det vat· vel av 
mere privat natur enn de her 
nevnte. Men fra Oslos bade nrere 
og ljerne omegn str~mmet det 
ustanselig mennesker til byen. 

Fra Dram,men J;;om et ekst1·atoo 
med ca. 6-"100 pat·tifeller. Der 
ltadd~ de jci1·et dagen jra drle 
morgen: den gamle 'Veteran An
clreas Nilsen, de1~ fprste form ann 
i Dramme?ta arbeiderparti, had
de fdtt blomster og hyldest pd. 
sengen, ad. 'liar det flaggparade 
og bekran8ning ao de d*de ,;ete
ranera mte hvilcateder, derefter 
marsjerte de &om &kulde hit gjen
nem byen m~d faner og &ang og 
musikk. 

Byens unge gar<le, Fram-fylkin
gens blabluser badde egen bil og 
ansiktene skinnet av forvcnlning 
da vi hilstc p<"t gnmle venner og 
venner som var stl unge at vi ikke 
hadde sett dem f¢r •• . • Kol\~sberg 
hadde en turvogn, fra H~nc!oss 
kom 20Q i billigb~tsser,. ira Hamax: 

' 

' 

kom klynger av folk med kjente 
ord og vendinger fra cde brede byg
den. 

Fra Telemark kom s>rert mange. 
Fylkespartiet badde her opsatt et 
ekstratog som gikk til Arendal, 
men ogsll til Oslo kom husser, 
Por.sgrnnns- og Skiensfolk, parti
feller !ra Notodden som hndde 
bestemt sig til A. ofre to netters 
ll.f1Vn for partijubileets skyld. De 
reiste fra Porsgrunn kl. 4 sffndag 
morgen og var bjemme 4 mandag 
morgen! 

Og mange valgt~ vannve.ien. 
D/ S cllorten> kom fra Tffnsberg 
med 316 perRoner og cJarlsberg::. 
fra Horten med full last, ca. 380 
passa.sjerer. Dessuten kom bnsser 
Cra Sandefjord og T~nsberg sA 
Vestlold var utmerket representert. 

Man ser pi byen. 
Sporveien hadde stilt 10 av sine 

store, vakre blAbusser til disposi
sjon tor sight-seeing-turene aom 
gikk !ra Nytorvet presist p<"t slaget 
10, 11, 12 og 13. Starten var kan
sje ikke srerlig imponerende, det 
blev bare to fnlle bnsser fs;trste tur 
og en pA annen. 1Ien til gjengjeld 
var ikko tnindre enn seks husser i 
bt'uk pt\ d~~ siste ~kspe<li~jO:!!• ;Kl. 

10 var kan~kje noe tidlig, mange 
'l'ar enda ikke kommet. andre had
de det t ra,•clt med frokos ten efter 
en gjennemvaket og gjennemskum
pet natt pA milelang bussrerd gjen
nem ~kog<>r og hrgder. 

Til de omvhminger oet trykte 
program n\'erterte, i Deichmanske 
bibliotek, stortinget, Kunstnernes 
hus og Nationalgalleriet eamt 
Torvgatens bad vat det god SfJk
ning. Det var to av disse stedene 
som Iik('som skllte sig ut ira de 
andre og trnkk mest til Rig: knnst
nerhuset med sin utstilling av ut
kastene til Arbeidet•bevegelsens 
monnmen t og badet som kommu
nalrepresentantene \'ar levcnde in
teresserte i - mange av dem. bar 
sikkert planer om !1. foreslA · noe 
lignende i sin hjemby •••• 

Men bo1igbyggingen blev grnn
dig studert og rost. Enkelte nyt
tet ogsA h~vet til A leie en motor· 
Mt og ta en tur pl havnen og nt 
mellem Sfiene i Oslos vakre omgivel
ser tilvanns. Og vi gledet oss op
riktig da vi fikk mange fore~~rsler 
om biblioteket. 

Kl. l:l--15 knnde man finne 
hundrevis av v~re gjcster i den 
stekhcte gryten oppe ptt Bislet hvor 
Arbeider--olympialaget i en ilott, 
spc!,!nendc .og vc!spiH kamp ~Q! d~ 

I 

~ 

KJerrte sKTJm~fH syne. 1':\T'tifor
mannen personifiknf!jonen av par
tiet, talte: 

rJQscar 
tale. 

Torps 

D ct nonlt:e arbeid1:rparti. 1tdr i ttao 
- begynte han. - 1otn e# 1amlende 
1ymbo£ tor aile bJJ!l!lf'nde krrtter ' 
lam/tHtd&liret. T;nd'cr det1 mN'ke har 
t:i kjCtJlpet. Under 1tct1 mcrke 1ka£ vi 
scire. P d 50-drsda!JCtl er dct ingcn 
1om t t:iler . l 'i ik1x bare t ror , t •l !Pler, 
v l1:et aJ scir cn. 1lw£ 1•omm~. og kommc 
• vdr tid.. Vi vet at dct 1kal bH " 4 ,. 
generMjon 1& m /Jkal fd anlcdnl l lO ttl 
d m11te d~1~ trye dng, hr.:or f r ihct og 
r<ctt -er siA·ret gjctwcm aos i(!l ismens 
acir, 

Torp gikk tilbake .til de fJJ rsle Ar 
av partiets tllblivelsc og uttallc at sft 
man tllbake pli de 50 liril historle. matte 
det be.le f ortouc sjg som ct. evcntyr. 
Det norske a r beiderparll haddl' 1 den 

mol•mt£ oo 4c1~ pkouomi&/.;e frlhct ~ 

1iorgc. 
Utcn knmp kan den opg:l'l'en :ikke IJl. 

scs. 1Jn oss ikkc nndervurrlere de kref~ 
ter som stAr mot oss. H>ert ~kritt 
framo>er >il bli mtStt med all den mot
stllnd ' 'li re motslandere kan sette inu 
mot oss. Hdrdc liar k ampcne -r:a:rt, {ll f' 
t:i 11dddr dit 1:~ 1tdr idao. H dr dere blif! 
de i dagcnc &Oil~ kommer. 

I ngen av Ol''l >et h>ad fremtlden 
bringer. Alllke>el nt n aUe a t. om n 
f rltt fllr kjempe vAr sak fra m, da et det 
bare et spjSrsmAI om tid f fl r seiren ee 
dr. 

Den dag D el tlorske A.rbeidcrpartJ 
t ci t·cr l ilt 50-drs j ubilcum a14r det 
&l er kPr C cnn 110c,~ gang tidligere i ai1a. 
hi81oric. Itrgen kan apd om tremlidcu. 
met• eft 'Vet vi: Arl>eiderpartiel!l 
tremtid avkenocr tt4rse og tremat a iJ 
den idcalisnte, het1gi-vc11het, off erviljtJ 
a om d(.l store maaser i parti et 1Jf tcr; 
oo v iZ t ' lae i tidrt~ tramov cr. 

Vart aktivum. 
Partie t det. er du og jeg. Det bllr 

tid som var tllbakelagt gjennemgtttt en 
• ekst som sa met sldestykke 1 •~rt. folks 
historle. I Jppct av dcnne tldcn badde 
arbeldst olket 1 landet drt relst slg fra Hl 
trellekAr til mE'nneskevcrd. I l.f6pet av 
denne mannsa lderen kjcmpet arbefder
klassen sig fram til poll tlsk og rettsllg 
likestflllng med de andre klasscne 1 sam
fundct. Fra en uvitcnde og t reUende 
bop hadde klassen f orvandlet. s lg til en 
oplyst villende klasse som pA aile om
rader var med og satte s ltt stempel pA 
samtundets styre og stcll. 

I 188'1 Mulde arbeidafolket ( 1>11 og 
btJgrl enda ik~ 'IIUnne~ atemmerettcn 
en gang. 1 a. a g er Zan<le'' statami
nister ht~amarlnagutten Joltan N1J
gar1Uvold. Sel'fJe ckn. Ungen er 1100 av 
11tre teo·n pd en soalaL onu'tam~e'lso, 

aom pa 50 dr kar totalt cmltrct hele 
del nor1ke •amfuniUlket. 

Fra fattigdom bar det norske .folket 
1 J;pet av <lisse 50 Arene kjempct slg 
fram til en relatirt h;l levestandard. 
Sa.mtidig er arbeidstlden vesentllg for
kortet, og lov!estet ferle inn!,Srt fjfr enn 
1 noe annet land i \est-Europa. Sosial
Iovgivningen er vesentUg bcdret. Alders
trygd, syketrygd, ulykkestrygd og mallge 
flere sosiale lovverk forteller om den 
tin gen. 

Store l-fi er her tatt. La del 1:a:rc 
1agt ptl dennc dagen: Utcn ct fntimt 
~ramarbeiit mcZlem tauo,·uani•awjo" og 
partl kadde det aldri lykkes. Gjcn
nem ~tams taJ.'. for tcllc~t 1a'k rrl8te t·l 
merkeateine11o 1on~ 11tl 1tdr at t cttct· 

08~. 

Hver rensfig nordmann • 
kjQlper helt norske varer. 

Bruk Ambra gr"nndpe• 
den er norsk og trustfri. 
De far ingen bedre. 
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lntimt og stemn.ingsfullt festmete 
med overfylt hus l.0rdag kveld i Logen. 

Martin T ranmCEI hyldes efter s ~tt 

foredrag om arbeidet. 

og kampene gjennem de 50 0 

ar. 

Vet era ne n e hyldes. Fastens lsffe: 
Fram til nye tak, til erobring av ftertallet og makten. 
virkning mellem - den gang som na. 
Tranmrel skildret sA den heflige disku

sjon som fulgte i dL~ ftr. en diskusjon 

som skapte ~trid. men en strid som aldri 

gikk utover cnhetens ramme. en strid i 

saklige former. som egget og samlet! 
Tranma!l behandlet dcrefter de rndrke 

krigens Ar, p:~rtistriden og de problemer 

den ~isle og d<' {()lger <len fikk, og hev

det at det v:~r Ar vi ikke har levd forgje

ves. Vi blev satt pA pr!)ve. men stprst 

nyite av dcm har vi derigjennem at vi 

fikk IW'i! hvi\ken ulykkc det f!llger med 
enhver maktstjclcnde spliUelse. Ved sam

lingen i 1927 blev marsjen i.gjen taktfast, 

cfter felles linje. 

takke t Eugen J ohannese for det vik

tige foredrag, og han tilfpide: Vi vil 

samtidig ogsa fa Jov til a takke T ran

mrel for hans innsats i bevegelsen 

var. Osloarbeiderne h at· satt stor 

pris pa ham, for hans rakryggethet, 

fordi han var og er enhetens mann. 

Vi takker for innsatsen gjennem et 

helt liv i det parli vi aile sammen 

med ham e r sa sto lte over 11 iUh~re ! 

F ormannens spon tane og enkle 

hyldest utljilste s ter k t iblutnlng, 

den store forsamlingen reiste 

sie_. og klappet, og T ranmrel 

.Noen av de innbudte veteraner pll O~lo arbelder:partls festmpte I Logens store saL 

Taleren gjcnnemgikk sA de siste llrs 

politiske historic, .reaksjonens frenunarsj 

og fascismens komme, en fascisme som 

ogsA kom oss mer, men pl\ den nnn.en sid!! 

tducet beveget og bad om at 

han kund~ fa ta med en hilsen fra 

Oslo-arbeiderne til de tr9nderske a r

beide re, pa hvis jubileumsarrange

ment han talte igar. Nytt bifall! 
Det fprste ledd i den storslatlc 

f eirlng av partijubileet i Oslo var en 

'6tralende partifest i Logens store sal 

Qprdag kveld. 

Det var medlemmene av represcn

lantskapet i Oslo arbeiderparti som 

r.·ar samlet til fesPmsHet, sammen mcd 

jde partiveteraner vi har i Oslo. D e 

eldste partifeller, de gjenlevcnde av 

(}em som ryddet grunnen i hoved

IS taden for var bcvegelse og varl 

p arti, var spesielt innbudt til festen 

~g dessuten var parliels cenlralstyre 

~estens gjester. Festlyden sprengtr 

f u llstendig det store lokale. 

Lenge fpr feste n skulde a pncs, be

gynte pa t·tifolket ii s trpmmc til. 

Gamle og unge, k vinner og m e n n 

i flokk og fplge. De n store salen 

blev for t (;dt og d e siste som kom 

blev nj)(] t t il a ta gallcriet i besid-

v11 r r n stor Ol! s toll 

50 lir som er glllt. Han slo innlednings- marsjcrte den norske arbeiderbevegelse 

vis fast at en ved en begiveohet som op, samlingen hadde utls>-';l en stemning 

denne mUte stanse op ved vl\re fore&angs- og en ::ampvilje som aJdri fdr. Denne op

menn, rydningsmennene _ veteranene. De rnarsjen har fl)rl os.;; fram til den sterke 

som brpl vei, og gikk i spissen i de fllr- malctstilling vi har. Og opmarsjlinjen har 

stc tr(!IlgselsAr. har gjort et stort dagsverk. glltt gjenmm v6.r krisepolitikk! . . 

Del skulde ideahtet. karakterfasthet og . Denne belegnet n<X! av en ~· lODst•l

ukuelig tru til for A ba!re saken fram i ling, o~ har fdrt ~~~ at VI ~r nildd ut og 

1880-Arene. Tidcn v ikk lrun.Stig Slo fram 1~1 nyc htg. til _funksJonsere~. de 
ar . e o • re yngre mtellektuelle. til fiSkerne og f!lrst 

Arne P aasebc A asen leste deref

ter sitt p raktfulle dikt eD en gamle 

fanebrerer:~> - el v e 1 v a 1 g t dikt, 

som han leste vakkert og med stor 

kraft. 

dcler av fol_ket hadde 1kk~ . stemmerett., e.g frernst til bssnderne. Trani:Tl.a!l fasts}() at 

Folkooply.smngen stod lkke h!l•t. Og men- - · D k b 'd be I 
tart t Add ikk arbe'd denne utv1delse av arbe•derbevegelsens ans if e1 er yege ses 
kl 

1 e en :soOcm rk e ~ k moti d t'· elrl- virkeomrAde har gjort reaksjonen innett 

assen. p onomJS e og n us ne e kt s1 D t bl · 1 · h'lsen 
f h ld !A h ll 'kk 1.1 

f A .sk.a rna e s,ls. er or •r dens mnsats sag 1 1 ;n ("1' ,. 514 
or 0 c er 1 _e 1 rett_e or pe luften - lkke i saken! Men reaks.ionen • UJ 

1
• "'I ·' I 

en sterk og malbevlsst arbelderbev.~gelse. 1-:an mobili.:;erc $inc krefter. bl. a. de kref- Den unge danske partisekret<eren, 

lndustrien tok imidlertid efter hvcrt te~ som vi s{l i (lkt•vitet da den f0rste H e dtoft Hansen , besleg sa talerstolen 

el sterkt opsving og med dett.e kom fag- arbeiderregjering blev slyrtet. og overbragte de danske sosialdemo-

forcnlngene. .Det var f!)rst og fremst Men vi pA vAr side - Cortsatlc han -

jcrn- og met.allarbeiderr .. ~ som kom, og f!<1le1' ogsA vflre krc(ter. Det stadige tilsig kraters og de danske arbeideres hil-

scnere, f<lrst i 90-arene. de cnye-o indu- vi har fra de un~ fra kvinnt!ne. Den sen og lykk9nsknin g pa 50- arsdagen. 

striers arbcidcrc. de .fra gruvene og an- stukc politiske stillmg. Den ene makter- Han uttalte bland annet at den opti

lc$!gcne, papirarbeideme og andr.~. Ny ol,ring cftcr c.len annen. Den siste var dE'n misme. den selvsik'k011hel, ja, n:er sagt 

ind11.stri skaptes utover Jandet. og del var al vi tok rcgjerlngsmakten. i kraft av vA.r selvl:>e'Vissthet, som hadde bAret Tranma:-ls 

VE'.scntlig gutter fra bygdene som Si)kle politiske innflyiel•e, 9g vi holder den i tale opp, hadde rprl ham om hje.rtet. lkke 

til den. Bilndene mellcm industrien og kraft av den sammc. RikU17;nok har vi ikke forC.~ man var blitt pes..<;imistisk i Dan

lnndhdolkningen blev knyttet tidlig. og flertnllet, men folkct har allikevel lmrt mark. Men Iordi mnn var inne I en av 

\'l kan C!llge de slerkc. rode slrekene ut- al sosialistl•k !ilyre <'• nntur!lg og riktig., de van:ikelige epoker. med svsere proble-

Vflre folk hur ' 'l'it ~i l! dyktigere enn de mer. en epokc av derll Trnnmrel hadde 
.. T" -• ~ ............ u .... ho;,.,.rnnrti ottsA had-
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blev nf)dt til a ta galleriet j besid 
d else. Det var en stor og stolt 
partilorsamling, en glad og fcst
stemt s kare, kjerne t roppen innen 
Oslopartiet. 

De m('jttes av en vakkert smykkct 
~ta l. Rundt om i lokalet hang rpde 
llagg med hammcrmerker, og scene
front og bakvegg var prydet av el 
bav av hpstens vakreste blomster, en 
l<jcmpedekorasjon av georginer,- gla
oiolus og chrysantemer. Og midt i 
blomsterveldct pranget det rsidc 
tflagg. omkransct av inskripsjonen: 
iDet norske arbeiderparti 1887-1937. 

Pa de forreste benker tok vetera
lllene plass, og efterat Oslo arbeider
p artis ungdomskorps hadde spilt en 
~ekke vakre og ildnende nummere, 
k om ogsa gjestene fra vare naboland, 

danske partis sekretcer, Hedtoft 
og var gamic svenske kamp
Stockholmspartiets formann. 

Hpglund. til stede. fulgt av par
n, Einar Ge1·hardsen. 

De benket sig sammen med parti-
11e1raJ1e11e. som var mptt £ram i stort 

Der satt Helga Nestor Nil
Sofic og Hulda I verscn, Sigrid 

massen, M. A. Bakke, Mons Jo
. Aug. Christensen, Ludvig 
. Petter Ande rsen, Teigen og 
andre, folk med partimed
p fra langt fpr arhundre-

Eugen Johannesen 1 formannen i 
arbeiderparti, apnet sa fest

onptet: 

landbefolknlngen bkv knyttet tidlig. og vi kan f~lge de .sterke. rpde ~;t:rekene ut• over landet. Det var f!Srst 10-15 ar eftcr c!.~n fprstc fagforen ing at partiet blev stiftet. 
Tranmrel pckte vidcre pa at dct var nmstre som pll denne tid politisk rAdde grunnen. og efter a ha skissert dette partis stilllng og hvordan arbeiderne sA pll part~~ts evne til A gjennemfjjl'c arbeiderne.>~ krav. slo han fast at det krevdc mol a ga igang med A danne en selvstendig arbeiderbeve~ pA denne tid. I dette hove sA en dog. som ellers, at det nye fpdes inncnfor det gamle. Ikt norske arbeiderparti tok ikke fatt som et sosialisti.sk parti, det var et almindelig arh~iderpartl. som interesserte sig for de b~nnend<l dagsopgaver, men partiet hadde ogsll sitt mdl for pie. Eft.er i denne forbindelse A ha berprt partiets ckonkurrenter., ax-

men 
at 1;0sialistisk styre er naturlig og riktia. Vo\re folk har vist sig dyktige~ "nn de andre. Ikt virker svekkende pA mof:itanderne, og pker vltr selv1illit. 

lmidlertid, fortsatte Traru:rucl, er stillingcn alvorlig ute i verden. .Fa.scisme'n marsjeret stadig, mens de borgerlig styrte, demokratiske land vik~r unda og air fra sig den ene posisjon e/ter den annen, og vi vet ikke hvad morgendag~ kan bringe. Denne interM$jonale aitua3jon forplikter o# til a holde sammen og holde ut. Erobre malden med. partiet i spisu,,, og fogprganUa.'l;o~ i rvggen, Bak 031 stAir 42.5 pet. au beviute velgere, f l e r
t a ll e t m.d og akal vinnes! 
Trammel skisserte i denne sammenheng fago~ganisasjonen fremtidige holdning og opgaver, Olf understreket ogs6, sterkt oplysningsarbeidets betydning. Til slutt rettet han en varm anerkjen-

de vanskel.ige epoket, med svrere problemer, en ep<>-lte av dem Tranmael hadde nevnt Det norske arbeiderparti ogsA hadde hatt. Hedtoft Hansen arte disse problemer, ftjrSt ol""'Ri\W' markS stHlin« som det ff}l-~f~ilS,t!l!ift'i utpost ~ den sva!re "18ii11iffi'JG1&1Sen 110m tu!fl!@ ••r selvforsyningspo:Litikkens kjplvann. Tross vansk.,lighet-. hadde danslc sosialdemokrati fra valg til valg bekreftet det flertall S()JlJ. blev vunnet ~d valget i 1929 - Sll>l'l1Plen med det annet regjeringsparti, det radikale ~stre, og fsSrt en vell!erdspolitikk l!Om bar batt til motto bygge et bedre Darunark. Og det dan-partiet omfatter idag stjlrstedelen av dem som har antikapitalistisk interesse sammen med partiet. cFolkelron~• er ful!1byrdet. 
Han berprte tridere <len aterke •tilling arbeiderbevegelten h41' i NoTden, hvor den i aUe land har hele elll!1' deter av regjerin{lene, en ataling .om 6J)mer en stor rolle lL to v e r Nordena grenser ut til de land hvor det hevdes at toriali.mten e,. dpd, men i k k e er det. Den lever bak komentra3jonalei,.enes plankeg;erder og fengsleu gitte", og blandt millicner 

a01n er tt>unget til d. tie. 
Til slutt fastslo Hedtoft Hansen at det alUid hadde herskc<t det beste samarbeid mellem norsk: og dansl<. arbeideri:>evegelse og landene imellem. Iltke alltid har det vrert enighet, men strid5SP11rsmilene er Jdst i den civilisasjonens, den humanitetens og folkeforstAelsens And. som hat v:ert og er vAr styrk_e. Han sluttet med en tak.k til de norske kamerater i or samarbeidet og !!nsket hell og lykke i lremtiden tor nor~k arbeiderbevegelse. Talen fi:kk kraftig bifalt. 

Sveriges hilsen. 
Vart stolte og kjcerc parli, DeL 

l'lorske arbeiderparti, ~yller 50 a.r 
':idag, og d ct er i den anledning Oslo
_partiel har innbudt til test. S lik lpd 
parliformannens apningsord. Han 
9nsket derefter el hjertelig vel mptt. 

Et morsomt billede fra Oslo-parllcls fcstmpte I Loren. Trnnmsel, l;ledtoft Hansen og Z. Hpglund synger. 

Zetho Hoglund bar derpA f:ram en varm takk for at han hadde fatt anledning tiJ li delta I feiringcn av Det nor$ke ar.beidn'j)arti, 50-Ars dag. Han understreket v;dcre at det svcnskc sosialdemokrati, s<rrr. nu omfatter 800,000 mcdlemmer, mcd stol gledc hadde sett pi\ dc t norske brorp<:rti.s sterke vek..,t og framgang. og c.~n ting at den norske tilslutning til del l'estens hedersgjeslcr, veteranene, beid.?r.samfundene, som del nA bare er c:entralstyret og den danske og sven- noen rester igjen av oppe i Opland, slo ~ke parlikamerat, fikk aile sin spll Tranmrel videre fast at det var den soEiellc velkomstb.ilsen. sialistiske idecn som gav p;~rtiet ~nening og innhold, og seighet til A fore kampen. Og sa kunde festprogrammet be- Han mlnnet om at Fritjof Nansen sa sent ,gynne. F orfalteren Arne Pa a sche som i 90-Arene uttaJ!o:! at det ikke var A asen l este fprst sin jubileumsprolog. pjass for et sosialistlSk arbciderparti i iHans varme hylding av pionerene. de :-.io~Jie, for venstre var friskt og radikalt ,;om gikk mann av husc For a gjore nok. Denne splldom var feil. Venstres forfall begynte da den na$jonale kampen detle land et li] Vart hjcm, :ie kvin- ebbet Ul-ner og menn. som mcd offerglpd og Tranm<el presiserte u at 80 og 90-' 'ilj<> gav sitt hv og hjerte her. grep ;irene arbe.d og l<amp !a grunnJaget fo• aile stcrkt og appellen: Vi har fedrcs arbeiderbevegelsens store gjennembrudd • . h l kt ns liv a - et gjennembrudd son: kom omkring 
arv a verge, Vl ar 5 e • e. t905 Venstres histor:..~ke misjon var op-berge, vi skal bygge dctte Jandet med 

1 
fylt mc<i 1905. de okonomiske og sosiale Yart bled og med v!l.rt SYerd - Ul- s;p<lrSmfiJ kom I {orgrunnen. lndustr iaJi) )lS(C sterk begeistring. seringen skred fram med st.ormskrit!. Den Festens ho\'edtaler. Martin Tran

mrel, hkk dereftcr ordet, hilst a\· 
krafLig ha:-:dklapp. 

Tranm;.els festtare. 

ene facrli ge kamp avloste den ann.~n -og 5eir fulgte pa seir. men det var og!a ncd~rlag. fprst og fremst : bergvt>rksindu-o:r:en. 
D.n var i 19GG det pot.tiske gjennemb~udd kom. p.tpekle h;;n \-idcre. Lkewm han under.strekct at l\rene fra 1905-6 tl! hedmot krigsutbruddet var en herlig groga\• i en bc.~;:~istret ulc el ul~~·n lid for ~!I vel den fa;rlig~' som politi.ske l·'?~S ::.rry:id ::-g bmr :: :m~m dO?_ b~v:-:;~1!~, .:<.'m dct \~ar en ny\tig vek!el-

nelse til Oslo-arbeidcrne for dct de har utrettet i disse ar. Oslo-arbeiderne har fremfor noen andre sl!rtt kret.s om partiet. Oslo-arbcideren. har de egenskapcr som er mest verdifulle. h\fl er sund. sterk og folk cl.ig og eier den solidaritet.en.s evne, et hum!lr og en arbeidslyst som har gjort ham til en sA verdifull kampfelle. Tranmrel innprentet &terkt npJvcndigheten nv a bevare cg utvikle dtss~ egenskaper, sltk at Oslo-arbeideren Iort.~ntt kan slll som Jysende eksempel p(J sohdaritct. 

Hyldesren til OR!o-arbeirle•-nP lllltnnl't sd ut 1 en kTaftig appel om a OJ!Jre en god innsats ved •w . .re opgave: kommunevalget, •lik at Oslo for allud /01'1-seuer d vrere orbeidt'nle& by, og en t•idere appell or>• cl were med a •·mne landet for partiet og deu politil:k, ci 
vinne verden for nrbeiderklassen, for freden og friheten. for del enesre som holder og ff1re'r jra11\ - for ,so!ia hsmen' Tranmrels tnle ho"tet minuttlangt bifall 

s!umdinaviske samarbeid - avbrutt i •k"isetideru for de liOsialdemokratislte P<trtier - igjen var bragt i orden, og ~ned godc resultater. 
Han uttrykte vldere sin glede over atier engang A fa h~re sin garnle vcnn, Mt.rtin TranmaeJ, lA hS:Sre hans stemmes p!ofetiske gJpd, og merke hans viJj4!s n~tktige kraft og bydende makt. Mange bl•tydeJige menn og kvinner hadde bygd cp det norske partiet, banebryterne Holt< rmann Knudsen og Jeppesen, og bele de:n store sknre anonyme kjemperc - og fram til den senere ticls kvinner og meM. Hr.n miotes med vemod sin ulorglciDJnel•ge venn. Kyrre Grepp, og menn 110m E<tvard Bull og andre. som i ~n kritisk tid lp.ste vanskelige partiopgaver og virkc t for partiet.s sambcMd. Men frcmior alit> sa han i Martin Tr8ll.ltla:!l pen;onifj. k:.sjonen av den norske arbeiderbeveg~lse. av alt del bcste i den norske naS)f.n. I swrsrnl\1 om o!fervilie og ldealitc'l. den stdrste personlighet l skandina\':,,1. arbeiderbevegelse. 

Oslo-arbeidernes 
lakk til T ranma1l. 
E£ter at biiallet haddc lagl 

Efter A ha uttalt dette, fortalte Hoglone en megde epi'IOder 1ro 1905 og fra ~<"nE're llr, fprst og ~~mst i tiden oml:·· n~t og efter partisplittel.sene. De mange 

I 
\'<:ktige histQriske oplysninger, de mange r,irmene fra bcvegede tidt>r. fait i god sig. Jor:! ht,J.S festfolket og mange av hans 

}:'aradol<ser. og de 
ntunt.ereht. 

Hpglund sluttet sin Ut.le med d dn•ke et endD. intimere samaTbeid mellem vdrc folk, mellem cU! fag!ige og po!itiske bevegelser og mellem repjeringen.e I brorlandene. Han. under-3tTeket sterkt den sto.,. e moralske kraft og den betydelige innjlyte~e et arbeiderstyrt Skandinauia - internaIJonalt sett - har for freden.s, jrihetens og sosiali.fmens sQk. 
Han lykkpnsket hjcrteJig Dct norske :~.-beiderparti og j:jnskct det en strAJendc !ramtid. Talen blev mottatt med varmt bifaiL 
S a fikk en optreden av den J><>pu

lcere «Svarlpelle», som hadde et ut
s~kt skandinavisk program a by p3. 
D en muntre herre h~stet som vanlig 
stormende begeistring. I?erefter sang 
Erling K r ogh - fprst jubHeumsmar
sjen ¢Seiren f1<Siger vare fanen, sa 
cSangen om Rondane:. og til slutl 
Du er mitt liv, min Verden) , Mangf' 

og dacapo. Ogsa 
P aasche Aasen, som har forfattet 
leksten til Kramer Johansens jubiJe
umsmarsj fikk sin porsjon av bifal
let. 

Eugen J o hannesen avslutfet sa 
feslen m ed en takk til a1le som had
de bidratt til programme t og til fest
lyden. 

Til slutt rcttet h a n en takk til ju
bilanten, D e t norske arbeiderparti, 
en kraftig takk for alltid 8 h a gatt 
i bresjen for arbeide m es sak, for 
u tl1oldenhet i alle kamper - og 
lum fJfide til takkcn l~ftet om fort
satt arbeid, slik at vi kan na fram 
til cd et virkclige jubileum»: so
sialismens gjennemforelse! 

Sa sang forsamlingen til slutt dn
lernasjonalen• og det prektige fest
m~te var slutL 
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GoebWels' Bladforbud en .. . -
Udfo~~l-ing.·- Iii Danmark 
Christmas Meller om det opsigtvrekkende Forbud 

danske Organ ,Der Schleswiger'' mod det 
,Er Sandheden alligevel, at der 
intet er sket, og at det tyske 

Rigsoverhoveds Ord kun har 
vreret Ord?" 

DET tyske Forbud mod , Flensborg Avis':' Tillreg , Der 

Schleswiger" har vakt en overordentlig stor Opsigt. For

hudet og dets Betydning for Forholdet mellem Danmark og 

Tyskland blev saaledes i Gaar hi. a. gjort til Genstand for 

Omtale af Folketingsmand Christmas M~ller, der ved et poli· 

tisk M~de i Otterup paa Fyn som Led i sit Foredrag, der 

itSvrigt omtales udf~rligt Side 5, om det tyske Forbud udtalte: 

Vejen til tysk-dansk Forstaaelse 
gaar over Slesvig 

2 Maaneder efter, at Redakter Ret, bar det tyske PrQpagandamini-

,hristiansen bavde skrevet sit saa sterinm udstedt sit Forbud mod det 
berettigede aabne Brev til Over borg- danske Blad , Der Scbleswiger", et 
mester Kracht, og efter at ,Flens- Forbud, s<>m paa uhyggelig Maade 

borg Avis" og ,Der Scbleswiger" minder om den Behandling, der blev 
havde spurgt, om det tyske Folk var det dan.ske Mindretal til Del !0r 
stort nok til at begribe andre Folks 1914. 

Gerningeme maatte vere 'det 
a.fg~rende 

Der er Gang paa Gang blevet paa
staa.et, at det tred~e Rige i srerlig 
Grad 0nskede et godt Forhold til 
Danmark og til Norden, og Stillin
gen kan vel egentllg uatrykkes paa 
j den Maade, at man fra dansk og I nordisk Side bar sagt, at Gerninger
ne maatte vrere det afgarende, og at 
Vejen til Danmark og Norden gik 
- som det ogsaa tidligere er blevet 
sagt - over Slesvig. 

Dr. Goebbel1, Lederen al Jet ty•lt• 

PropaganJamin i.terium. 

Retlaltt;r•n al ,.Fl•mborw A lii•" 

Ern•t Chri.tillnaen. 

Valgopraab og andre :.Agttationaskrtf· 
ter pa.a Dansk, og hva.d der maa vere 
Ret for den ene, maa. na.turligvis veere 
bllligt for den anden. Tyskerne feler ltig 

sikre paa, at den danske Begering ikM 

gor Gengmlcl i Nordslesvig, torcli tli nu . 
' Skridtet kan ikke begrundea, engang tror, at Tryk avler Modtryk. 

som det er aket! 
Har Hitlera Ord kun vlel'et 

Det 8kridt, det of!icieUe Tyskland 

har foretaget over for Danskheden Syd 

fOr Skelbaikken, kan ikke begrundes 

- Ord 
Det skcte understreger clet fulclkom-

saaledes, som det er sket. Der er tra men latte1·Zige i den Tale, der h4r var• 

dansk Bide aldrig tazt onl Grrenserevi- ret om Danmarks A/hmngighe4 a! 

&iO?J, Det er tvrertimod fra. tysk Side, Tyskland, og dette tyske 8kridt vil 

det er gjort. Det ka.n vel tvrertimod overaZt i Danmark blive felt som en 

hmvdes, at der Gang paa Gang fra Ud!ord1·ing og en Udmskning, og mange 

, Flensborg Avis"' og ,Der Schleswl- Steacr vil der blive apu1·gt, om Sa.nct

ger"s Side er gjort et Arbejde for at heden. altsaa aZliqeveZ er den, at der 

give Danmark og Norden Forstaaelse 1ntet er sket, at det tyske Eigsover· 

af det nye Tyskland. hoveds Orcl kun har vmret - Ord. 

Motiveringen for Forbudet med, at En Virknlng b0r denne Aggressivitet 
,.Der Schleswiger" skrlves paa Tysk, have, nemllg, a.t man fra. alle Sider 

ga!lder ikke. Det tyske Mindreta.l 1 herhjemme forstaar at slutte endnu 

Nordslesvig udsender saaledes ofte sta!rkere og kra.ftigere op omkring det 
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Dr. G~ hels forbyder Flensborg 
A vis at henytte det tyske Sprog 
Opsigtvrellliende Forhud mod det 

danske Blads tysksprogede F~Ige
Blad ,Der Schleswiger" 

Udtalelser af Red. Christiansen 
FLENSBORG, L0RDAG. RB. 

I Formiddags indl¢b et Brev 
af 19. August fra Propaganda
ministeriet i Berlin til Forlaget 
for Bladet ,Flensborg A vis", 
hvori der siges, at der i Til
lreget ,Der Schles\viger", som 
f¢lger med Bladet, gentagende 
cr rettet Angreb mod Stat, Myn
digheds- og Partisteder, saa
ledes i det aabne Brev til Over
borgmester Kracht og i en Ar
tikel ,Er det tyske Folk stort 
nok til at begribe andre Folks 
Ret?". Bortset fra, at det gaar 
ud over et Mindretalsblads 
Rammer at sysselscette sig med 
Statens Forholdsregler paa den
ne Maade, staar det i Modstrid 
med Mindretallets Vcesen at 
henvende sig til Mindretallet i 
Gcestelandets Sprog. Ministe
ren forbyder derfor med ¢je
blikkelig Virkning Udsendelsen 
af ,Der Schleswiger" paa Tysk. 

Et paa Tysk skrevet dansksindet 
Dagblad begyndte i Flensborg at ud
komme i 1840, og med nogle Afbry
delser er dette Arbejde fortsat til 

nu, idet den sproglige Fortyskning 
ikke er faldet sammen med For
skydningcrne i Sindelaget. Fra tysk 
Side udsendtes fpr Krigen i Nord
slesvig et tysksindet Blad paa Dansk. 
Naar det ikke er sket efter Krigen, 
er Baggrunden den, at hele det l'eldre 

l\Iindretallet henvender sig 
til Ministeriet 

I et Brev til Redaktpr Christiansen tyske Sl~gtled bar loort Tysk i Sko-
gentages denne Ordlyd med en Ad- len, ll).edens det mldre Slregtled Syd 
varsel til ham personligt. for Grrensen ikke har ltert ~t' 

,Flensborg Avis" meddeler, at der Dansk i Skolen. Imidlertid har · 
fra Bladets og det danske Mindre- tyske Mindretal baade udsendt Valg
tals Side straks er gjort Skridt ti1 opraab og Agitationsskrifter paa 
en Henvendelse til Ministeriet. Dansk. 

Kun gavnligt, at man pa·a tysk Side 
l{an lrese om det dansl{e Arhejde 

Redaktf)r Christiansen om Forhudet 
Vi talte i Aftes med Redakt¢r sagde Hr. Christiansen, at det maa 

Christiansen, der ikke havde meget v~re vor fulde Ret som Mindretal 
at fS!Sje til den officielt udsendte at udgive et Blad paa Tysk, da saa 
Meddelelse om Sagen. mange af vore Folk ikke har faaet 

- Vi kan natur!igvis kun hce nogen Undervisning i Modersmaalet, 

men kun i og paa Tysk. 
Endelig et·kendes det jo. at Soto!! 



til lVIinisteriet -. --.... _._." ... ..,,..,'"' ~.a. Ol\.C:L e'~1.0.1· At"lA:t:!ll, 

I et Brev til Redakt~r Christiansen 

gentages denne Ordlyd med en Ad
varsel til ham personligt. 

er Baggrunden den, at hele det reldre 
tyske Sla!gtlcd bar lrert Tysk i Sko
len, medens det reldre Slregtled Syd 
for Grcensen ikke har lrert et 'Or~ 
Dansk i Skolen. Imidlertid har det 
tyske Mindretal baade udsendt Valg
opraab og Agltationsskrifter paa 

,Flensborg Avis" meddeler, at der 
fra Bladets og det danske Mindre
tals Side straks er gjort Skridt til 
en Henvendelse til Ministeriet. Dansk. 

Kun gavnligt, at man paa tysk Side 
l{an l~se om det dansl{e Arhejde 

RedaktfSr Christiansen om Forbudet 
Vi talte i Aftes med Redakt~r 

Christiansen, der ikke havde meget 
at f9!je til den officielt udsendte 
Meddelelse om Sagen. 

sagde Hr. Christiansen, at 
vrere vor fulde Ret som Mindretal 
at udgive et Blad paa Tysk, da saa 
mange af vore Folk ikke har faaet 
!10gen Undel'visning i Modersmaalet, 
men kun l og paa Tysk. 

Endelig e1·kendes det jo, at Sprog 
og Sindelag ikke drekker hinanden, 
og dertil kommer, at vi altid har 
vreret af den Mening, at det kun har 
kunnet gavne begge Parter hernede, 
at vore Modstandere ogsaa havde 
Lejlighed til at lrese paa deres eget 
Sprog, hvad vi mente. Jeg har stedse 
vreret af den Anskuelse, at det kun 
kunde virke gavnligt, at man paa 
tysk Side kunde lc:ese om vort Ar
bejde og om vore Meninger. Men 
f~rst og fremmest gaar vi imod For
budet, fordi det reldre Slc:egtled al
drig har haft Lejlighed til at lc:ese 
Dansk. I¢vrlgt er Sagen jo alvorlig 
nok for os. Personlig kan jeg kun 
opfatte den som et Svar paa mit 
aabne Brev til Dr. Kracht, et 13rev, 

der i fLI'Jj Grad var et Selvforsvar, 
fordi jeg havde vreret ude for et 
stCErkt personligt Angreb. H. 

Hvad Dr. l{racht sagde 
god for i ,Siesvig 

og Versailles" 
Nogle Citater af Red. Christian

sens aabne Brev 

Den 29. og 30. Maj holdt de saakaldt~ 
, Buten"-Siesvig-Holstenere Grrense
Strevne i Flensborg, og ved denne Lej. 
ligbed holdt Byens Overborgmester, Dr. 
Kracht en Tale, der var Anledning til 
det aabne Brev, Redaktl!fr Christiansen 
offentliggjorde I .,Flensborg Avis" den 
9- .Tuni. Dr. Kracht talte om Slesvilt-

Holstens folketyske Opgave, OJ han sag-
de bl. a.: .,Hvor har vi 1 de sidste Aar 
paa nogen som heist Maade talt eller 
skrevet om en Fl.rtning at Statsgrren
sen? og har udtrykkelig sagt, at Gram
serevisions-Sp~rgsmaal virkeliJ staar 
Slesvig-Holstener Forbundets Arbejde 
helt fjernt." 

JflEmsoo!:g By og dermed for 
et Gramseamt, det om end kun avaren
de til et korrekt Forhold tU det danske 
Nabo!olk, til Nabolandet og dets Rege
ring, at udgive under Deres Ansvar et 
saa graverende Angreb paa Nabolan
dets Statsgrrenser? 

I sit aabne Brev gengav Redaktl!fr 
'-UJ,,,,.,au,.o:u denne og tlere andre Sret-

at Dr. Krachts Tale. Men Hr. 
fastsloJ, at .,det maatte 

Danskerne utorklarllgt, hvorledes 
og Dr. Kracht som dets For

kunde overtage Ansvaret ved at 
som Udgiver af Pjecen .,Slesvig og 

oven i Kpbet et Skri!t uclen 
~'or·tat:ternavn_" Videre bed det 1 Brevet: 

I .,Nordschleswigscbe Zeitung" for 5. 
gengives Slutnlngen at Deres Tale 

Ordlyd, og dere!ter har De torklaret 
med, at De maatte se Tinge

efter Verdenskrigen, som de virkeUg 
gaaet til, og at aile Sle!ivlg-Holste

har f~lt Tildragelserne saaledes 
sklldret I Skrl!tet: 

Red. Christiansen citerer derefter en 
Prs;lve paa de personlige Angreb, der 
i .,Slesvig og Versailles" er rettet paa 
en Rrekke at hans Landsmrend, at hvil
ke flere er algaaet ved D~den. Prjifven 
drejer sig om ham selv. 1 den nrevnte 
Pjece stod der f~lgende om ham: 

Han& hele Politik var en enerte 
Speku'Ultion f den tt1ske Forsvan- og 
IErel;shed, i at Tyskland varigt skul
de holdes nede af Frankrig, i Virk
ningen at Flreskepropaganda, B~rne
forsendelse og Bestikkelser. - -
Han har grebet ind i ethvert t!lsk 
Saar tor at ¢de!cegge tysk Ltv og har 
ikke skyet noget Middel til Paavfrk
ning for at forfflre t'l/ske Mennesker 
til Forrredert mod Folk og Rfge. 

lkke enhver kunde ''f.tdt'l/kke det 
saaledes, ikke enhver udrede den ki
storiske Sandhed med saa k'l/stalk!ar 
Skarphed. 

I Slutningen af sit aabne Brev skrev 
Red. Christiansen: 

De paastaar altsaa, Hr. Overborgme
ster, uden noget som helst Forbehold, 
at Skri!tet .,Slesvig og Versailles" inde· 
holder den hlstoriske Sandhed. Er det 
Dem ikke bekendt, Hr. Overborgmester, 
at dette Skrilt tJl Slut sammenfatter 
sin Fremstilli.ng I den Paastand, at Dan
mark har draget Grrensen paa Grundlag 
af et tredobbelt Brud paa Folkeretten 
og paa Grundlag af Forudsretninger, 
som i Mellemtlden er slaaet fejl? 

Videre hedder det J Brevet: 
Finder De, der !or lkke ret lang Tid 

bar tiltraadt Posten som Over-

Som eneste virkelig Grund til 
velsen a! det omtalte Skrift, der 1 
0jne aldeles Ikke er den 
Sandbed, an!,.Srer De, Hr. u"'"'r•~or·srm 
ster, danske Oftentligg~relser om 
Grrenselands Fortid. Findes der 1 disse 
OUentllggJ1relser om historiske Forhold, 
rerekrrenkende Paastande om det tyske 
Folk, der kan jrevnf~res med dem i 
.,Slesvig og Versailles"? Findes der 1 de 
danske O!fentligg~relser andet end 
Fremhrevelsen at den simple Sandhed, 
at Grcenselandet var dansk, en Del at 
Danmarks Rige, inden der kom nogen 
Tyskhed hertil ved Indvandring og Kul
tur-Paavlrkning? H. " 
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~oa A ]._e es tyslz-e[:!~~~:d=~eer!r:~!;:r!= :~~e;,z!!=~~~~ I n ~ rn ~ kunnet' heevde, a.t Piecen lndellolder ni. Artiklen lndebolqt der et Udf0rligt 
"' , • ..den historiske Sandhep". Referat a!· en at Byen stuttgalt · prl&-

... ,..., f · OVerborgmesteren ha,r aldrig SVjl.ret .~10'Wlet .tysk ~ma,n-~tra. Tr~lVII-• 

P t h dt paa det aa.bne Brev. Det Viser slg :imid- nien a.t ~~nricl;l Zilltch. A_rt\)<Jen };lolder 

r eQse or u lertid, a.t han ha.r henvendt sig t· :eerli.n sig belt igennem ner tll· Bogens Ind-p - med det Resultat, d,er nu ikenqes. hold, og Overskri;ft.en:i Sp0rgsma.a.l er 
' • · · 1 .Artiklen , E r det tyske Folk start lfok 'stillet at Forfatte.ren, Hr. ZUI!ch - lkke 

Tyskland stan.dtJet det 
tyskspr~gede Tillmg til 

,,Flensborg Avi111 

• < ~ 

Virkningen af det aabne 
Brev til Flensborgs Over· 

borgmester . som ferst 
besvares gennem Forbudet 

'Tv 

Ov~n·borgmester K1·acht, 
FZensborg. 

Flensborg) L0rdag. R. B. 

DET paa Tysk skrevne Till~g til 
Flensborg Avis) som f0lger 

med Bladet, De1' Schleswiger) er efter 
Bestemmelse af det tyske Propa
gandaministerium ble vet forbudt. 

I Fol'.middags kom et Brev af 10. 

Augmst fra Propagandamlnisteriet i 

Berlin til Forlaget for Bladet ,.Flens

borg Avis", hvori der siges, 

at dcr i TiU~~egget De.r Schle•wigt~r1 
som Fplger med Bladet, gentagende e r 

rettet Angreb mod Stat, Myndighed 

og Partieteder, eaal&de. i det a.abne 

Brev til Overborgmester K racht og i 

en Artikel: Er det tyake Fo-lk atort 

nok til at be.gribe andre Folka Ret ? 

bortaet fra, at d e t gaar ud over et 

Mindretalablads Rammer at .ayuelnet

te aig med Statena Forholdaregler paa 

denne Maade, ataar det i Modatrid med 

Mindretalleta Va~aen at henveDde •ir 

til Mindreta.l let i Gestelandeta Spror, tU at begribe andre Folks Ret ~·• sOm at FZC'Mborg· Avis. · · 
Mi.nisteren fcwbyder derfor med jlje• 

blikkelir Virkni~ Udsendelaen af Dcr 

S chle• wiger paa Tyek. 

Det danske Mindretal klager 
I et Brev til Redakt0r Ohri.stiansen 

perso.nllgt gentages denne Ordlyd med 

en Advarsel til ham personllgt. 

Flensborg Avis meddeler, at der fra 

Bladets og det danske Mindretal.s Side 

stra.ks er gjort Skrldt til en Henven· 

delse t il Ministerlet. 

Piecen om ,Danmarks 
tredobbelte Retsbrud" 
Hvad der fremkaldte det 
aabne Brev til Overborg-

mester Kracht 
Det a.abne Brev til Overporgmester 

Ernst Kracht, som omta.Jes i Propagan
dli..ministeriets Brev og da.nner det ene 
Ankl~pWlkt mod .,Der Schleswiger-.., 
va.r fra Red.akt.0r Ernst Christ:.lanse.n og 
blev Cif'fentllggjort den 9. Juni i A.ar. 
Det fremkom pas Fora.nlednlng at en 
Tale, som Overborgmesteren, der er 
Form.an.d for Schleswtg-Hol.stein.er-For
bundet, den 29. Maj holdt pas et ~{0de 
af Buten-Schlesw~g-Holst-einere (en Ot·
ganisation at udenfor Landsdelen boon· 
de Slesvig-Hol.steneret 

Her udta.Jte Overborgmesteren, at 
Tyskla.nd lntet vil have med Gtamse
reVision at g0re og sput·gte: hvornaar 
bar Vi overhovedet sk.revet eller tal om 
en Flytnlng af Stat&grren.'leJl? 

Schleswig-Holstc.lner-Forbund.et ha..v
de imidlertid kort forinden udgivet en 
anonym Piece .,Schleswig und Versai.l-
1~". I Betragtn.lng a.t Piecens Anony
mltet er det vanskellgt at se, hvorledes 
Formanden for den Organisation, der 
ha.r fora.nstaltet den udgivet, kan und
gaa. Medansva.r for dens lndhold. I Pi~
cen staar, at Danmark i 19~0 ha.r er
bvervet Nordslesvlg ,,pas Grundlag af 
et tredobbelt Brud paa Folkeretten". 
Desuden indebolder Skriftet starke An
greb paa ..Redakt0r Christiansen person
lig og tlere andre danske Personlig
heder. 

Dette va.r Foranlednillj'en til Red· 

' 

Aar danslt Dagspresse 
·paa Tysk 

Tyskernea Agitation paa Danak i Nord&leavig 
Den pas Tysk skrevne clanak-ales

vigske Dagspresses Hlstorie er ca. 100 
Aar ga.mmel. Regner man Ugebladene 
med, er den mldre endnu. Efter at den 
nationale Vmkkelae 1 .Begynd.elsen ai 
det 19. Aa.rhundrede fremkaldte en po
litisk Presse og Dane'Virke 1 H.a.derslev 
oprettedes 1838 og A.abenraa..Ugebla· 
d.et (senere Freja) 1 1839, stlftedes i 
1840 F'l~m&burger Zeitt"tg som Flens
)>orgs og Hertugd0mmernes polltl.ske 
Dagblad. De to ferstnmvnte Blade var 
begyndt som Ugebl.a.cie. 

Grunden til, at der udsendtes dansk· 
sindede Blade pas Tysk, var nerlig
gende: Den sprogllge Fortysk.n.l.ng 
faldt i.kke sammen med Forsky'dnin
gerne I Sindelaget. Medens Moders
maalet nmst:en helt blev fordrevet tra 
Skolerne, bevared.es mange Steder, isa!r 
i Flensoorg1 et loyalt da.nsk Slndelag. 
I"lettsburger Zeit1.ng ud.k.om paa Tyslt 
indtil 1864, da Trykkeriet gik over 1 
en Holsteners Eje, som derefter udgav 
ll'len~burg&r Nachrichten i tysk Aand. 
I 1868 oprettedes et nyt da.nsk Bla.d 
paa. tysk Sprog, F!Cf~.t~burger Anzeiger) 
som imidlertid A.aret efter omda.nnedes 
til Flensborg A vis) ide:t det ikke var 
t•konomlsk muligt, som det var enske
Ugt. at udgive et dansk Blad paa begge 
Sprog. Redakt.0r Jessen prevede sene
re at genoptage Flensburger ZeituntJ 

og udgav et Blad under dette Na 
fra 1881 til 1899. Det va.ndt godt f~ 
men 88.vnede ~undptelser og det ill 
nedne e konomiske Grundlag. Ferst 
Atstemnlngll.tiden fU.lgte derefter ~ 
sendelaen a.f et ·danak Bla.d paa. Tyj 
I 1919 .kebtes et a.t Flei!-Sborgs tyi 
Blade. Fra· den Gang ·ttl '1l.u· er ·der j 
de sidste tolv Aar un&lr Titlen ..zl 
Bchleswiger - ud$endt et danak. Bl 
pas Tysk, der 1 l "~5 blev forenet . ~ 
Flenaborg Avis, s8.aledes at de p 
TYSk sktev.ne Sider fulgte med til a: 
Holdere Syd fer Grrensen. 

F~r Krigen ty-kaindet BIA~ 
paa Danak 

Naar der indvendes, a.t <let 
:(lfindretal ikke udsen4er nQget 
paa Da.nsk, ' skent · efter en tysk. 
relse ·to 'ITediedele at det tyske 
ta.J - a.t Hjemmetyskerne endog 
90 pCt. - har dansk Modersnia.al, 
vii Flensborg Avis hcrtil bemile~;~e, 
der fer Krigen i en la.ng Aarraekke 
send.tes et tysksindet Blad pe.a 
Etter Krigen har man ikke gjort 
og det var for saa . v1dt 
som hele det mld.re I!Einderjydake 
led har gaaet. i tysk Skole, medens 
det reldl'e Slegtled $yd for Gr.eenMii 

lkke bar lmrt et Ord DlllU!k 1 

Im.idlertid har 1kke a.lene NordschleSJ 
wfgscfw3 Zeitu11g bragt Artlkler pas 
Dan.sk, men der er til Valgene udsendt 
Masser at tyske Flyveblade paa. Dansk, 
forud,en at de.r er ujisendt tyslce __ Agita.
tionsskr:i!ter paa. Dansk, f. Eks. Dr. 
~ Cll.mtetJ.Sens ,Nordslesvig ·ven
tel'". 
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Det ftensbotgske 
For bud 

DE andetsteda i Bladet m.eddelte 
Efterretninger om den •'t)9ke 

Regerings For~~ mod 'flr~tsen 
't !~~~~~"'-:. 

af ,Der Schleswiger" er egil~W' til 
at vrekke dyb Beklagelee paa denne 
Side Gramsen. . 

Forbudet er ~gtimM •me4 Of· 
fentligg0relsen af to Artikler1 ~ . . :..£:1~ ,f • 
fra ,Flensborg A v1s" 1 V&N6~ Oir41:'[ 
srettelse til Tysk bl~ ~~!\~~ J 
dette Blads tys,ksprogede , tJ:/gtve 
,Der Schleswiger", bestemt fQ'r den 

I ' tt• 

dansksindede Befo1kning i Mellem· 
og Sydslesvig, som paa ~rund af 
manglende Undervisning ikke er for· 
trolig med dansk Skri£tsprog. Disse 
'Artikler har vreret offentliggjort for 
to Maaneder siden, henholdsvis den 
9. og 20. Juni dette Aar. Den ene 
var et aabent Brev fra Redakt0r 
Ernr!t Christiansen til Overborgme· 
ster, Dr. Kracht, den anden Referat 
af en tysk, i Tyskland prisbelennet, 
Roman af en tysk Forfatter i Trans· 
sylvanien (Rumamien). Begge Ar· 
tikler var ikke blot uangribelige i 

Form og Tone, men med dyb Respokt 
for tysk Aandsliv og Etik dr0ftede 
de naJtionale Mindretals Vilkaar og 
Udsigter under deres Strreben for at 
bygge Bro over skillende Grrenser. 

Naar Offentliggerelsen paa samti· 
dig dansk og tysk Sprog af saadanne 
Artikler to Maaneder senere straffes 
med Forbud mod fortsat Udgivelse 
af ,Der Schleswiger'', saa falder det 
os her til Lands vanskeligt at forene 
en saadan Foranstaltning roed de af 
F0reren og Rigskansleren saa klart 
formulerede Udtalelser om det nye 
Tysklands Respekt for andre Folks 
Nationalf0lelse bg med det af ham 
og saa mange blandt hans fremra· 
gende Medarbejdere fremsatte 0nske 
oro Oprettelsen af et tjllidsfuldt For· • (, • 'f J' I '~ 9d 
hold roellero Tyskland og Norden. 

At Straffeforanstaltningen mod 
det dansksindede Mindt·etals Orga· 
ner -skyldes stedlige Myndigheder i 
Flensborg, ligger aabent i Dagen . . 
HisJ.orien fra Wilhelm IT's og Wei
mar-Republikens Tid gentager sig. 
Men at det har lmnnet ske ogsaa i 
det nye Tyskland, voider alvorlig Be· 
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,DerSchfeswiger" 
!, , forlrfldt 

Det danske .Mindl'etaJsbiad 
i Sydslesvig 

Fra vor KorresPondent 

BERLIN, L0.RDAG 
Det tyske Propagandaministerium hat· 

med ¢ieblikkelig Ikratttr~eden torbudt 
det danske M.indretalsblad ,Der Schles
wiger" at Udkomme. ,Der Schleswiger" 
har Rovedredaktion i Flensborg og staar 
som bekendt i Forbindeise med ,Fiensborg Avis". 

Forbudet motiveres med, at Bladet 
har drevet statstjendUig Virksornbed . 
N~errnere ~gnet ....,.b.eotydyr dette 
utvivlsomt til et 6abn~ J rev, som 
Chetreda.k r C ·~iansen l olf nylig J 
Bladet ba rette t::d'"Livtt"b gmestcr 

ach · Flens) o g. Forb&uJel det 
!¢rste a~ ~ saa rakter si en 1933, 



r 

.. 

t/k~ &u ~-- ;ff 

11 7 / fJ/-

Danmark og Norden 
Vl har aile en stcrk og bcklem

mende fsslelse av Danmarks vanske
lige stilling. ~en all$,ar ikke ba-

~ _a~~ke fo~'-som...J'} f_ple.x: oss { f'f]' 
1 

, $f> 
soli?,a;:W£ med. Danma1:ks s,.ak er 
Nordens sak. Av den grunn er vi 

in ressert i l holde vare lesere un-
derrettet om forholdene ogsa i Dan-
mark. 

De enkelte korrespondenlers syn 

vil alltid vrere preget av deres per
sonlige opfatning og vurdering av 
stillingen. Dette gjelder Johan Vogt 

og Jakob Friis som enhver annen. 
Derfor skrlver de under fullt navn 
og pa eget ansvar og ikke pa vegne 
av vart blad. 

Imldlertid reiser det sig f~lgende 
swrsmll: Er ikke den pkonomiske 

og politiske vurdering Johan Vogt 
har foretatt, i hovedsaken riktig? 

Han bar jo viet dette sps;rsmai en 
inngaende unders~kelse bade ifjor 

og i ar. Det dementeres meget be
stemt fra dansk hold at Tyskland 
overhodet har ·berprt sp9Srsmllet om 
en grenseregulering ved de forhand
ling~r som er f9Jrt om en ny han

delsavtale. Vi tar dette dementi til 
efterretning. Intet skal glede oss mer 
enn at det kan herske ro omkring 
dette ~mtalige sp~rsmal Men at 
det Iiwr og_ulmer star ~sverre 

ikke til a~ 
Det er var opfatning at det vil 

vrere en fordel b ade for Danmark 

og det flvrige Norden at det blir talt 
noe mer apent om de problemer som 
idag er brennende. Vi har aldeles1 

ikke batt til hensikt a skade Dan1 
mark. Tvert imot. Det gjelder fel-
les suk og felles mt..eresser som vi 
rna kunne drpfte i var presse, slik 
at ogsa almenheten er a jour med 

de faktlske forhold. 



Stauning dementerer. Og de danske sendemenn 
. 
I 

utlandet skal dementere videre. 
--------K 0 b en b a v n, 19. august. I I tilknytning til ovenst!ende hvor bAde de almindelige politiske Statsminister Stauning som telegram bar det interesse A. lese, og de bandeLspolitiske forbold er a6. fremdeles ligger pA. bospitalet bar bvad det danske regjeringsorgan abnorme. 

uttalt til Social-Demokraten: t~kriver i en leden(le artlkkel. Her Hverken Sverige eUer Norge 
~~ iliv o~ revisjQQ~n heter det blandt annet - ikke belt st!r i et lignende forbold til Tysk· 

~nsk~ gr~nse....§t;UP. ll~iggelse ulikt bvad vi s~v fremboldt for- land. De er for det ferste i.kke na· 
!~ .... ~~...,:.~ en J;~a,xtale leden: boer. Og de bar dernest ikke den med Danmark bar aldri foreligget ,.At Tyskland skulde ha blandet noovendighet som vi, A. skulle 90ke under a;b;n.J:i;;"~ske d~ser almindelige politiske sp0rsm!l- og av~att var overskytende landbr.uk• "'~ ,.~.,~~ ~ 1 r som nu J!~e ga~er~._a~t stillet krav om en grenserevisjon- produksjon. For ingen av vAre mellem de to land. inn i de handelspoliliske forhand- skandinavi.ske br0drefolk kan avta. 

Johan Vogt's artlkkel herom i lillger er offisielt benektet, og det de landbruksprodukter, vi nu eclger den norske avis Arbeiderbladet er vilde da ogsA vrere ganske utilb0r- til Tyskland. 
derfor bare egnet til A gj0re skade lig. PA det !Punkt kan bAde det nor- At handelstraktaten mellem Dan· og hadde forfatteren innhentet op· ske ,.Arbeiderbladet" og det sven- mark og Tyskland ikke forekollUiler lysninger pA rette sted vJ..lde han ske ,.Dagens Nyhetcr" vrere sA no- tilfredsstiHende for Danmark, og neppe gjort det. enlunde roUge. at det er mange betingeser som vi Da saken er viktig akter uten- Men forevrig burde man i Sve- kunde enske anderledes, er en sak ri.ksminister Munch A redegjere for rig<C og Norge i h0iere grad forst! for sig. Men under f<>rhandllnger den i den utenriskpolitiske nevnd Danmarks srerlige og ~rlig vanske· ltan den ene part ikke vente A fi. al· som bar m0te neste uke. li.ge stilling. le 0nsker opfylt, og det torde visst· 

Ennvidere vil vAre utsendinger Danmark bar &den 1864 batt et nok sies at bAde Tyskland og Dan· i de forskjellige land bll lnstruert srerlig forhold til Tyskland, som er mark i handelsf~holdet bar mange om A oplyse at forlydendet i det vAr n81bostat. Dette forhold bar 0nsker som ikke er blitt opfylt". 
norske blad ikke medr0r~r riktil:- ~ diktert den 1 i 11 e stat en streng l For0vrig er saken fremdeles bet. n0itralitetspolitikk, som naturligvis gjenstand for livlige kommentarer. 

• mA ,P sig utt.ryklk i en tid ~ nu, Det danske konservative ,,NatioDal--
tldende" skriver blandt annet: 

,,Det er ikke forsvarsforbundet. 
men dr. Munchs handelspolitikk 
som i oieblikket stAr p! dagsorde: 
nen. ,.Det konsertatlve folkepartl 
er," som hr. Christmas Meller ut
talte det i Grindstedt, ,partlet, aom 
har krltisert Tysklandstraktaten 
og Tysklandsavtalen." NAr nu den 
politikk, som disse avtaler er ut
trykk for, bar gitt anledning til 
uheldige forestillinger i de andre 
nordiske land, sA er der for regje~ 
ringen intet annet A gjere enn A 
avst! fra sitt hittidige hemmeUg
hetskremmeri or Iegge kortene pl 
bordet.'' 

.1"'"" ----
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St RE6NE6ADE 2. KBBENHAYN ~ 
TELF. CENTRAL 11,995 

Blaqet: 

t'ationaltidende 

,.. , .._: ___ ...J _ _ 2 J .AUG 1937 

Vidtgaaende G,.-cenaebeatemmelael", der aaetter •I Jord
han·del undet Statakontrol 

I 8erlin, To~ A.ften. 

DEN t)'$ke Reger!Ag ha.r 1 Dag ved

ta.get nogle Ud!ore!se<;paragrater 

til en Lov a! 9. MarUI 1937 vedroren

de Sl.kringen at Rigets Gramser. Dis

se Paragrafer fortjener den allersror
ste Opmrerluombed indentor de na.tio

nale Mindretal og I de Lande, der 

grmnser op til Tyskland. Det er i 

1
0jeblikket lkke muJJgt at slge noget 

bE.stemt om de pra.ktiske Konsekven

ser a! de nye Bestemmelser; men gl-

vet er, at Konselwepserne ka.n bllve 

rueget vldtga&ende. DtJ k<m f. Ek8. Jaa 
detl aller#erste Bet-ydnl1~fl for @~ dan

like Mindretal i ByMleS't>tg, ja, dct ser 

uu, 11om om de nye tyske Parapt·ater, 
det-.~om man vildl;l givfl dem en rcu:likal 

nati011ulpoliti81G An~t~·n(le~e, e~pelt

hen kan blive a,Joer~ for et natto-

tuzlt MindrotaZ., hel.tJ Bkalbfltl Qg Frem
tid. 

Loven og dena Ud!erelsc.sparagra.ter 
ha.r til Fonnaa.l at ltllle hele Hande· 
len med Jord 1 GJ'llell.ll(ldi.strlkteme un
der Statskontrol. .Arvlnger til Jord i 
Grmnseegnene vll l0vrigt bl. a. hcref
ter altid tvingea W Indentor en be
atemt Frtst at srelge den arvede Gaard 
eller Jord til en Person, som Myndlg
hederno bar godkendt. 

Hvillce Synspunkter, der er a!g0-
rende tor Rlgets Grrenseslklcerhed, der
om siger Loven og deM Udferelsespa
ragrater lntet. Det er neerllggende at 
sp0rge, om Gr~~enseslkkerheden menes 
truet, naar tyske Statsborgere med 
llcke-tysk Slndelag ved Arv eller Keb 
kan erhverve Jord 1 Gramsedlstrikter
ne. Hvls dette er Tilfeeldet, vU de 
na.ttona.le Mb'ldretal I Tysltland, der
lblandt Da.Micerne I Sydslesvlg, faa 
meget svage og ustkre Eltsistensmullg-
heder. K-<t,. 
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ST. Rf6fff6ADE 2. KBBENHAVN k 
TELF. CEifTit.U H ,81S • 

Bladet· 

lVationaltidPndt=> 

~ a AUG 1937 ··· 

skriver den 

Stauning vii dementere 

norske Bladforlydender 
Yore Gesandter instrueres om at oplyse, at F orlyden

derne intet har paa aig 

DEN socialdennokralbislte Provins.- 1 f'lere Gange Qla.:r vreret f011: anellean de 

presse lha.r attar lhwflt en Sa.mtale to LaJnde . .Talum Vogts ArtJtkel om den

med den &ta.dlg sengaiggende Sta.ts- ne Sag i det norske .,Arbe.jdezil>'.adet" 

m.illli!s>ter. Hr. Stautting udtaler, at ban er derfor lkam eg.o.et t1.1 at g0re Skade, 

re.,aner IOOd a.t blive saa rask, e.t han og havde F01.-1la.tteren segt OplysniDg 

selv kan lholde Talen ved R!g&dagens pa.a. rette Sted, v1.lde han nmppe lha,ve 

AaJl:ming. Om Art.ilklerne i norske og s.lcrevet, sam rum lhar gjort. Da Sagen 

svensite Blade, der har oonta-lt en paa· er af V!gtig1hed, vll Udienrlgsmdnister 

staaet Fonbindelae ll'l'l.elilem vor Handels-- MllD.Oh i et M.0de 1 d~ udenl1i~pollttske 

a!W.oe med ~and og en Revision a! Nsvu pa.a Tonsdag i rueste Uge a.fg!ve 

Gramsen, s1ger Statsmlnisteren: en Redeg0relse. Endvidere vil Dan-

- Et tySk Krav oan ReV'Is!<m. at den marks Gesan.dter 1 de forsitelllge Lan· 

daaWk-tySke Gra!IO·se .eom Betinplse de ibLi.ve mstrueret om ~r ~a sin 

for Indgaaelise rut en H 81Dldebsa.tta.le me<l Plads at opt~, at ForlY'(leodet 1 det 

Danma.rk bar a.ldrig foreligget under norSke B:oad :likke lhiar !lloget paa slg. 

die lhandelspdlitlske Dmftelser, SOliD n.u 



t danske hsires fsrer vii ha 

innkalt utenriksnevnden. 

For a avgi en klar erkiCEring i anledning 

av de norske og svenske uttalelser om 

Danmarks avhengighet av T yskland. 

Ufenrlksll'llnlsfer Munch vllllg f/1 cJ 

akseptere forslagef. 

Som meddelt iglr bar det dan- I De nevnte uttalelser sbel l den lede offentligheten abel i 

ldie lurires ferer, folketingsmann norske som i den svenske presse land som i utlandet. 

Christmas M0ller tatt offentllg til understreker meget sterkt, hvor 

orde 1 anldning av de uttalelser uheldig den tale var, statsministe

som er fremkommet av Danmarks_ ren i vlr holdt i Lund, og hvorle

avhengighet8forhold til Tyskland des statamlnisterens ukloke tale nu 

og den innflytelse, dette forhold medferer, at man i den nordiske 

ever p! det nordiske nm.arbeld. presse tkke bare har f!tt et for-

DER FORELIGGEB INTET 

FOR RIKSDAGEN OM 

TYSKE GBENSEKRAV. 

Det konservative folkepartl er I 
som bekjent det parti, aom har 

kriti.sert Tysklandstraktaten og 

Tysklandsavtalen, og Det konser

vative folkeparti bar l aiste riks

daogesam15ng som t!idld:ga-e fremaatt 

foralag om, hvorledes hele landets 

bandelsforhold akulde ordnes, men 
Christma8 Meller omtalte f0rst kjert inntrykk av, hvad det danske 

spersm!Iet om Danmarks stilling folk reelt 0nsker, men ogs! efter

til de andre nordiske land, og 1 hlnden angir en avhenglghetstil

ganske s:erlig grad Danmarks stil- stand for oss, som ikke bar det 

ling til Sverige og Norge, idet han fjerneste med vlrkellgheten 1 gj"· 

fremhevet, at dette spersmA.l gjen- re. 

nem uttalelser 1 den allerslste tid 

selv om vi altsA mener, at avtalen 

Statsministerens uheldige tale kan kritiseres er det dog helt uri

og den utpregede tilbakeholdenhet, melig at der 'gis landet en omtale, 

I!Avel 1 svenske som i norske blad 

atter er blitt dtuelt. Man legger 

merke til, sa han, at de uttalelser 

som fremsettes om Danmarks stil

ling, fremkommer 1 blad, som man 

skulde tro stod regjeringen politisk 

nter, og hvor man l hvert fall had· 

de rett til ! g! ut fra, at vedkom

mende fremmede journalister had· 

de overordentllg gode muligheter 

for 1 vtere vel underrettede og ik

ke fremkom med de uhyrligheter 

om Danmarks stilling, som tilfelJet 

utenriksminister og utenriksminl·1 som det er skedd. 

steret har vist med hensyn til A. ut-

tal si 
~:--- f rh ld f dr Det hevdes, at spersmllet om 

e g om ~ o o , op or er 

. ~- . ...,. '---..:~ •· den dansk-tyske gren.se er reist un-

~ anm .... .., .... tn.rung '\l!JI. ,_._ ..... ..:n:g 

for A. rAde bot pA. de feU og den der forhandlingene. . 

skade eom Ell' skjedd Det val efiter Eiltu' lmld de!- lfareligg!elr tot 

' . 
·- · - riksdagens medlemmer, er dette 

min opfatning vrere n0dvendig for f 
urikti d kan 

Christmas M9Uer. 

IDI11ilksmlillliSberen A. iamlklalhl.e die ullkommen g, og er 

IIJIIl£ • • • 
overhodet fkke vtere tvU om, at det Dan.mark har dessverre bare to ho- sig her til landet ..• 

utenrikspoliti.Bke nevnd og ~ .nevn- er uriktig. Naturllg viide det vere, vedmarkeder, men tallene viser - Det har det jo ikke. Jeg h~r 

den en redegjerelse for stillingen, tenriks . . ter ff tll be- marere, at Danmark har Irunnet imldlertld gang pA. gang uttalt DUg 

og det vii h"keledes v.ere 110dvendig, om u DllDlS en ° en g bringe st.Brre likelighet inn 1 sam- om dlsse forhold; men ensker man 

at der fra en slik forhandling kom- kreftet dette. 
handelen med Tyskland. 

det, er. jeg rede til A. g1 supplerende 

mer en redegjerelse, som kan rett· EKSPOB'r· 00 IMPORT-
Der kan heller ikke - fortsatte oplysrunge_r. . .. 

Christmas Meller - vrere den fjer- Forevng bllr der leilighet til en 

I
TALLENE TYDEB IKKE PA. oeste tvil om, at Danmark ikke vii slmindellg dreftelse i rlksdagen av 

A VBENGIGIIET. 
inn i et avhengighetsforhold, men v!rt handelsforhold til andre land, 

Der tales i den ekandlnaviake ha sin fulle frihet. Vlrkningeme nlr Oslo-konvensjonen til beaten 

presse om Danmarka sterre og av den ulykkellge Lund-tale vi8er forelegges til rati.fikasjon. 

te h · h t Tyskland. •r ved, at sllke anskuelser kan Det gjelder handelsforholdet, og 

s rre av eng1g e av 
fremsettes. Mitt parti har sagt det jeg kan sl, at vlrt polltiske forhold 

~kono~sk kan en sHk begrunnelae tidligere, og jeg tror, vi vii gjenta til andre land aldri noensinde har 

ikke gu1. Danmark ut!erte 1 1929, et aterkere ennu, n!r rikadegen vrert satt i forbindelse med 

det siste normallr lnnen krlsen. til trer sammen, at det er l10dvendJt; art av llandelsforhandlinger. 

Tyskland for 340 mill. kr. og inn· at der handles. 

ferte for 591 mill. Ju. 
Det er rimellg og naturllg A. op-

ta uforbindende dreftelser mellem 

De tilsvarende tall er for 1936: nordiske regjerings- og riksdags-

280 milL kr. og 376 mill. kr. og l representanter med det ·mll for ele 

det ferste halvlr 1937: 131 mill.. l sl stor utstrekning som mulig A. 

kr. og 200 mill. kroner. 
kunne samvirke, men i hvert fall 

F h ld t 11 
di tall be- med det utbytte, at misforst.A.elser 

or 0 e me em ue lkke kan opst! om de faktiake for-

grunner ildre en anakuelae eom hold for de tre land. 

den, der er fremsatt. Og aer vi pA 

forholdet f. eks. til England, vii vi RVIS DET 9NSKES, vn. 

se, art ~
 i 19299 UTENBIKSMINISTEREN 

her var henhold.svis 263 mill. kr. REDEGIBRE. 

Qg 665 mi.it Jar'. qg i 1936 M2 mil. Berlingske tidende bar forelagt 

1-u milL Ju 
Christmaa Msllers tale, speslelt av-

kr. og 
• 

snittet om innkallelse av den uten-

Der er aldeles ikke i disse taD 
nevnd, for utenriksml-

begrunnelse for l tale om •kono- nister, dr. P. Munch, som svarte: 

mldt ~
 <mdor' 1'yl!ldlulll - Den utenrlkspolltiske nevnd 

1 aile tilfelle ha et mete i 1"

av en fjorten dages tid. Jeg vii 

den lellighet vrere rede til A. gf 

de oplysninger, man mAtte en

Ike om handelsforholdet til Tysk

land, ·og hvis der er 0D8ker frem

me om, at der 8kal tilsttlles offeBt

Ugheten en redegjerelae for for

holdet, bar jeg intet A. innvende 

fm:lt de!. 
- De h•r ikke pA. eget inltiativ 

..... 8
D~ til de1? 

- Det, der er tale om, er for· 

tkjelllge artikler i fremmede blad, 

og l ta en polemikk med fremmede 

bar jeg ikke funnet hensikts· 

messlg, selv om det dreler slg om 

blad 1 Norge og Svertge. 

- llen det bar ikke 

undglee, at de svenske og 

Al!ll~~l!ll'
 og ~a:nder belr 



Med eller olen !'":.~!-: :;i~=.. ::~ 
Di1omilrk 7 :::.: ::.; Og !et.~:: ~ U U • ·~et feU, om danske politlkere, 

Det danske bmres flllrer, hr. trots aile erklreringer, 1kke er 
Christmas Meller, bar sikkert over dette forhold 
rett i alt hvad h~n sier f.or 1 be- ka.n jo ingen, 
v!OO, at der ikke foreligger noe begivenhetene i 
dansk avhengighetsforhoki 1~ vrere i tvil om, hvor selve 
Tyskland. Det er ingen gr:urln til u n n P r o b I e m e t ligger, 
A. t:ro, art: der fira Olffdsiell tysk si- n!r det blir tale om et nordisk 
de er reist noe kra.v om en re- f.orsvarsforbund. Det er intet 
visjon av grensen og heller ikke, merkelig i, at dan&ke politikere 
at de ·inng.atte ha.ndelsavtaler med hemmelig uro f-0lger utvik
har hatt en politisk karakter. lingen i Tyskland og i Europa 
Det er ogsa ubestrldelig, at Dan- forevrig og at de ser pA. norske 
mark$ handelsf.orbindelse _ og og svenske tilnrermelser med en I 
hvad man kunde kalle lllk<>no- viss forsiktig skepsis. Herregud. J 
miske avhengighet - er sterre de blev sa bittert skuffet, den
overfor England enn overfor gang det gjaldt. Det er Ia.ngt 
Tysklartd. Men hr. Christmas merkeligere A se, med hvilken 
Mmller misforstllr stilllngen, hvis lettsindighet folk i Norge og) 
han tror, at det er slike mi8for- fremfor alt i Sverige avgir sine 
st~elser, som bar frelllkalt utta- kj!l!rlighetserklreringer til et 
lelsene 1 Norge og Sverige. Det nordisk forsva.rsforbund. Ti et 
er ingen hos oss, som tror, at slikt f.orbund, som omfattet aile 
der er ,.foregltt" n-oe mellem tre stater - og muligena den 
Tyskland og Danmat~k. Vi mener fjerde, Finnland - er i vlrkelig
bare, at det overmektige tyske heten en heist alvor.Jig affeere. 
naboskap har skapt en uro, som Sa alvorlig, at den ikke kan }13• 

beVLs.st og ubev:isst 1/JVer lnpfly- ses ved angrep p! Stau.ning og 
telae p! dansk polltikk. andre danske politiker~, som ik-

Hr. Christmas Meller vet na- ke uten videre vil tro p! vlr vil
turligvis, at der ikke er noen lighet til l g! ,to the bitter 

dtt synderlig fare f.or A komme 1 et ~n · 
politisk avhengighetsforhold til Men derav f0lget lkke, at 
England. selv om han<lelstorbin- man uten vldere kan avvise tan
delsen er aldri sA. ator. England ken. 
har i n g e n utvidelsesplaner i Det bekvemmeste - og der
Europa; - England& hele euro- .~or sannsynligvis det, som blir 
pelske poHti~k er bestemt av gjort - er utvUsomt A. la c:iet 
det forhold, at landet ligger ~ h~le &kure som nu - me4 plato
en mi. Tyskland derimot er en mske forsikringer om vennska
~andf~t nabo, ~om gjennem de pet i Norden, men uten gene
~ste hundre ir har ligget i A.pen tende forpliktelser. Men om det 
e~r hemmelig gt'en!e!trld med er det sikreste, er en annen sak. 
~arutrark. Tross den moderasjon, Hvls man kUJ1 tilstreber den mie. 
80lil pr.eget gjenfotendngen, bar bl~kkelige sikkerhet er det Jngen 
man ingen al.kkerhet for, at dis- tvil om, at et IWitraliteteforbUIIld 
~ grensestrider er endeHg av- mellem N~rge og Sverige er den 
!l.uttet. ~ertimot styres Tysk- oo,ste le.smng; - f samrne ele
la.nd idag av et parti, som fl3rer b~lkk. vi gAr utenf.or den skan
en aggressiv nasjonalistisk po- dmavlske halvi/J vokser r-isikoen. 
litlkk. Under a.ne omstendighe- Uhyre sterke grunne taler for, 
~e.r bestar den f-are, at Danmark at Em' ansvarlig realitetspolitikk 
Wider en europeisk krig ka.n :rt~r der. Og dog er der noe 
ltomtne i en ytterst ut~att stil- Inhe 1 oss, som reagerer: - ez
ling og. at det i en slik situasjon d.e: gan·ske sikkert; a,t et liv uten 
ikke kan ta parti mot Tyskland. rutiko er tilv~elsens h01este 

mAl? Hvordan vilde vi egentlig 
f0le 088 her0ppe 1 Vate an.o .. ,uurA• 

naviske dyner, hvis vi 
opleve, at Danmark blev det ne
ste Belgien 1 

Faremomentet og de ekede 
fotpliktelser for Norge og Sve
rige ved et nordisk firemakts
forbund er lett A se, men 1 kan 
vi benekte, at det ogsl vild6 mke 
.,..&,.. ..:--~-~-1 



• har hatt en politisk karakter. lingen i Tyskland og i Europa 
Dert er ogsa ubestridelig, at Dan~ for0vrig og at de ser pA. norske 

marks handelsforbindelse _ og og svenske tilnrermelser med en I 
h'V'ad man kunde kalle 0 kono- viss forsiktig skepsis. I1erregud. 

miske avhengighet - er sterre de blev sA bittert skuffet, den

overfor England enn overfor gang det gjaldt. Det er langt 
Tyskland. Men hr. Christmas merkeligere A. se, med hvllken 

Mmller misforstAr stillingen, hvis lettsindighet folk i Norge og J 

han tror, at det er alike mLsfor- fremfor alt i Sverige avgir sine 
st!elser, som h-ar fremkalt utta- kjrerlighetserklreringer til et 

lelsene i Norge og Sverige. Det nordisk forsvarsforbund. Ti et 

er ingen hos oss, som tror, at slikt forbund, som omfattet aile 

der er ,foregA.tt" noe mellem tre stater - og muligens den 
Tyskland og Danmal'k. Vi mener fjerde, Flnnland - er i virkelig

bare, at det overmektige tyske heten en h0ist alvorUg affrere. 
naboskap har skapt en uro, som SA. alvorlig, at den lkke kan t111-

beV'i.sst og ubavisst t<wer innfly- aes ved .angrep pA. Stauning og 
te~ p'li dansk politikk. andre danske politikere, sam ik-

Hr. Christmas M01ler vet na.- ke uten videre vil tro pl vA.r vil

turligvis, at der ikke er noen lighet til A. gA. ,to the bitter 

synderlig fare fur A komme i et end"· 
polltisk avhengighetsforhold til Men derav f0lger iltke, at 
England, selv om handelsforbin- man uten videre kan avvise tan

delsen er aldri &l lltor. England ken. 
har i n g e n utvidelse.splaner i Det bekvemmeste - og der
Europa; - Eng lands hele euro- for sannsynligvis det, som blir 
pet!fke politikk er bestemt av gjort - er utvilsomt I. Ia det 

det forhold, at landet ligger pl hele &kure som nu - med plato
en ei. Tyskland derimot er en niske forsikringer om vennska

I.andf-a~ nabo, som gjennem de pet i Norden, men uten gene
¢ste hundre ar bar ligget i A.pen rende forpliktelser. Men om det 

eller henunelig grerutestrid med er det sikreste, er en annen sak. 
~Q.n~arlt. Tross den modera.ajon, Hvis man kun tilstreber den eie
sam prege't gjenforeningen, har bli·k·keltge sikkethet er det ingen 

in~ fngen s.ikkerhet for, at dis- tvi!l om, at et nmt:ratitt~oi'tbund 
~ .grensestrider er endelig av- mellem Norge og Sverlge er den 

Sluttet. Tvertirnot styres Tysk• be.8te l0!ning; - i sa:mme 0ie
ltt1d idag av et parti, som f0rer bhkk vi gA.r utenfor den skan
en aggressiv nasjonalistisk po- dinaviske halv0 vokset risikoen. 

litikk. Under alle ometendighe- Uhyre sterke grunne taler for, 

i;e~, bestA.r den fare, at Danmark at en. ansvarlig realitetspolitikk 
under en europeisk krig kan ~an~r der. Og dog er der noe 
ltomme i en yttetst utsa.tt stil- mne 1 oss, som reagerer; - er 

ling og at det i en slik situasjon det ganske aikkert, at et liv uten 

ikke kan ta parti mot Tyskland. rislko er tilv~lseM he1este 
mA.l? Hvordan vilde vi egentlig 
fele oss heroppe 1 vA.re akandi
naviske dyner, hvis vi 
opleve, at Damnark blev det ne
st~ Belgien? 

Faremomentet .og de ekede 
forpliktelsar for Norge og Sve
rige ved et nordisk fi:rezna.kts
forbund er lett A se, men kan 
vi benekte, at det ogsa vild6 0ke 
var innflytel.ae i verden? Lever 
vi ikke i en tid, hvor de sJOO. na
sjoner har stadig vanskeligere 
for a gjere sig gjeldende? En 
blokk pA. om.kring 16 milllmier 

mennesker - med lwi kultur og 
store ekonomiske mUligheter _ 
er ikke Ienger bare til A. knipse 
av. 

Spersm!)et er iallfall verd l 
dr0fte. Men vi skal ikke fort
sette l skrive som om det hele 
bare gjaldt tilslutning fra Dan
mark. Hvia vlikke vH vage vA.rt 
eget skinn b0r vi jo f0r, jo hel
ler la Danmark seile sin egen 
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Bladet : Politilren 

16 AUG 1937 
skriver den 

Christmas M0ller Olll 

DJl,nma k og Norden 
, Nalurligt at oiiJage ulorbindende Drt~ltelter mellem nordislae 
Regering•· og Rigsdagsreprasentanter med det Maal for 0ie i 

1aa 1tor Udatralaning aom muligt at ltunne samvirlae". 

Misforstaaelser om de faltt~ske For hold for Nordens 
Lande maa ikke kunne opstaa. 

Grindsted, Ssmdag (R.B.> for ~91 Mill. Kr. De lilsval'cnde Tal var 

Ved et Stzvne I Dag I Grlndsted, som I 1936 280 Mill. Kr. og 376 Mill. Kr. og 
i det fpr$te Halvaar af 1937 131 Mill. JConservativ Ungdom i Ribe Amt havde . ' 

arrangeret, holdt Formanden for det kon-

1crvative Folkeparti, Folketlngsmand 
Christmas M0ller en Tale, I hvilken han 
bl. a. ud talte: 

- Sporgsmaalet om Danmarks Stll
ling til de andre nordiske Lande og I 
ganske srerlig Grad Danmarks ShUing 
til Sverlge og Norge er jo geonem Ud
talelse.r !ra den &llersidste Tid saavel 1 

aveoske som 1 norske BJad~ atter blevet 
aktuelt. 

Man lcegger ~rke til, at de Udtalel
ter. der !remscettes om Danmarks Stil-
Ung, fremkommer 1 Blade, som man 
1kulde tro stod Regeringen politisk oter, 
og hvor man I hvert Fald havde Ret til 
at gaa ud !ra, at vedkommende fremmede 
Journalister havde overordentlig gode 
Muligheder for at vcere for veJunderret
tede til at fremkomme med de Uhy•·Ug
heder om Danmarka Stilling, som Tilfzl-
det er. 

Kr. og 200 Mill. Kr. Forholdene mellem 
dlsse Tal begrundcr ikke en Anskuelse 
som den, der er fremsat, og ser vi paa 
Forholdet f. Eks. til England vil vi se, 
at Samhandelstallcne i 1929 var benholds
vis 263 Mtll. Kr. og 965 Mill. Kr. og i 

1936 542 Mtll. Kr. og 744 Mill. Kr. Ocr 
er aldeles ikke I disse Tal Begrundelse 
ror at tale om okonomisk Afhamgighed. 
Danmark har desto vrerre kun to Hoved
markeder, men Tallene viser snarere, at 
Danmark har kunnet bringe en sterre 
Ligelighed ind i Sa.snhandelen med Tysk
land. Der kan heller lkke vcere den fjer
neste Tvlvl om, at Danmark ikke vii ind 
i et Afhamgighedsforhold, men have sin 
!ulde Frihcd. 

Virknlngerne at den ulykkelige Lund
tale viser sig ved, at saadanne Anskuelser 
kan rremscettes. Mit Parti har sa.gt det 
tidHgere. og jeg tror, vi vil gentage det 
stcerkere endnu, naar Rigsdagen trzder 
sammcn, at Bcgivenhederne i Norden sy

nes at understrege N0dvendigheden af, 
Nzvnte Udtalelser, saavel l den nor- at der handles. Oct er rimeligt og natur-

ake som den svenske Presse, understreger ligt at optage uforbindende Dr0ftels!!"r 
meget stcerkt, hvor uheldlg den Tale var, mellem nordiske Regerlngs- og Rigsdags
Statsministeren l Foraaret boldt i Lund, reprtesentantcr med det Maal for 0je 1 

og hvorledes Statsministerens ukloge Tale saa stor Udstrrekning som muligt at 

nu med!orer, at man i den nordiske kunne samvlrke, og i hvert Fald med det 
Presse ikke blot har faaet et forkert lnd- Udbytte, at Mlsforstaaelser ikke maa kun
tryk af, hvad det danske Folk reelt ne opstaa om de faktiske Forhold for de 
onsker, men ogsaa efterhaanden anaiver tre Lande. 
en Afbrengighedstilstand for os, som i'-" -
har det fjerneste med Virkeliibede· 
gore. 

0nake om lndka.ldelae af det 
udenrigapolitiake Nevn. 

Statsministerens uheldige Tale og den 
udprzgede Tilbageboldenhed, Udeorigs
ministeren og Udenrigsministeriet har vist 
med Hcnsyn til at udtale sig om disse 
Forhold, opfordrer efter min Opfattelsc 
til Handling for at raadc Bod paa de 
Fejl og den Skade, de1· et· sket. Det vl) 
efter min Opfattelse vzre n0dvendigt for 
Udenrigsministeren at indk,alde det uden
rlgspolitiske Ncevn og give NH'!vnet en 
Redegorclse for Stillingeo, og det vil lige
ledes vrere n0dvendigt, a t dcr fra en saa
dan ForbandJing kom en Redegerelse, 
,;om kunde retlede Offentligheden saavel 
1 vort Land som i Udlandet. 

Det konservative Folkepartl er som 
bekendt det Parti, der bar k:ritiseret 
Tyskl8f1dstraktaten og Tysklandsaftalen, 
og det konsen·ative Folkeparti har i sid
ate Rigsdagssamling. som tidligere, frem
sat Forslag om, bvorledes det mente Lan
dets Handelsforhold skulde ordnes, 
selv om vi altsaa mener, at Altalen kan 
kritiseres. er det dog saa ikke belt urime-
llgt, a t der gives Landet en Omtale 
1ket. f' "' ~ 

4 
• ~.., 

Det htevdes, at Sp0rgsmaalc t 9m 
dansk-t,y~.ke reJst 
~--~u~~~-~~~~~ 
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Christmas M0ller oiD 

D41nw.a k . og Norden 
.,Nalurligt at otllafle ulorbindende Drt~~ltelaer mellem nordislte 

Re,eringa· og Rigadagsreprasentanter med det Maal for (!Jje i 

aaa stor Udatraltning aom muligt at ltunne aamvirke". 

Misforstaaelser om de fakt~ske Forhold for Nordens 

Lande maa ikke kunne opstaa. 

Grindated, S0ndag (R.B.) for 591 Mill. Kr. De tilsvarende Tal var 

Ved et St.evne i Dag 1 Grindsted, som i 1936 280 Mill. Kr. og 376 Mill. K.r. og 

i det f0rste Halvaar a.f 1937 131 Mill. 

r>.onservativ Ungdolll 1 Ribe Amt havde 
Kr. og 200 Mill. Kr. Forholdene mellem 

arrangeret, holdt Formanden for det kon- disse Tal bcgrunder ikke en Anskuelse 

aervative Folkeparti, Folketingsmand som den, der er (remsat. og ser vi paa 

Chr!&tmas Mjijl!er en Tale, I hvilken han Forholdet f. Eks. til England viJ vi se, 

bl. a. udtalte: 
at SamhandelstaUene i 1929 var henholds-

- Spm-gsmaalet om Danmarks Stil- vis 263 Mill. Kr. og 965 MilL Kr. og i 

ling til de andre nordiske Lande og 1 1936 542 MilL Kr. og 744 Mill. Kr. Ocr 

Janske saerlig Grad Danmarks Stilling er aldeles ikke i disse Tal Begrundelse 

til Sverlge og Norge er jo gennem Ud- for at tale om ekonomisk Afhaengighed. 

talelser rra den allersidste Tid &aavel i Danmark har desio vaerre kun io Hoved

• venske som 1 norske Blade atter blevet markeder, men Tallene viser snarere. at 

aktuelt. 
Oanmark bar kunnet bringe en sterre 

Man liegger Maerke til, at de Udtalel- Ligelighed ind i S~nhandelen med Tysk

aer, der frenu~::ettes om Danmarks Stil- land. Der kan heller ikke vaere den !jer

lina. fre.mkommer i Blade, som man neste Tvivl om, at Danmark lkke vil ind 

akulde tro atod Regerlngen politisk 01er, I et Afbaengighedsforhold, men have sin 

og hvor man I hvert Fald bavde Ret til fulde Frihed. 

at gaa ud fra, at vedkommende fremmede Virkningerne af den ulykkelige Lund

Journalister havde overordentlig go<le tale viser sig ved, at saadanne Anskuelser 

Muligbeder for at vaere for velunderret- kan fremsaettes. Mit Parti bar sagt det 

tede. til at fremkonune med de Uhyrlig- tidligere, og jeg tror, vi vil gentage det 

h d D k Still. 
" Tllf-1 sl.aerkere endnu, naar Rigsdagen traeder 

e er om anmar a m •• so;n ..:>· 
sammen, at Bcgivenhederne I Norden sy-

d et er. 

Naevnle Udlalelser, saavel I den nor

I ke som den svenske Presse. understreger 

meget staerkt, hvor uheldig den Tale var, 

Statsministeren i Foraaret holdt i Lund, 

og hvorledes Statsmlnistcrens ukloge Tale 

nu medferer, at man 1 den nordiske 

Presse ikke blot har faact et forkert Ind

tryk a!, hvad det danske Folk rcelt 

ensker, men ogsaa efterhaanden angiver 

en Afhaenglghedstilstand for os, som il-•, .. 

bar det Cjerneste med Virkehghede• 

10re. 

0nake om lndkaldelae af det 

udenrigapolitiake Nevn. 

Statsministerens uheldige Tale og den 

udpraegcde Tilbageholdenhed, Udcnrigs

ministeren oa Udenrigsministeriet har vist 

med Hensyn til at udtale sig om disse 

Forbold, opfordrer efter min Op!attclse 

til Handling for at raade Bod paa de 

FeJi og den Skade, der er sket. Det vil 

efler min Oprattelse vaere n0dvendigt for 

Udenrigsminlsteren at ind~lde det uden

rigspoiitiske Naevn og aive N~vnet en 

Redegorelse for Stillingen, og det vll llge

ledes vere n0dvendigt, at der fra en saa

dan Forhandling kom en Redeg~trelse, 

liom kunde retlede Offentligheden saavel 

i vort Land som i Udlandet. 

Det konservative Folkeparti 

bekendt clet Parti, der bar 

Tysklaqdstraktaten og 

og det konservative Folkeparti har i sid· 

ste Rigsdagssamling, som tidligere, frem-

sat Forslag om, hvorledcs det mente La 

dets Handelsforhold skulde ordnes, men 

selv om vi altsaa mener. at A!talen kan 

kritiseres. er det dog saa ikke helt urime

ligt, at der aives Landet en Omtale som 

sket. I' , , 

Det baevde;, at ·sporgsmaalet om den 

dansk-tyske Graense er reist under For

handlingerne. Etter hvad der !Q.religger 

for Rigsdagens Medlemmer er dette !uld

komment ur1gtigt, og der ~an overbove

det ikke vrere Tvivl om, at det _er urig

tigt. Natur ltrt v't!de det vaere, om Uden

rigsmmiiiteeen "Offentfigt belu::eftede dette. 

Der tales i den skandinaviske Presse om 

Danmarks stone og sterre Afh«engighed 

af Tyskland. 0konomisk kan en saadan 

Begrundelse ikke aives. Danmark udferte 

l 1929, det sidste Nqrmalaar laden Krisen, 

til Tyskland for 3• 0 MUl. Kr. 01 lnd1erte 

nes at understrege N0dvendigheden af, 

at der bandies. Det er rimeligt oa natur

ligt at optage uforbindcnde Dreftelser 

meliem nordiske Regerings- oa Rigsdaas

repr::esentanter med det Maal for 0je 1 

saa stor Udstraekning $Om muligt at 

kunne samvirke, og i hvert Fald med det 

Udbytte, at Misforstaaelser lkke maa kun

ne opstaa om de faktiske Forhold for de 

tre Lande. 
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fprte Historie om Venstre'l Agitation, dcr 

v1rkede som en Dolle i Ryggen under 

Forhandlingerne med Tyskland. Ganske 

vist bar Landstingsmand Hauch, der be

tegnes ,som den mregtigste Mand i 

dansk Politik i Dag'' erklreret, at dette 

var ,den Camou1lage, hvorundcr det so

cialdemokratiske Krlgsskib sejler", men 

Redaktpr Vogt er aabenbart tilbsSjelig til 

at fplge sine danske Partifreller i den 

Opfattelse, at Ansvaret for den mrerk

vrerd.ige Tysklands-Aftale ikke bsSr lreg

den Regering, der har sluttet 

' I}~ ~
 4~·~~«A Spanien ~=k:et store 

Etter saaledes at have SSSgt en Besva

relse af Swrgsmaalet om Aarsagen til 

/,2 (),u_/. /? J ~ den daarlige Aftale s9Jger RedaktprVogt 

f 
~ ogsaa at forklare, hvorfor denne Aftale, 

Den tyske lndflydelse 

DaniDar
l~ • 

[I 

der i sin Tid blev forsvart.>t - og ved

taget ..... af Socialdemok:raterne, nu an

gribes af disse. Og Forklaringen er f9)1-

gende: 

,. . . . Den spanske Borgerkrig og de 

Afslllfringer, som har fundet St«< over 

det lntrigespU. som Tyskland fprte i 

Spanien fpr Oprlifrets Udbrud, bar be-

l<ert ikke blot den danske Arbejder

klasse, men ogsaa store Dele af den lifv

rige Befolkning om, at det er paakrrevet 

i Tide at srette sig til aktiv Modvrerge 

mod den nazistiske Regerings Arbejde 

paa at blnde Danrnark til den nazistlske 

Blok. Den spanske Borgerkrig har sam

tidig givet en mregtig L<2re om, at Ef

tergivelsens Polltik kun bldrager til at 

pge det nazistiske Regimes Slagkraft. 

maatte saa ganske vist have indr~m

met, at en sa:rdeles gunstig Forhand

lingssituafion havde gh.ret et overor

dentlig daarligt Forhandlingsresultat, 

og dette var naturligvis mindre be

hageligt for den Minister, der havdG 

Ansvaret for Forhandlingernes ugun

stige For}Sib. Men det havde for aile 

Parter vaeret det heldigste, om denne 

Sandhed straks var blevet erkendt, 

saaledes at man havde undgaaet aile 

disse Formodninger og Antagelser, 

der maa virke skadelig .for Landets 

Det socialdemokratiske Hovedorgan i Norge 

bringer en skarp I<.ritik af den dansk-tyske 

Samtidig med denne saa at sige rent 

teoretiske Lcerdom bar den danske Ar

bejderbefolkning imidlertld ogsaa paa 

sin egen Krop begyndt at fple Konse

kvenserne af den tyske Handelspolltik. 

Den lndustrielle Produktion i Danmark 

er nu i Tilbagegang, og Antallet af Ar

bejdslpse stiger nu rask, i fprste Rrekke 

paa Grund af den tyske Aftales Be

stemmelser. Vi staar her over for en 

Udviklinfsproces, som om kortere eller 

lrengere Tid npdvendigvis maa stille 

Sl)i.irgsmaalet om en vresentlig Revision 

af Aftalen paa Dagsordencn." 

Handelsaftale 

I 
det norske Arbejderpartis Ho'fed-t 

organ ,.Arbejde
rblade~ 

har / o• 

han Vogt skrevet nogle Artiklct om 

Forholdet mellem Oanmark og Tysk

land og har her bl. a., bes~lli
get sig 

indgaaende med den de.nsk-tyslcd 

Handelsaftale. 

Vi skal i det fplgende gengive 

nogle Afsnit af denne Omtale a~ 

Tysklands-Aftalen, der, som Hr. Vogt 

skriver, ,i over halvandet Aar i Vir

keligheden har vreret det centrale 

Punkt i hele den politiske De bat". 

Da Dr. Munchs Indr,smmelse 

skulde have vreret 

hemmeligholdt 

fprste Udtryfc for den danske Industris 

aabne Mocatand mod den nuvterende 

danske Udenrigspolitik. Aile Angreb, 

rom senere bar vreret f~rt mod den 

aanlk.-
~ske Handel.sa1tale, bar ligeledes 

fortrlnsvis V'leret rettet mod denne Srer

bestemme1se, fordi den baade er af 

mest ydmygende Karakter og af mere 

skadelil Virkning for Danmarks egen 

0kouollli emd nogen af de pvrlge Puok

ter." 

, To Splfrgsmaal 

Etter saaledes at have gennemgaaet 

Haodelsaftalen og den Bedpromelse, den 

har faaet, rejser Redakt9r Vogt de to 

SPs1rgsmaal: Hvad er Aarsagen til, at 

Danmark sluttede denne ugunstige At

tale; og hvad er Aarsagen til, at det 

socialdemokratiske Parti nu angriber 

denne Aftale saa sta!rkt? Der gives der

efter et Svar paa begge disse Swrgs-

Hemmelighedskrremmeriet 

hrevner sig 

Den danske Leeser vil vide al be

d~mme 
den norske Skribents For

klaringer om den egentlige Aarsag 

til den dansk-tyske Handelsaftales 

besynderlige Indhold. Men fra dansk 

Side er man ikke uden Skyld i, at 

Rygter af denne Art bliver gengivet 

og troet ogsaa i Kredse, der ikke vil 

Danmark noget ondt. Det Fortielses-

Anseelse. 

,,. . . . Ved Aftalen for 1936 maatte, 

::kriver Hr. Vogt, Danmark forpligte sig 

til el aarligt EkstrakPb Ior 1 Million 

Pund Sterling, d. v. s. omkring 23 Mil

Uoncr danske Kroner. Belpbel er i Aar 

sat ned til ~ l\1illion Pund eUer om

kring 15 Millioner Kroner. Tyskland 

}\.an paa dcnne Maade faa et ekstra Va

lutabels>b til krigs
n~dvendi

ge Raastoffer 

maal, og selv om SvarenP maa siges at system, der har vaeret 

bevrege sig lidt uden for Virkeligbedens netop med Hensyn til den tyske A1-

Verden, saa er det dog ganske interes- tale, har - saaledes som Hemmelig

sant at se, bvad en neutral Iagtta.ger, holdelse plejer at g~re det - f 

der bar bestrrebt sig for at naa lnd til kaldt det l ndtryk, at der er noget 

Sandheden, faar ud af denne maark- skjule. Og saa begyndet Rygterne 

vmrdige Aftale. Ikke mlndre vU man svirre. Dette kunde have vreret un 

bemmrke den fantasifuldt.> og_ ganske gaaet, hvis Regeringen havde 

ubekrzftede Beskrivelse af, hvorledes 

ltra Udlandet, mens Danmarks egne Va

lutatilgange til Forsyning af Danmark 

med de npdvendige RaastoUer bliver 

tilsvareode reduceret. Denne helt enc

slaaende Bestemmelse blev boldt bem

mellg, ogsaa for Folketinget, som ratiti

cerede Handelsaltalen som en Blanko

fuldmagt for Udenrigsministeriet. Den 

nyllg fratraadte Finansminister H. P. 

Hansen udtalte i Fjor Sommer, at ,Be

!olkningen vilde forfrerdes, naar den er

tarede Prisen for vore Handelsaftaler 

med TysklaQd". Den danske Oifentlig

hed Iik det fSSrste Indblik I denne Srer

bestemmelse gennem en Radiotale af 

Udcnrlgsminlster Munch i August 1936, 

men fik fprst for Alvor Klarhed over 

Bestemmelserne gpnnem en Artlkelscrie 

I den konservative Avis .. Nationaltiden

cte•• I Nov~m
ber :\Iaanrd. Den Aktion. 

so:n u l: \ mdl.:dct ;1£ dcnnE' Avis, ,·ar del 

Tysklands Vilk.aar for at indgaa paa en 

Handelsaftale skulde have vteret et 

Krav om Revision af den spnderjydske 

Grrense. 

S,snderjylland og Handels· 

aftalen 

Afsnittet herom lyder som fplger: 

,. ..•. Den Hemmelighedsfuldhed, som 

bar omgh•et Handelsforhandlin.gerne 



Tyskland, har givet Crobund !or 

Forestilling, at Handelsattalen sam
bar va:ret forbundel mcd bestemte, 

t\cnnmelille politiske Klausuler. Det kan 
at denne Opfattelse ikke er 

Handelsaftalen med Tyskland 
lngen politiske Bestemmel

Jeg har imidlertid paa den anden 
bragt i Erfaring,, og jeg tror lkkc, 

er nogen Grund til at skjWe dette 
nu, at de tyske Forhandlere oprindellg 
stillede Kravet om en Revision a! den 
sl!lnderjydske Grrense som en Betingelsc 
Cor Indgaaelse a! en Handelsaftale. 
Dette Krav blev selvsagt atvist !ra 
dansk Side. Mange Ting tydcr imidler
tld paa. at Handclstraktatens ugunstige 
Bestemmelser er den Pris, Tyskland 
har krrevet for at lade Spprgsmaalet om 

en Grcenset·evision !alde." 

Er Hr. Hauch Landets 
mregtigste Mand? 

Ved Sidcn af denne storpoUtiske Ak

tion, der skulde have udsat Danmark 

for et saa voldsomt Pres, mener den 

norske Skribent imidlertid ogsaa, at 

indre dansk Splittclse bar banet Vejen 

!or de tyske Krav. ,,Det vilde ikke have 

vLeret mullgt for Tyskland at opnaa en 

for Danmark saa ydmygende og pkono

mislt skadelig Handelsaftale, hvis de 

tyske Forhandlere havde staaet over !or 

et enigt Folk," er den l ndledningsbe

tragtning, der i saa Henseende anla::gges, 

og dere!ter gengives den saa ofte frem

fprte Historic om Venstres Agitation, der 

v1rkede som en Dolk i Ryggen under 

Forbandlingerne med Tyskland. Ganske 

vist har Landstingsmand Hauch, der be

tegncs .,som den mcegtlgste Mand i 

dansk Politik i Dlg" erkla::ret, at dctte 

var .,den Camouflage, hvorunder det so

cialdemokratiske Krigsskib sejler", men 

Redaktpr Vogt er aabenbart tilbs;$jelig til 

at fs:'lge sine danslte Partifreller I den 

Opfattelse, at Ansvaret for den mrerk

vrerdige Tysklands-Aftale ikke bs;!r !reg

den Regerlng, der har sluttef 

' IJ~ ~ %/Lol'll"\....oo!:.<.....-~.AI Spanien ~:r,~k:et store 

Efter saaledes at have s~gt en Besva

relse af Sp~rgsmaalet om Aarsagen til 

;2 t?~ / ?) ;;:;_ den daarlige Aftale gpger RedaktprVogt 

f ,IT ogsaa at forklare, hvorfor denne Aftale, 

der 1 sin Tid blev forsvaret - og vcd

taget - at Soclaldemok:raterne, nu an

gribes at disse. Og Forklaringen er fs:ll- Offentligheden fuld Besked. Man 

gende: 

Den tyske Indflydelse 

,. . . . Den spanske Borgerkrig og de 
Afsl~rlnger, som har ~!olftdet Sted over 
det Intrlgespil, som Tyskland fl!lt·te i 

Spanien !pr Opr~rets Udbrud, har be
lmrt il<ke blot den danske Arbejder

klasse, men ogsaa store Dele af den ¢v
rlge Befolkning om, at det er paakrLevet 
i Tide at sa::tte sig til aktiv Modvrerge 
mod den nazistlske Regerings Arbejde 
paa at blnde Danmark til den nazistiske 
Blok. Den spanske Borgerkrig har sam
tidig glvet en ma::gtig Lwre om, at Ef
tergivelsens Politik kun bidrager til at 
pge det nazistiske Regimes Slagkra!t. 

Danmarl{ • 
I 

Det socialdemokratiske Hovedorgan i Norge 

bringer en skarp Kritik af den dansk-tyske 
Samtldig med denne saa at sige rent 

teoretlske Lrerdom har den danske Ar
bejderbefolkning lmidlertld ogsaa paa 
sin egen Krop begyndt at f¢le Konse
kvenserne at den tyske Handelspolitik. 
Den industrielle Produktion i Danmark 
er nu I Tilbagegang, og Antallet af Ar
bejdsl¢se stiger nu rask, I f¢rste Rmkke 
paa Grund at den tyske Aftales Be
stemmelser. Vi staar her over for en 

Udviklingsproces, som om kortere eller 
la::ngere Tid n¢dvendlgvls maa stille 
Swrgsmaalet om en vresentlig Revision 

af Aftalen paa Dagsordenen." 

Handelsaftale 

I det norske Arbejderpartls Hoved .. 

organ .,Arbejderbladettf bar lol 
han Vogt skrevet nogle Artikler om 

Forholdet mcllem Danmark og Tysk

land og har her bl. a,. bes~Qqtliget ~ig 

indgaaende med den dtnsk-tyslce 

Handelsaftale. ~ I I 
Vi skal i det f~lgende gengivc 

nogle Afsnit af denne Omtale a~ 

Tysklands-Aftalen, der, som Hr. Vogt 

skriver, ,.i over halvandet Aar i Vir

keligheden har vreret det centrale 

Punkt i hele den politiske Debat". 

f~rste Udtryk for den danske lndustris 
aabne Modstand mod den nuvLerende 
danskc .. Udenrigspolitik. Alle Angreb, 
1om senert har v~eret fprt mod den 
dBllllk-~ske Handelsaftale, bar ligeledes 

fortrinsvis veret rettet mod denne Srer
bestemmelse, fordi den baade er a1 

mest ydmy~ende Karakter og at mere 
skadeli1 Vu-kning for Danmarks egen 

0kono!llj. sd nogen af de s;!vrige Punlt-
ter." Hemmelighedskrremmeriet 

, To Sp~rgsmaal hmvner sig 
Efter saaledes at have gennemgaaet Den danske Looser vii vide at be-

Handelsaftalen og den Bed~mmelse, den dpmme den norske Skribents For

har faaet, rejser RedaktsSr Vogt de to klaringer om den egentlige Aarsag 

Spprgsmaal: Hvad er Anrsagen til, at til den dansk-tyske Handelsaftales 

n _ n - 'M".~ .. l. .. t • .-1,.d ...... wu•l40:P Danmark sluttede denne ugunstige At- besynderlige Indhold. Men fra dansk 

maatte saa ganske vist have indr~m

met, at en sa:t·deles gunstig Forhand

lingssituatlon havde givet et ovetor

dentlig daarligt Forhandlingsresultat, 

og dette var naturligvis mindre be

hageligt for den Minister, der bavda 

Ansvaret for Forhandlingernes ugun

stige Forlp}>. Men det havde for alle 

Parter vreret det heldigste, om denne 

Sandhed straks var blevet erkendt, 

saaledes at man havde undgaaet a11e 

disse Formodninger og Antagelser, 

der maa virke skadelig for Landets 

Anseelse. 



• 

hristmas Mf/)ller forlanger en Redeg;relse af 

Udenrigsministeren om F orholdet til Tysklan 
• 

De urigtige svenske og norske Paastande om dansk Afham· 

gighed af Tyskland er fremkaldt af Statsministerens 

ukloge Tale i Lund 

VEJLE, S0NDAG 

Eksport- og lmport-Tallene 
tyder ikke paa A.fluengighed 

Danmark vii have sin 
Frihed 

- Der kan heller ikke 

Hr. Christmar; M!illier - vrere den fjer

neste Tvivl om, at Danmark ikke ~1 

KONSERVATIV Ungdom i Ribe Amt Der tales i den skanrunaviske Presse ind i et A!hmngighedsforhold, men have 

holdt i Dag stort Strevne i Grind- om Danmark!l st~rre og stprre Afhmn- sin fulde Frihed. Vi!'kningerne af den 

sted. Etter at de Hundreder af Unge gighed al Tyskland. j'Z)konomisk kan en ulyk.kelige Lun.:!- ral~ \oiser sig vcd, at 

med Faner og Musik var marcheret saadan Begrundelse ikl<e gives. Dnn- saadanne Anskue~sc:- kan rrf'msmttes. 

gcnnem Byen, samledcs man paa Grand mark udfprfe 1 1929, det sidstc Normal- Mit Parti Mr sagt det ticlligcre, og jeg 

Hotel, hvis store Sal hurtigt fyldtes •til aar inden i.risen, tiJ Tyskland for 340 tror, vi vil ~t<'nta1;c dct strerkere endnu, 

sldstc Plads. Blandt Talcrne var Folke- Mill. Kr. og ind!~rte for 591 Mill. Kr. naar Rlgsdagen tr~der ~:ammt>n, at det 

tingsmand Christmas l\fpller. Folke- De tilsvaren<U 1'al er for 1936: 280 er npdvendigt at der handles . 

tingsmanden omtalte fprst Forhand- Mill. K r. og 376 Mill. Kr. og i det fpr~te Det er rimcliKt og naturlll't at opbge 

lingerne Forfatningskommissioncn. Halvaar 1937: 131 Mill. Kr. og 200 MilL. uforbindendc Drpftelser mellem nordi

Om Resultatet kunde han naturligvis Kroner. ske Regerinr;s- og Rir;sdagsrepr:esen-
tanter med de't Maal for ~Je I saa stor 

endnu intet sige, men Cor ham stod det Forh.oldet mellem disse Tal begrun- Udstr:ekninr som muligt at kunne sam-

saadan, a t den Jlge og almindclige der ikke en Anskuelse som den, der er virke, men 1 bvert Fald med det Ud

Valgret vil blive !prt ud i sine ydcrst.e Jremsat. Og ser vi paa ForllOldet f. Eks. brtt~, at l\Usforstaaelser iltkc kan op-

Konsekvenser. For nogen Slags kon- til England, vil vi se, at Samhandels

servative Garanticr bliver der ikkc taUene i 1929 her var henltoldsvis 26.1 

Plads. J eg beklager det ikke, sagde Mill. Kr. og 9G5 Mill. Kr. og i 193G 542 

han, thi jeg tror, at vort Partis Tanker MiLl. Kr. og 744 MilL. Kr. 

og !deer er strerke nok til at gaa ud 1 Der er aJdeles ikke i disse Tal Be-

Bcfo!kningen med og vinde FlertaUet 

og Magten. 

Vor Stilling til Sverige 
og Norge 

grundelse .for at tale om pkonomisk Af

hrengighed ovcrror TyskJand. Danmark 

har destovrerre kun to Hovedmorkeder, 

men Tallene viser snarere, at Danmark 

h.ar kunnet bringe st¢rre Ligetighed ind 

i Samhande!en med Tyskland. 

staa om de faktlske Forhold for de tre 

Lande. 
Ch ristmas Ms;l!lers Tale afbrpdes Gang 

paa Gang af stmrkt Biiald, ikke mlndst 

da han omtalte Valutaordningen som 

en Ulykke Cor Landet. Et Leve Cor Fol

ketingsmanden {ik stormende Tilslut

ning. 
I Aften talte Folketingsmand, Direk

tpr Boeck-Hansen, og et Fakkeltog gen

nem Grindstcd slutt.ede med Haaltnle a1 

Student Pou! Meyer. 

Dererter kom Hr. Christmas MsHler 

ind paa en Omtalc af Spprgsmaalet om 

Danmarks Stilling til de andre nordiske 

Lande, og i ganske srerlig Grad Dan

marks Stilling til Sverige og Norge, 

idet han fremhrevcde, at dette Spprgs

maal gennem Udtalclser i den allersid

stc Tid saavel i svenske som i norske 

Blade atter er blevet aktuelt. Man lreg

ger Mrerke til, sagde han, at de Udta

lelser, der fremsretles om Danmarks 

Stilling, fremk:ommer i Blade, som 

man skulde tro stod Regeringen poli

tisk nrer, og hvor man i hvert Fald 

havde Ret til at gaa ud Ira, at vedkom

mende fremmede Journalister havde 

overordentlig gode Muligheder for at 

vmre vel underrcttede og ikke frem

kom med de Uhyrligheder om Dan

marks Stilling, som Tilfmldet er. 

Hvis det ~nskes, vii Udenrigs

ministeren redeg~re 

Udenrigsministeren 
maa svare 

, Vort politiske Forhold til andre Lande bar aldrig nogen Sinde 

vreret sat i Forbindelse med nogen Art af 

Handelsforhandlinger'' 

I Aftes forelagde vi Hr. Christmas 

Mpllers Tale, specielt Afsnittet om lnd

kaldelse af det udc.>nrigspolitiske Nrevn, 

for Udenrigsminister, Dr. P. Munch, 

der svaredc: 

- Det udenrigspolitiske Na!vn skal 

i aile TilCmlde have et Mode i Lpbet i:lf 

en fjorten Dages Tid. Jcg vil ved den 

Lejlighed vrere redt! til at give aile de 

Oplysninger, man maattc pnske om 

Handelsforholdet lll Tyskland, oo hvis 

' --- - - -.f .. ~~ e Vnl 

- De har ikke paa eget Initiativ fun

det Anledning dertU? 
- Det, dcr er Tale om, er forskellige 

Artikler i fremmede Blade, og at tage 

en Polemik med fremmedc Blade har 

jeg ikke fundet hensigtsmressigt, selv 

om det drejer sig om Blade i Norge og 

Sverige. 

- Men dct har ikkE' kunnct undgaas. 

at de svenske og nnt::ke Synspunkter og 

Paastande hat• brcdt sig her ttl Lan

det ... 
- Det har del JO tkke. Jcg har imid

lertid Gam~ paa Gang udtalt mtg om 



saadan, at den lige og almindelige der ikke en Anskue!se som den, der er virke, men 1 hvert Fald med det Ud
Valgret vH blive .fprt ud i sine yderste fremsat. Og ser vi paa Forlloldet f. Eks. bytte, at Misforstaaelser lkke katt op
Konsekvenser. For nogen Slags kon- til England, vil vi ~e, at Samhandels- staa. om de faktlske Forhold for de tre 

Lande. 
servative Garantier bliver der ikke 
Plads. Jeg beklager det ikke, sagde 

han, thi jeg tror, at vort Partis Tanker 

og Ideer er strerke nok til at gaa ud i 

Befolkningen med og vinde Flertallet 
og Magten. 

tat!ene i 1929 her var henhotdsvis 26.3 

Milt. Kr. og 965 Mill. Kr. og i 1936 542 

MitL. Kr. og 744 Mil!. Kr. 

Der er aldeles ikke i disse Tal Be
grundelse Cor at tale om pkonomisk Af.
hrengighed overfor Tysl<land. Danmark 
bar destovrerre kun to Hovedmarkeder, 
men TaU.ene viser snarere, at Danmark 
har kunnet bringe st!1rre Ligelighed ind 
i Samhandelen med Tyskland. 

Christmas Mpllers Tale afbrP<Jes Gang 
paa Gang af strerkt Bi.fald, tkke mlndst 
da han omtalte Valutaordningen som 
en Ulykke for Landet. Et Leve for Fol
ketingsmanden fik s1ormende Tilslut
ning. 

Vor Stilling til Sverige 
og Norge 

I Aften talte FolkPtingsmand, Direk
tpr Boeck-Hansen, og et Fakkeltog gen
nem Grindsted sluttede med Baaltale a! 
Student Poul Meyer. 

Derefter kom Hr. Christmas Mpller 
ind paa en Omtale af Sp¢rgsmaalet om 
Danmarks Stilling til de andre nordiske 
Lande, og i ganske srerlig Grad Dan
marks Stilling til Sverige og Norge, 
idet han !remhrevede, at dette Spprgs
maal gennem Udtalelser i den allersid
ste Tid saavel i svenske som i norske 
Blade attcr cr blevet aktuelt. Man lreg
ger Mrerke tll, sagde han, at de Udta
lelser, der fremsrettes om Danmarks 
Stilling, tremkommer i Btade, som 
man skulde tro stod Regeringen poli
tisk nmr, og hvor man i hvert Fald 
havdc Ret til at gaa ud .fra, at vedkom
mende fremmede Journalistet· bavde 
overordentlig gode Muligheder for at 
vrere vel underrettede og ikke frem
kom med de Uhyrligheder om Dan
marks Stilling, som Tilfreldet er. 

Hvis det ~nslies, vii Udenrigs· 
ministeren redeg~re 

,Vort politiske Forhold til andre Lande har aldrig nogen Sinde 
vreret sat i Forbindelse med nogen Art af 

Handelsforhandlinger'' 
I Aftes forelagde vi Hr. Christmas 

M¢llers Tale, specielt Afsnittet om Ind

kaldelse af del udenrigspolitiske Nrevn, 
for Udenrigsministcr, Dr. P. Munch, 

det· svarede: 

U denrigsministeren 
maa svare 

Folketingsmanden !ortsatte: 
- De r,revnte Udtalelser saavel i den 

norske som i den svenske Presse un
derstreger meget stmrkt, hvor uheLdig 
den TaLe var, Statsministeren i For
aaret hotdt i Lund, og bvorledes Stats
mlnisterens uk!oge Tale nu medf¢rer, 
at man i den nordisi<e Presse ikke blot 
har laact et forkert Indtryk af, hvad 
det danske Folk l·eelt ¢nsker, men og
saa efterhaanden angiver en Afhmngig
hedstilstand for os, som ikke har det 
fjerneste med Virketighec.ten at g¢re. 

Statsmlnlsterens uheldige Tale og den 
udprmgede Tilbageholdenhed, Uden
rlgsminlster og Udenrigsministeriet bar 
\'1st med Hensyn til at udtale sig om 
disse Forhold, opfordrer efter min Op
fattelse til Handling for at raade Bod 
paa de Fejl oc den Skade, der er sket. 
Det viJ efter mJn Opfattelse vrere n~d
vendlct for Udenrlgsministeren at ind
kalde det udenrlppolitiske Nmvn og 
give Nmvnet en Redegprelse for StWin
gen, og det vii ligeledes vrere n~dven
dl,.t, at der fra en saadan Forhandling 
kommer en Redeg~relse, som kan ret
lede Offentligheden saa.vel i vort Land 
som I Udlandet. 

Der foreligger intet for Rigs
dagen om tyske Gramse-Krav 

Det Konservative Folkeparti er som 

bekendt Partiet, der h.ar kritiseret Tvsk

l andsh·aktaten og Tvsklcmdsaftalen, og 

Det konservative Folkeparti har i sidste 
Rigsdagssamling som tidligere fremsat 

Forslag om, bvorledes bele Landets 

Handelsforhold skulde orrlnes, men selv 
om vi altsaa mener, at A!talen kan kri
tiseres, er det d~g Ju>lt urimeligt, at der 

gives Landet en Omtale, som det er 

sket. 

Det hmvdes, at Sp~rgsmaalet om den 
dansk-tyske Grmnse er rejst under For
handllngerne. 

Eftcr hvad der foreligger for Rigs
dagens Medlemmer, er dette fuldkom
men urlgtlgt, og der kan overhovedet 
lkke vmre Tvlvl om, at det er urigtlgt. 
Naturllgt vilde det vrere, om Udenrigs
mlnisteren offentligt bekrreftede dette. 

- Det udenrigspolltiske Nrevn skal 

i alle Tilfrelde havl' et Mode i L¢bet ill 
en fjorten Dages Tid. Jeg vil ved den 
Lejlighed vrerc rede til at give alle de 

Oplysninger, man maatte pnske om 

Handelsforholdet til Tyskland, og hvis 

der er ~nsker fremme om, at der skal 

titstilles Offentligheden en Redegprelse 

for Forholdet, har jeg intet at indven

de derimod. 

- De har ikke paa eget Injtiativ fun
det Anledning dertil? 

- Det, der er Tale om, er forskelllgP 
Artikler i fremmede Blade, og at tage 
en Polemik med fremmede Blade har 
jeg ikke fundet hensigtsmressigt, selv 
om det drejer sig om Blade i Norge og 
Sverige. 

- Men det har lkkt' kunnet undgaas. 
at de svenske og nm:ske Synspunkter og 
Paastande har brcdl sig her t1J Lan
det ... 

- Det har det JO ikke. Jeg har imid
lertid Gang paa Gang udtalt mig om 
disse Forhold; men pnskcr man det, er 
jeg rede tH at give supplerende Op-
!ysninger. 

lti)vrigt bliver der Lejlighcd til en at
mindeLig Dre1ftetse i Rigsdaoen af vort 
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Bladet : 

e~rU.D.gske Tidende 

. l 6 AUG 1937 
skriver den 

Christmas M;ller forlanger en Redeg~relse af 

Udenri~~il(js~eren om F orholdet til Ty..., .................... _ 
De urigtige svenske og norske Paastande om dansk Afhren· 

gighed af Tysk.Lind er fremkaldt af Statsministerens 
Danmark vii have sin 

Frihed 

nkloge Tale i Lund 

VEJLE. S0NDAG 

- Der kan 

Eksport- og lmport-Tallene Hr. Christmas M~er- vcere den fjer

tyder ikke paa Afhrengighed neste Tvivl om, at Danmark ikke ~~ 

l(ONSERVATIV Ungdom i Ribe Aml Der tales i den skandinaviske Presse ind i et Afhcengighedsforhold, men have 

.f holdl i Dag stort Stcevne I Grind- om Danmark.'l stprre og stprre A!ham- sin fulde Frihed. Virknlngerne af den 

sted. ECter at de Hundreder af Unge gighed af Tyskland. 0konomisk kan en ulykkeUge Lund- role v!ser sig ved, at 

med F aner og Musik var marcherct saadan Begrundelse ikke gives. Dan- saadanne Anskue!se::· kan fl'f'mscettes. 

gennem By en, samlcdes man paa Grand mark udtprte i 1929, det sidste Normal- Mit Parti her sagt det tidligere, og jeg 

Hotel, hvis store Sal hurtigt fyldtes til aar inden Krisen, til Tyskland !or 340 tror, vi vil gentage dct stcerkere endnu, 

sidste Plads. Blandt Talerne var Folke- Mill. Kr. og ind!slrte for 591 Mill. Kr. naar Rlgsdagen tr:l!der sammen, at det 

tingsmand Christmas M~ller. Folke- De tilsvarende Tnl er for 1936: 280 er npdvendigt at de1· handles. 

tingsmanden omtalte fprst For hand

lingerne i Forfatningskomm1ssioncn . 

Om Rcsultatet kunde han naturligvis 

endnu intet sige, men for ham stod det 

saadan, at den lige og almindelige 

Valgret vil blive !~rt ud i sine yderste 

Konsekvenser. For nogen Slags kon

servative Garantier bliver der ikke 

Plads. Jeg bcklager det ikke, sagde 

Mill. Kr. og 376 Mill. K r. og i det flfrste Det er rimeliKt OC' natur1Ja1 at opt&l'e 

Halvaar 1937: 131 Mill. Kr. og 200 Mill. uforblndende Dr,fltelser meDem nordJ-

K ske Recerini'S· og Rlr sdagsreprresen-

roner. tanter med det Maal for fi)Je I saa stor 

Forholdet mellem disae Tal begrun- Udstrrellning som mulfrt at kunne sam

der ikke en Anskuelse som den, der er vlrke, men J bvert Fald med det Ud

fremsat. Og ser vi paa Forholdet f. Eks. bytte, d Misfontaaelser ikke kan op

til England, vil vi se, at Samhandels

tallene i 1929 her var henhoLdsvis 26.1 

Mill. Kr. og 965 Mill. Kr. og i 1936 542 

staa om de faktiske Forhold for de tre 

Lande. 

han, thi jeg lror, at vort P artis Tanker Mill. Kr. og 744 MilL. Kr. 

Christmas MP!lers Tale afbrpdes Gang 

paa Gang af stcerkt Bi!ald, ikke mindst 

da han omtalte Valutaordningen som 

en Ulykke for Landet. Et Leve for Fol

ketingsmanden fik stormende Tilslut

ning. 

og Ideer er stcerke nok til at gaa ud i Der er aldeles ikke i disse Tal Be

Befolkningen med og vinde Flertallet grundelse for at tale om slkonomisk A!-
hcengigbed overfor Tyskland. Danmark 

og Magten. har destovcerre kun to Hovedmarkeder, 

Vor Stilling til Sverige 
og Norge 

men Tallene viser snarere, at Danmark 

har kunnet bringe sts~rre Ligelighed ind 

i Samhandeten med Tvskland. 

1 A!ten talte Folketingsmand, Direk

t¢r Boeck- Hansen, Rg et Fakkeltog gen

nem Grindsted slutredc med Baaltale ai 

Student Pout Me11er. 
Derecter kom Hr. Christmas MP!ler 

ind paa en Omtale af Sp~rgsmaalet om 

Danmarks Stilling til de andre nordiske 

Lande, og i ganske scerlig Grad Dan

marks Stilling til Sverige og Norge, 
.1 ' • ,_ __ # -'--·-- ,1.-. _ .. ~ ......... _ C"--4-..... 

Hvis· det ~nskes, vii Udenrigs
ministeren rede~~re 
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f.!' ONSERV ATIV Ungdom i Ribe Amt 

1~ holdt i Dag stort Stcevne 1 Grind-

"J U.\....a. ............ "' !'" ... . ....... """-e-o --- ----- -·-·- ... _ , 

sted. Efter at de Hundredcr a! Unge gighed af Tyskland. !Z)konomisk kan en ulykke}ige Lund- role vlser sig ved, at 

med Fancr og Musik var marcheret saadan Begrundelse ik.ke gives. Dan- saadanne Anskuc:-!sc:· kan fr~mscettes. 

gennem Byen, samledes man paa Grand mark udfprte i 1929, det sidste Normal- Mit Parti har sagt det tidligere, og jeg 

Hotel, hvis store Sal hurtigt fyldtes til aar inden Krisen, til Tyskland for 340 tror, vl vil gentage dot stcerkere endnu, 

sidste Plads. Blandt Talerne var Folkc- Mill. Kr. og ind:t¢rte lor 591 Mill. Kr. naar Rigsdagen tr~der sammen, at det 

tingsmand Christmas M,;!ler. Folke- De tnsvarende Tttl er for 1936: 280 er nf6dvendigt at der handles. 

tingsmanden omtalte !sSrst Forhand- Mill. Kr. og 376 Mill. Kr. og i det f~nte Det er rlmelfai or naturlfai at optare 

lingerne Forfatningskommlssionen. Hatvaar 1937: 131 Mill. Kr. og 200 Mill. uforblndende Drtffkleer meDem nordi

Om Resultatet kunde han naturligvis Kroner. slle Rererlnrs- or Rlpdararepnesen-
taukr med det Maal for fi)Je 1 saa ltor 

endnu intet sige, men for ham stod det Forholdet meltem disse Tal begrun- Udstraeknlng aom muligt at kunne aam-

saadan, at den llge og almindellge der ikke en Anskuelse som den, der er virke, men 1 hvert Fald med det Ud· 

Valgrct vil blive fprt ud i sine yderste fremsat. Og ser vi paa FOTholdet f. Eks. bytk, at Misfontaaeleer ikke kan op

Konsekvenser. For nogen Slags kon- til England, vil vi se, at Samhandels- staa om de fakllake Forhold for de tre 
Lande. 

servative Garantier bliver der ik'ke 

Plads. Jeg bc'klager det ikke, sagde 

tallene i 1929 her var henholdsvis 26.1 

Mill. Kr. og 965 Mill. Kr. og i 1936 542 

han, thi jeg tror, at vort Partis Tanker Mil!. Kr. og 744 Mill. Kr. 

Christmas Msillers Tale afbr~des Gang 
paa Gang af stcerkt Bifald, ikke mindst 
da han omtalte Valutaordningen som 
en tnykke for Landet. Et Leve lor Fol
ketingsmandetl fl.k stormende Tilslut
ning. 

og Ideer er stcerke nok til at gaa ud i Der er aldeles ikke i disse Tal Be

Betolkningen med og vinde Flertallet grundelse for at tale om ~konomisk Af-
hcengighed overfor Tyskland. Danmark 

og Magten. har destovcerre kun to Hovedmarkeder, I A!ten talte Folketingsmand, Direk
t¢r Boeck-Hansen, Rg et Fakkeltog gen
nem Grindsted slufrcde m.ed Baaltale a1 

Student Pou! Meyer. 

Vor Stilling til Sverige 
og Norge 

Dereiter kom Hr. Christmas MPJler 
ind paa en Omtale af Spprgsmaalet om 
Danmarks Stilling til de andre norcliske 
Lande, og i ganske scerlig Gr·ad Dan
marks Stilling til Sverigc og Norge, 
idct han fremhrevede, at dette Spprgs
maal gennem Udtalelser i den allersid
ste Tid saavel i svenske som l norske 
Blade atter er blevet aktuelt. Man Iceg
ger Mcerke til, sagde han, at de Udta
lelser, der !rernsrettes om Danmarks 
Stilling, !remkommer i Blade, som 
man skulde tro stod Regeringen poli
tisk ncer, og hvor man i hvert Fald 
havdc Ret til at gaa ud fra, at vedkom
mende fremmede Journalister havde 
overordentllg gode Muligheder for at 
vrore vel underrettede og lkke frem
kom med de Uhyrligbeder om Dan
marks Stilling, som Tilfceldet er. 

U denrigsministeren 
maa svare 

Folketingsmanden fortsatte: 
- De ruevnte Udtalelser saavel i den 

norske som i den svenske Presse un

derstreuer megee strerkt, hvor uheldlg 

den Tale var, Statsministeren i For

men Tatlene viseT snarere, at Danmark 

har kunnet br inge st¢rre Ligetighed ind 

i Samhandelen med T11skland. 

Hvis det f)nskes, vii Udenrigs· 
ministeren redegf)re 

, Vort politiske Forhold til andre Lande bar aldrig nogen Sinde 
vreret sat i Forbindelse med nogen Art af 

Handelsforhandlinger" 

I A!tes forelagde vi Hr. Christmas 

M¢llers Tale, specielt Afsnittet om Ind

kaldelse af det udenrigspolitiske Ncevn. 

for Udenrlgsminister, Dr. P. Munch, 

der svarede: 
- Det udenrigspolitiske Ncevn skal 

i alle Tilfrelde have et M0de I Lpbet af 

en fjorten Dages Tid. Jeg vii ved den 

Lejlighed vcere rede til at give aile de 

Oplysninger, man maatte 9$nske om 

Handelsforholdet til Tyskland, og hvis 

der er !Z)nsker fremme om, at cler skat 

tilstil!es Offentligheden en Redeg~re!se 

for ForhoLdet, he# jeg intet at indve1l-

- De bar ikke paa eget Initiativ fun
det Anledning dertll? 

- Det, der er Tale om, er forskellige 
Artikler i :fFemmede Blade, og at tage 
en Polemik med tremmede Blade bar 
jeg ikke fundet hensigtsmcessigt, selv 
om det drejer sig om Blade i Norge og 
Sverige. 

- Men det har lkke kunnet undgaas, 
at de svenske og norske Synspunkter og 
Paastande har bredt sig her til Lan

det ... 
- Det har det jo ikke. Jeg bar imid

lertld Gang paa Gang udtalt mig om 
<Usse Forhold; men f1n-sker man det, er 

jeg rede tiL at give supplerende Op
tysningeT. 

aaret holdt i Lund, og hvorledes Stats- 1 •~--------------

hSvrigt bliver der Lejtighed tii en al

mimlelig Dr~ftelse i Rigsdagen af vOTt 
• 

ministerens ukloge Tale nu medfprer, 
at man i den nordiske Presse ikke blot 
har faaet et forkert lndtryk af, hvad 
det danske Folk reelt pnsker, men og
saa efterhaanden angiver en Afhamgig

hedstilstand for os, som ikke har det 

fjernesee med Virkeligheden at g¢re. 

Statsministerens uheldige Tll.le og den 
udpr;cgede Tllbageholdenhed, Uden
rigsminister or Udenrigsmlnlskriet bar 
vist med Hensyn til at udtale sig om 
disse Forhold, opfordrer eftcr min Op
Cattelse til Handling for at raade Bod 
paa de Fejl og den Skade, dcr er sket. 
Det viJ efter min Opfattelse vcere ncld· 
vcndlgt for Udenrlgsministercn at lnd
kalde det udenrigspolitiske Ncevn og 
give Nrevne' en Redeg,Oreise for SUUin
gen, or det vii Ugeledes vrore n,Odven
digt, a t der fra en saadan Forbandlinl' 
kommcr en Rcdcg,Orelse, som kan ret
lede OffenUigheden saavel 1 vort Land 
som i Udlandet. 

Der foreligger intet for Rigs
dagen om tyske Grmnse-Krav 

Det Konservative Folkeparti er som 

bekendt Partiet, der har kritiseret Tysk

tandstraktaten og Tysklandsaftalen, og 

Det konservative Folkeparti har i sidste 

Rigsdagssamling som tidligere fremsat 

Forslag om, hvorleues hele Landets 

Handelsforhold skulde ordnes, men selv 

om vi altsaa mener, at Aftalen kan kri

liseres, er det dog l1clt urimeligt, at der 

Landet en Omtale, som det er 

Dd hrovdes, at Spprgsmaalet om den 
dansk-tyske Grrense er reJst under For
handlingerne. 

Efter bvad der forellgger for Rigs
dagens Medlemmer, er dette fuldkom
men urlgtirt, or der kan overhovedet 
ikke v;cre Tvivl om, at det er ur i&ilrt. 
Naturllgt viJde det vrore, om Udenrigs
ntinlsteren offentligt bekrceftede dette. 
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Johan Vogt: sa-rlige forhold som den gang f~rte samme land. De nasjonalistiske or- ikke bare dansk som sill egentlige adels og det danske hoffs nazivenn
Fjerde artikkel. li 1 en kunstig hpi tysk procent. Det gnnisasjoncr i Tyskland har arrAn- morsmal, de hadde ogsa helt typiske lighet og eksistensen av 20,000 S0NDERJYLLAND 

hn fastslaes at grenscn av 1920 blev gert fclle.qeiser for den tyske min- d<.nske navn. Denne dansktaJende dansktale.nde men tysksinnete per
trukket op pa el reelt og forsvarlig dretallsbefolkning fra fremmede befolknings tysksanncthet kan ved soner i Spnderjylland er frukter av 
:;nmnlag. og at del. ikke foreligger st.nter - sudetertyskerc fra Tsjek- {prste pieblikk syncs mysteri0s og cicnnc samme historiske utviklings-
nor·n grunn til rcvLsjon av denne koslovnkict, tyskere fra poL'ikc di- u!orklarlig. Dette eiendommelige gang. D 

et faller i ¢inenc .seiv for den I .;:t og SvcJ'Igt sa stor uklarhet over l;l"l'l15P. Det bor nu pa den annen striktel" o.s.v. - til S~nderjylland, nasjona1itetsfenomcn har imidlertid I arcne 1920-1933 blev arbeidet 

flyktigs te •akttager i Kpben- forholdene i ~nderjylland, at jeg :;ide av gren.~en omkring 12,000 for der & bespke deres angivelig Na lett paviselig historisk arsak. De l Tyskland for a utbre den tyske 

havn at allc hovedspl)rsmal i fir. ner dct p~ sin plass f¢rst a fast- rlF<nsksmnc te Disse er imidlertid vansmektende stammefernder. Disse danske kongehus, Oldenburgerne, og il.nOytelse nord for grensen og for 

d;msk politikk star i en n~Sle sam- sli. enkehe clemen trere kjensgjer- cler i avgjort mindretall, og deres re1ser har im1dlertid i sannhet vrerl senere Gliicksburgerne var begge av ihveholdelsen av kravet om en re

rncnheng med landels sttlhng som m nget· ~ '" 8?, ptoblem best~r alene i bevarelsen litet formalstjenlige for arrangJ<Srene, tysk oprinnels e. Oldenburgerne f$Srte v1sjon av grensen bare utf~rt av 

nabo til det overmekltgc Tyskland, Befolk nmgsantallet i S~nderjyl - co\' Sine kulturelle rettigheter. - de ty5ke turister som trodde a helt frem til begynnelsen av det 19. private organisasjoner. Efter nazist

(J~ mcd et grenseomrade hvor det ];;nd er nu om"krmg i.85.00o.~ Derav A\· de h-:ntmot 30,000 tysksinnete komme til en tysktalende provins arhundre en slerkt tyskorientert enes makterobring 1933 {jjres 

- -lfo1 es en daglig kamp mot. tyske ~~· det hentmot 30000 ~ys:Umnete det, ~(,m bcr 1 Sonde11Yiland er det i opdaget i stedet en befolkning som J-'Olitikk. Tysk adel blev innsatt i imidlertid dette arbeid gjennem 

«:kspansjonsbe.strebelser. Det er .,1• 51 lilt ove1 15 pet-:- Ved foT~:e - .:r .. den bare en l.rcdjedel .<;Om bruker J)l aktisk talt i sin helhet bare lalle kdende poster innen!or den danske offisielle tyske statsorganisasjoner. 

l lllldlerlid ikkc lett i K!;benhavu a ungsvalgct I oktober lfi~\ L' 'k ,om sitt hjemmesprog To tred - donsk. a-omme til klarhcl OVCl !wad dr.: t ty,;ke pat"l l 15.5" pet. av de avgtftr.: )'.'dclc::r av de tysksinncte la ler til Di.ss~ omkring -20,000 dansk
egentlig cr som foregar i S~nderjyi- stcmmt'l" Det er 1 Spnderjylland i clngligdag; dansk. ellcr· rette re sagt t<dende ttyskere, er bare tyskere av 
1,., J og over h\"ilken roll(' det sS)n - sit 122 kommuner den samme spnd~rJyske d1alekt sinnelag. Jeg kom for min egen del 
<h rjyske sporsm1U spiller i dansk Del er ty.>k flertaU bare I to sma som den pvrige bcfolkn ing. Det for fprste gang i berpring med dtsse 
"U enrik.spolitik~. J eg beslutlel mrg kommune1· Ubjcrg og Hpjer foreligger overhode; mger. forsi<jell d<·nsktalende ctyskere • fra Dan
dc:~·for denne gang a fore:a en reise bykommunc. Del var ;red avstem- mcllem d <sse "' tyskere» og den dan- mark i m1ne studenterdag('r i Kiel, 
c;:cnncm dette grenscC'mrade. Nu er nlngen i 1920 en langl stprre pro- ,,kf. befoll:nin~ hverkcr. med hensyn e: ars tid efter at Ss1nderjylland var 
del sclvsagt ikke rr.ulig a dann~ sig I Cfntde l lyske Stemmer, og tysk iler- t.l sprog. raseegenskaper ellcr livs- ClVStatt til Danmal;k~ idet den tys k-
en ru!L,tendig oversi!<l over forho!
ch nc i Spnderjylland ved bare noen 
fil dage.;; ophold. J eg l~rle imid!er-
::o i lppet av dette korte besjjk. h\•or 
k~ blev mottatt med e n helt ufor-

---- -
tdl i en rekke av byene. Dette fler- vaner. Forskjellen mellem disse sinnete befolkning det danske te ll skyldtcs imidlert id for en ve- ~ lyskcre:t og danskene cr helt av Slesvig s:snsket at deres studenter ser.tlig del tyske garnisoner og inn- sammc karaktet· som forskjellen fcrtsatt skuldc studere ved t.yske flyttetc tyske tjenestemenn. Et ty- Mellem politiske parlier i et og universiteter. Disse ctyskere:. hadde 
pisk eksempel er byen Spnderborg. 
hvor det danske stemmeantall i 1920 & •• m:nelig gjestevennlighct, mer om bare var 44 pel., mens det ved folke-I:.-nmarks stilling, enn av aile mine 

~c1mlaler med fprerne for de politi-
! kc partie•· i Kpbenhavn. 

.Tcg skal i det fplgenclc opsum-

tmgsvalget i 1935 var 80 procent. 
Det blev pa grunnlag av avstem
n ingsresultatet i 1920 til dels skapt 
det innlrykk ol Danmark den gang 
fikk en for stor del av Spnderjylland I mcrr mine hovedinntl'ykk fra denne t!lbake. Detle innlrykk skyldes Der hersker imidlcrtid i Nor- intidlerlid ubekjcnts)<ay med de 

.• · uUatn vg b .a. \4Llu ""~"'--"··,._· ... , 

' t tyske arbeid sette.s f~•·st og. h det tyske 
JU. mn for a vinne dem. Alle \l.ll~ellem den 
• . der imidlertid pa al det tyske. a g riksver

cr [orgjeves, og at Iorspket pa ( der pa a t ~; :Lifisere Spnderj:Lland alleredlJll den ~o-
betegnes som rruslykket. Det 1,ke viktlge ~\ skolearbeid nar i.;kke utover d er imidd: pet. av befolkningen som pa forriksvernets 

:. r: r tysk innstilt, og sel v blandl ariseringen q e r det en sterk opposisjon t og inter-
den nazistiske virksomhet . Det \ et om re

f.. pkonomiske arbeid d rives i r\se star for ' 1 , • • -- -.--•-

statsadministrasjon, og tysk var helt Den pversle ledelse for det tys ke arirntil begynnelsen av det 19. arhun- beid i S¢ndet-jylland ligger under dre del offiiselle sprog ved det dan- den nazistiskc cGauledeu I Kiel, ske hoff. Lohse. Det d ir ek te praktiske arbeid Kong Christian den 9. lalte dansk ledcs av Flensburgs overborger-med sterk tysk aksent, og fprst den 
nuvrerende kong Christian den 10. 
taler dansk med innfpdt betoning. 
Denne gamle iyskc mote hadde i 
Nord-Shlesvig den na lurlige kon
sckvens at det var finere . a vrere 
tysk cnn dansk. Og om befolknin
gen ikke k unde tale tysk, kunde de 
I hvert fa]l cfple-. tysk. F~rst den 
grundtvigianske bevegelsc satte en 
born for deane tyske mote i S jjnder 
)ylland, og sattc dansk kultur, dansk 
historic og dansk sprog ig jen i cere. 
Del da nske kongeh us' arhundre
lange tyskorien tcrle politikk hadde 
irr.idlertid ett s ig varig inn i dansk 
samfundsliv, og gil· sig den dag idag 
ttl kjenne som betydningsfulle poli
l.ske r eilii.ct.cr: b;idc den daru;ke 

mester, dr. Kracht. Nettop de sam
mE> dager jeg var i Spnderjylland 
var ogsl dr. Kracht der, som ledcr 
av en konferanse i Aabenraa av alle 
lysksinnete medlemmer av kommu
ncs lyrcne i Spnderjylland. Man an
star at de tyskc myndigheter nu an
vender ornkring 1 million kroner 
orr. iret til arbeidet for u tvidelse av 
den tyske innflytelse. Det politiske 
arbeid nord for grensen ledes av 
den offisielJe nazirepresentant dyr 
lrege Mptler i Graaslen. Det kul
lurelle arb--id ledes a v den tyske 
rektor W. K oop17V!nn i Tinglcv. og 
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~konomiske arbeid av advokat for en stor del har kjempet for ut pa a ]a swrsmalet om en grense-
1logelsang i Haderslev. Del kul- <ir.nskhetens sak gjennem en menne- revisjon falle for i stedet a opnll en 
turelle arbeid drives 1 f'jilrste rekke skealder ·under det gamle militarist- n¢ie ~konomisk allianse med Dan
som en skolekamp. Det er for tiden isk,e regime i Tyskland. Disse folk mark. Denne politiske llnje kan tji~J;e 
2!.1 tyske kommuneskoler i S9Jndet·- besidder pa enhvet· mate en langt sine r¢t.ter tilbake helt til det gam~e 
jylland, ordinrere skoler som er un- sl9lne haft enn de ofte lite impo- ·keiserHge regime. Den tyske flates 
derlagt den danske administrasjon net·ende agenter for det tyske ar- ¢verste leder under verdeMkrigen, 
og hvis utgifter dekkes gjennem de beid, og hvis ~nderjyllands skjeb- admiral Tirpitz, meddeler i sine me
danske myndigheter. Den tyske pro- ne alene blev avgjor t i Spnderjyl- moirer at han allerede fjilr krigen 
pnganda nar i sakens natur ikke inn land selv var det overhodet ingen fl'emkastet den ide at Tyskland 
i disse skoler, og det tyske arbeid grunn for de danske i dette grense- skulde tilby Danmark en grense
gar derfor u t pQ i 54irst mulig grad omt·ade a se med noen som h~t revisjon mot a fa dets ~konomiske 
a oprette tyske privatskoler. Den bekymring pa fremtiden. stptte under en krlg. Innenfor den 
danske stat, ~m. gir det tyske min- Det tyske arbeid som f!<ires i nuv~erende tyske regjering er bade 
dretall full politisk og kulturell fri- dansk S¢nderjylland er imidlertid utenriksministeren, dr. Neuroth, og 
het, yder et pkonomisk bidrag til i sin helhet dirigert fra Tyskland, det ~konomiministeren, dr. Schacht, til
d!Sse lyske privatskoler, pll 50 kro- utgj~<Sr et ledd i tysk politikk, og bar hengere av riksvernets linje. Dr. 
ner pr. elev om ;h-et, hvis det er overhodet bare mening som et sa- Schacht er selv fra Slesvig, han selv 
minst 10 elever. Det tyske ubeid dant ledd. taler dansk og har .n~er famille i K~
gar som f¢lge derav ut pa a skape et Man far riktignok i S¢nderjylland benhavn, og vet at all tale om den 
st¢rst mulig antall slike privatsko- et sterkt inntrykk av de motsetnin- nuvrerende grense er urettmessig, 
! ~ r, som lede.s av nazistiske lmrere ger som gj¢r sig gjeldende i Tysk - bare tomt snakk. Dr. Neurath har 
som bar fatt sin utdanneJse i land selv med hensyn til den poli- tidligere vrert tysk minister i K¢
Tyskland. Det er for tiden 53 slike tlske hoJdning overfor Danmark. benhavn, og er likeledes klar ovel' 
private tyske skoler. Det er ofte Kravet om en gjenoprettelse av at den agitasjon som fjilres fra nazist
meget vanskelig a fa elevantallet clen gam1e grense fra f¢r 1920 f¢res J:Sk hold om den tyske folkestamme 
O'lJ til 10, og dette gir foran- n\.1 i f¢rste rekke frem fra det nasjo- nord for grensen er uholdbar. Det 
ledning til den bitterhet som ut- nalw5ialistiske parti i Schleswig- er imidlertid alltid et aktivum for en 
foldes: Familiene lokkes med for- Holstein. Dette forklarer de~ vold- stormakt a besidde et . lite mindre-
reringer til barna og med alle slags somme intensitet som nettop fra tall i svake nabostater. Den tyske 
lpfler for fremtiden. Man regner disse k.retser legges i arbeidet nord regjerlng, som nu streber efter 
bade fra dansk og tysk side med at for grensen. a opna en mer pkonomisk kontakt 
omkring 15 procent av befolknlngen Den nazistiske hovedleclelse sy- med de nordiske stater, synes sam
ovet·hodet ikke har noen nasjonal nes pa den annen side a vtere inn- Udig a finnc a t det spnderjyske 
inn stilling. Disse, som danskene be- st.ill pa a arbeide for en grenset·evi- spprsmal er vel egnet som et middel 
nevner som cde blakkete,, er i s jon, som skulde fpre en del av for a tvinge Danmark inn i dette 
llunn og grunn upolitiske, og det dr.nsk S¢nderjylland tilbake til pkonorniske Iorbund. 
tyske arbeid. settes ffl)rst og fremst· Tyskland, og som skulde la Dan- Det foregar innenfor det tyske 
inn for a vinne dem. Aile ting ty- muk beholde de nordlige deler, regime siadig r·ivninger mellem den 
det· imidlertid :Pil at det tyske arbeid hvor det pnktisk talt i'kke bor noen egentlige nazistiske fl¢i og riksver
er forgjeves, og at fors9Jket pa a na- tysldnnstilte. Pa et m¢te i Flens- nels lcdelse. Alle tegn tyder pa at 
zifisere ~nderjylland allerede rna burg den 11. oktober 1933, hvor det riksvernet utvi!der sig som den do
betegnes som mislykket. Det ty.ske rtt\sjonalsosialistiske partis utenriks- minerendc faktor. En rekke viktige 
skolearbeid nar i.kke utover de 15 leder, AL/'r.ed Rosenberg, var til- utemikspoliti.ske a~j0ner er imid
pct. av befolkningen sam pA forhand stede, erklrerte byradets formann: lerlld blitt fot·etatt mot riksvernets 
er tyskinnstilt, og selv blandt disse c:Vi tror at var f¢rer en dag vi! gj¢re ac!varsler, saledes militariseringen 
er det en sterk opposisjon mot Tyskland stort igjen. Den dag vil av Rhlnlandet varen 1935 og inter
den nazistiske virksomhet. Det tyske alter ~ringe oss et Schleswig-Holstein VE'nsjonen i Spania. Kravet om re
pkonomiske arb.eid drives i f¢rste cup ewig u.ngedeelb .~ Alfred Ro- visjon av den danske grense star for 

' n :kke ved opkj¢p av pantebrev senberg advarte i sin svartale mot tiden ikke pi den tyske 1·egjerings 
gjennem Vogelsang-Credita-nstalt. disse planer, og fremla i stedet ideen dagsor(len. Selve problemet er 
Dette selskap eide i.fjor omkring 80 om en ny deling av S¢nderjylland: imidlertid denned ikke pa noen mate 
jordeiendormner, og hadde panteret- cEn dag vil forholdene vaare ster- skrinlagt. 
ten i mellem 600 og 700 eiendommer. kere enn sympatier og antipatier. Etter nazistenes maktovertagelse 
Det finansieres nu gjeiUlem tyske De fornuftigste blandt de nordiske i 1933 bar spjllrsmalet om en revi
stc:.tsmidler, og det star ved hver folk vil da sette sig sammen og sjon av den sfl)nderjyske grense, sa 
eiendomshandel en ofte ytterst bit- dr!Dfte problemene pa ny, og' sa tror vidt jeg har kunnet erfare, tre gan
ter kamp om eiendommen skal kom- jeg ai det nordiske folkefellesskaps ger vrert satt inn som et aktuelt 
me i danske eller tyske bender. Det land og vi vil na til en forstaelse. hovedproblem: 
er lmi<Pel'tid intet som tyder pll at Dct vil kanskje f¢les like smertelig Kravet om en anneksjon av Sjiln
det vil lykkes for de tyske kretser 1 Schleswig-Holstein og i Danmark., derjylland blev for f¢rste gang 
a vinne synderlig frem ved disse Denne . nazistiske anneksjons- hemlagt sommeren 1933, efter at na-
jordopkjpp. Det danske arbeid for plllitikk, bade det minimale og det zlslene hadde gjennemf9Jrt 5in full
bevarelsen av den danske under.,. maksimale program, star imidlertid stendige m~kterobring. De s¢nder
v;sning og for bevarelsen av jorden I mobltrid mot den hovedlinje som jyske SA og SS-tt·opper mars}erte 
i daMke hender £pres av menn som det tyske riksvern f¢rer, og som gar ~ennem S0nderivllands byer. o~t er-



''tt~~ ~·· //;/ 
II~ · / !:J) , 

Johan Vogt: 
T redje artikkeL 

Den tyske innflytelse 
Dan mark . I 

• 

talinger ti l utlandct, fordl del ikke brikker som beskjeftiger et mindre det fotnpdnc beltsp valuta- attester av I ning. Under dette tredobbelte press, kan skaffes valuta. Nationalbanken arbeiderantall. Den 31. juli kunde denne art. fra utenriksministeriet, fra industl"im [tJrer bokstavelig tall en daglig kamp avisene sMedes bringe meddelelse om Handelsdepartementet, som ledes og fra de danske husmpdre, utstedE'r for a skaffe de fom~dne utenlandske av den sosialdemokratiske minister Handelsdepartementet imidlertid va-at korkfabrikken Sansf i Hcdehuse-valuta til veie De fabrikker som er K j ce r b ~ I, star imidlertid samtidig !uta-attester for et st~rre belpp, enn ne var nektet valuta-atf'est for im-baseJ t pa tilgang 3\' utenlandsk ra- under press ha den danske industri, den faktiske fr·emmede valuta son.~ stoff, - dct gjeldcr i smrhg grad tek- port av portugisisk kork, og derfor som kreve1· valuta- attester lil import Nationalbanken kan skaffe til veie_ stilvarefabrikkene - ma hvcr gang har opsagt 25 arbeidere i Iabrikkens av rastoff, og so'"? overhodet ikke Danmarks Nationalbank, som le-de skal ha ny forsyning fa bevilgct parkett-avdeling. Den 3. august kan holdes i gang hvis disse attester des av den tidllgere sosialdemokrat-1 
motsclnin.g til Norge og Sverigc, mdustrielle konjunklur i Darunark. attester fra Valutacentralen. og har melder avisene at en av Esbjergs ikke utstedes. Handelsdepartementet iske finansminister Bra m s n res, ec hvor det· hersker en almindelig Den tyske handelsavtale spiller imid- til stadighet vanskeligheter med a si.s'rste virksomheter, Esbjerg Tov- rna ennvidere ogsa ta hensyn til de en statsinstitusjon, men fprer sill mdustriel1 opgangskonjunktur og lerlid en sa vesentlig roUe for denn~ fa disse. Nettop i disse dager {ore- vrer·ksfab1·ik, som beskjeftiger 130 ar- kra\· som stilles fra de danske hus- egen politikk, utifra de spesielle henh vor antallet av arbeidsledige syn- utviklingsgang, at det vii vcere pa hggcr det en rekke drastiske ek- berdere, kommer til a avskjedige m~dre, og som frembringes gjcnnem syn som foreligger for Nationalbankcr. star vi. i Danmark for oteblik - sm plass f¢ rst lt gi en kortfattet over- sempler pa virkningenc av dcnne va- tredjedelen av arbeidcrne plt grunn detaljhandlerne til importforrctning- ken selv. De valuta-attester som kct overfor en industrrc11 stagnasjon sikt over den tm;akssammenhcng som lutakm:pphet. Den ::n. ju!J innstilte I av manglende valut<:lbevilgning fra ene og hcrfra til Valutacentralen, om Valutacenlralen utsteder, skal allc I Den industr1ellc opgangskonjunktur her f01·eliggcr 

1 
De clanskc Bomuldsspindener i Vcj-1 Velutacentralen. Det dreier sig i det- at del skaffes en tilstrekkelig for- innfries av Nationalbanken, og all,. nadde stot·t sett Silt hoidepunkt som- Handclsavtaler. med Tyskland lie d1·iftcr. og op5a 670 arbeidcre, Ior- 1 te tilfelle om en ans~kning pa 90,000 syning av utenlandske levnetsmidler, konsekvensene av den tyske handels-meren 1936. lndustr1produksjonem. mcd[jjrer for det (S)rste en heist ek-~1 d1 der ikke forela bcvilgnmg fra Va- 1 kroner kolonialvarer o. s. v. Danmark har avtale faller "for sa vidt i hodet pa omfang bar i det siste at stort liggd straordmrer valuta-knapphet 1 Dan- lutacentralec om de· fomodne belop 

1 

Denne stadrge valutamangel har en mcget ringe eksport til de trop- denne i sannhet lite misunnelsesvet·-pa det mva som den gang blev nadd murk Danmark rnA anvende mn - til mnkj~p av bomull. Dct dreide fremkalt en h~ist egenartet, omenn iske og halvtropiske stater, og Uten- dige nasjonalbankdirektpr . .Fo1 pieblikket er tendenscn nedad- tcktenc av varesalget til Tyskland till sig om et bclS)p pa 150.000 kroner. meget {orstaelig lppende konflikt riksdepartementet leggcr derfor in- Nationalbanken besidder pa sin gaende, og man er pa aile hold kla1 .<jpp av tyske ferd1gvarer, og leve- Handelsministeren K j re r bpI, av-! mellem de tre statsinstitusjoner: gen vekt pa import~n fra disse land. side bare et eneste vaben som det over at det i lppct av h¢stmanedenc r·er dessuten Cl ansellg bel~p dric brpt p~ grunn 8\ donne innstilling I Utemiksdepartemetet. Handelsdepar- Den danske befolkning er imidlertid kan ta i bruk for a mildne denne vii finne sted et fortsatt tilbakefall dcviJ;er• til Tyskland Der foreligge1 sm fcl'ie og vendte ttlbake til Ko- 1 tementcl og Danmarks Nationalbank. ikke innstilt pa a oph~re a bruke pagang. nemlig diskontoforhpielse. AnLaUet av arbcidslcdige er for PIC- som fplge: derav ikkc tilstrekkelig til- benhan: for a skaffe der. forn!)dne I l.Jtenriksdepartementet, under dr. kaffe. te, chokolade, appelsiner, CJ - Den danske diskonto blev forhSfiet blikket 73,000. det vii si 24,000 met gang pa utenlandsk valuta til innlqpp valuta Det viste s1g for ovrrg at ra- 1 ::\1 u n c h s ledelse. star undc1 et sta- troner o. s. v., bare fordi TyskJand fra 2lh tiJ 31;2 p1·ocent i august 1935. enn pa samme tidspunkt ifjor. Man av rastoffer for den danske industri. stoffmangclen i dette tilfclle skyldtes I dtg pres& ikkc bare fra Tyskland forlanger al Danmark skal anvende og blev ytterligere forhpi~t til 4 proregner nu med at antallet av arbeids- Denne valuta-knapphet har nu en feillevcring fra £abr1kkens born- men ogsa fra England om at Dan- sin valuta til kjpp av tyske fabrikk- cent i november 1936, da f¢1genc av )pse til vinteren vii stige i hvert fall vmrt akutt et helt ar. Oanmarks ullslcverand¢r, og megct tydcr pa at mark skal importere bestemte meng- varcr, som Danmark selv er i stand handelsavtalen for alvor begynte fl til omkring 150,000, muligens til Nationalbank, den danske seddel- den plutsclige lukning fprst og fremst der ferdigvarer fra disse land. Dr. til a produsere. Handelsdepartemen- gjpre sig gjeldende. Den effektive hcnimot 200,000. bank, har ingen netto-beholdning a\ var foretatt som et press p~ Valuta- Munch , som er den virkelige Ieder tet har satt en fullstendig strek over rente er imidJertid langt h~iere. Den Denne utviklingsgang og dettc fremmed valuta, men star tvert imol centralen. Fabrikken fikk \"ed han- a\" Danmarks hele handelspolitikk. importer. av enkelte mindre betyde- faktiske rente ved det siste Ian som dystre perspektiv skyldes ikke bare i korlsiktig gjeld til utcnlands ke ban- dclsminislerens inngrep den fornpdne o\·crbringer pa grunnlag av dette lige spcsiah-arer fra de sydlige land, K pbenhavn optok, var ikkc mindt·cdcn dansk-tyske handelsavtale. Dcr ker. Handelsdcpartementel og Va- valuta. og kunde igjen ~pne sin drift. press bestemte krav til Valutacen- men kan \"anskelig ga synderlig len- enn 6% procent. Denne rcnteforPJ( t <;ig ogsa gjeldend~ andre kreftc1 lulacentraJen opfordre1· importprc1 Der Ioreligger imidle1·tid ikke de lralcn, som sorlerer under Ilandels - ger ad dcnne vei uten a vekkc mis- hpielsespolitikk fprer i fprstc rekke som ten£ierer mot en .stan.s av den til a spkc om utsettelsc av deres be- samme muligheter for press fra fa- dep<~rtemC'ntet , at det skal utstede stemning innenfor den hele befolk-
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cmatorium bygges i for
~Ise med en kirkegard, grav
:ne b!)r l~gge i det fri med par·k
tge omgJVelser. Jeg har aldri 
tt man har laget et krematorium 
inne i byens centrum, sier Lud
!lansen, og vi bpr heller lkke 
det. J eg hAper at det na blir 
fOJ'tgang med anlegg av den 
kirkegal·d pa Valle-Hovin i 

~e. P~ e~ ar; J.V!YDUJ.!!;Ue""'"e g .. , 
urudlertld Jkke slipp pi sitt offer. 
Holowtyj blev ikke 19lslatt men sa -men d m . me en rekke andre overf9lrt 
tll en konsentrasjonsleir. Efter et 

Fra. ha~men. 

Aker. Planen er tiltradt av 
utvalg og formannskap, og me

cr, at det her ogsa skal byg
krematorium for de ~stre og 

.Fred. Olsens «Akerhus:o kom fra 
sterdam med forskjellig last Th Th Am
sens cGran!oss,. og ..Skotf~ ~::r 1 ore-
P
I Gr¢nlia, lor henholdsvis Maneb~·te!ISUt reston S"' nf' ~ r og 

bydeler. 

kom . vnne Jellskes •Kong Bjs:frno 
!gAr I f~a B~emen. ..Stavangerljord• gikk 

\1en griper ikke denne planen 
beidet for a bevare de nevnte 
mer som apne areaJer, de sa

>f'lrkbelter som er forutsatt i 
planen? 

i)en t•l Amerika og cBergensf'ord.t h~ tatt dens pla.ss. Fred. Olsens ~len heml~ og •Breta-~ I• d v· . V d . .... " ve IP!>etangen • ar efJell. lA ved utstlkke:r m . 
Meldt til idag var Spnne~jellske~ «~o~ Trygve• for lasting I midtukerute~ 

P amburg, Fred. Olsens •Balzac• til ffn~bryg1~en og samme rederis •Bastanb 
•. rpn Ia !or lasting. Dc.ssuten •Colom-bl(~:p og •MJmona'~' til FilipsU\d og For 

enedes <r.Frcdrikshavn:t I ruten fra J 1-lnnd. Y-

tci, det gjf'lr den ikke. Efter 
cl~bige plan som er utal·bei
det tatt hensyn til de nevnte 
:er, og det er avsatt et bety
eal, hvorved man far ubrutt De st.or.ste gevlnster 
Jse med grpntarealer helt fra 
og ned til byen. Og dette 
. da rikelig plass til skitra

1 Pengelotteriets trekning igAr blev 
trukket ut sAledes: SO 000 kroner pd to 
halvlodder, hvorav det ene er solgt i Oslo 
og det an net I Steln'kjer, kr. 20 000 likele
des PA to halvlodder, det ene solgt 1 Tysnes og det annet I Stavanger. 

m vlnteren. 
tr det ikke v~rt hevdet, at 
tlet burde utlegges til park, 
gartneren skulde fa det til 
lt? 

~en det er forkastet, og 
vu·kellg, at det no§. blir al

eidet for a anlegge denne 
Den vil jo i sig selv virke 

;rk. og nar man Iar tilsu·ek
aler av Iriland ved siden 
alle rimelige hensyn v~re 

P! disse tomter bpr vi 
I krcmatorium, og sa bpr 
Ji blomstcrhall _ fo1• at de 
s, er jeg for mitt vedkom
~ l tvil om. 

To 1Mn" J'dkidrt av bit i Asker 
2 Ved DrenPT'l:'d l Asker blev ~giraftes 

menn, som gikk p4 veien, p!k:j!llrt av 
: prlvatbil og kastet overende. De fikk 

gge noe skade, do& ikke av alvor!ig art. 

Druknet ved B11gd/j ~t1bad. 
En gutt I 15-16 lrsalderen druknet 

ved 19-tiden ig!r ved Bygdf.1 sjpbad. Han ~adde stupt fra brettet I herrebadet, som 
Jkkc er mer enn en meter h¢it. og svpmte 
not>n tak lnnover mot trappen. Han fikk 
foten pl nederste trinn, men gled til
bake 1 vannet og gikk under. Han blev 
bragt I land og kjcrt direkte til UllevM 
syk.ch~, hvor det forgjcves blev foretatt opl1 vnmgs!orspk. 

for sa vidt det eksportpress som nu 
kommer fra Iandbrukel i hverl fall 
delvL<; rcdustu·es. Denne reduksjon 
kan imidlertid igjen bare finne ~~~?• 
for sa vidt der gjennemfpres en h• -
legning av det danske landbr\1, " 
Spprsmalet om en sadan omlegnil~s. 
er i samsvar dermed nu stilt pa dags-:- , 
ordenen. 

Denne omlegning vil i f¢rste rck- '• 
ke matte bestlt i en slprre forstoff
produksjon og stprrc kornproduk
sjon i Danmark, og i en rcduksjon 
av sm¢rproduksionen. Landbofore
ningene setter sig fremdeles til mot
verge mot en sadan endring. d de 
Forskydninger, som er foregaaet ude 

_____._ omkring i Verden~. saledcs lyder 

• Den tyske inn
flytelse i Danmark 
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Hauchs' tese. ¢er der intet sket. som 
kan op[ordrc dansk Landbrug til at 
fol'etage en Omla:>gning af Produk
tionen~. Det blir imidlertid for hYer 
maned som gar vanskeligere a op
rcttholde denne lese, som i konse-

. kvens betyr at Danmal'l< for varig lil t g · n av all boligbygging. ' forvandles til et pkonomisk lydrike s a nBS]o . lf . 
1 

under Tyskland. I midten av juli AntaUel av bygrunger under u j11le - maned nedsatte regjeringen en kom-se er allerede langt mindre enn ifjor misjon, det sakalte ¢Rastoffutvalg,, sommer. Arbeidsledighetsprocenten for a forberede denne omlegning av blandt bygningsarbeidere er nu 1 Danmarks ¢konomi. Denne kommisommer 50 procent stprre enn ifjor sjon, som har som formann National-
bankens direkl¢r, Bra m s n res, somm~r. Men det som f¢rst og fremst holdt sitt fpr~te mote i de siste dager danner gi'Unnlaget for de dystre per- av hdi. Nationalbankens direkt~w. spektiver er den voldsomme tilbake- som hiltil hnr fatt Tysklands-avtagang av anmeldte bygningsarbeider. lens bedr¢velige konsekvenser direkDet er i f~rste rekke pa grunnlag av le som slag pa sitt cget hode, har 
ved denne nye funksjon fatt anled
ning lil a yde et vcsentlig bidrag 
lil Danmarks uavhengiggjprelse. 

denne tilbakcgang at det nu er mu
lig a spa, eller retlere sagt helt sik
kcrt a forutset, en voldsom ¢kning 
av arbeidsledighclen i h~stmanedcne. 

Det kan pa grunnlag av de sta-
tistiske konjunkturunders¢kelser som 
i de senere ar er blitt foretatt i en 
rekke land, fastslaes som en uom
tvistelig kjensgjerning, at boligbygg
ingen spiUer en helt dominerende 
rolle for den almindelige konjunk-
turutvikling. Den store innskrenk-
ning av byggingsvirksomheten i Dan-
m:u·k ma i samsvar del·med vurderes 
som el h¢ist illevat·slende fenomen. 
Del er ikke desto mindre lett for 
Nationalbankens direklf(lr a fremleg
g~ et forsvar for sin politikk. Ogsa 
boligbyggingen lcgger til en viss grad 

1 beslag pa utenlandsk valula, - rik
tignok ikke i srerlig stor grad, men 
dog pa en f¢1elig mate. National
banken star samtidig her overfor det 
eneste punkt, hvor den selv er i stand 
til a gripe Inn i utviklingens gang, 
for a redusere pagangcn efter frem
med valuta. 

Samlidig som den tyske han
dclsavtale saiedes ad disse veie 
provoserer et omslag av den danske 
industrikonjunktur, er Danmarks 
status ogsa blitt forvenet pa grunn 
av de intcrnasjonale pris-[orryknin
gcr som har funnet sled i det siste 
ar. Praktisk talt alle rastoffpriser er 
sprungct i v~rcl pa det internasjo
nale marked. Prisene pa de danske 
eksportvarcr, de danske landbruks
produkter, ligger imidlcrtid nu om-
• ,.,.....,.. ... ... ~ ... 1 ... ;,... -1 ----- - - - !- ' 

Del danske landbruk har hittil 
satt sig til motverge mot en sadan 
omlegning, fordi en innskrenkning 
av smprproduksjonen i sakens natur 
vll forringe landbrukets rentabilitet. 
Man kan ikke rette noen bebreidel
se mot landbruksorganisasjonene at 
de viJ forhindre en reduksjon av 
landbrukets renlabilitet. Der fore~ 
ligger imidlertid her ogsa andre 
veier a ga. Den samlede gjeld over 
det danske landbruk cr for tiden an
s ltltt ttl mellem 4 og 4 Yl milliard 
kroner, og landbl·ukets arlige rente
forplilttelser til omkring 300 millioner 
kroner. Det danske landhruk kan 
ikke innskrenke sin cksporl og sam ~ 
tidig bevare sin rentabilitet, hvis ik
ke denne gjeld i st¢rre eller mindrc 
grad skj~res ned. Spdrsmiilet om 
Danmarks uavhengiggj~relse mun
ner saledes til syvcnde og sist ut i 
sp~rsmiHet om en gjennemgaendc 
gjeldssanel'ing. Mange mente i Dan
mark for ett ar siden at det ikke 
var n¢dvendig ii foreta noen ylter
ligere gjeldsordninger. Opfatningene 
er nu slatt om. Mange ting tydcr 
pa at nettop dette sp¢rsmal i lppet 
av h¢sten vil komme til a innta en 
forgrunnsstilling i den hele pohtiskc 
kamp. De beregninger som nu forc 
Hgger over landbi'Ukets gjeldsbyrde, 
et• imidlertid av gammel dato, og re
gjeringen har som fplge derav nett
op nu satt i gang en omfattendc 
gjeldsstatistikk, hvis resultatcr skal 
foreligge til h~sten i dct j!Sieblikk 
Folketingcl trer sammen til sin vin
tersesjon. 

Hvad der paden ene side er gjeld, 
er pa den annen side rikdom n .... 



---.. , v6 ::>l:l o~r JOten PA nederste trinn men glee! til-
!t basaJ·ene bli blomstcrhall - fol' at de bake I vannet og gikk ~nder. Han blev 
e 1 b¢r bevares, cr jcg for mitt vedkom- 1 br agt f land og kjj<lrt direkte til UllevAI 
- mende .i.kke i tvll om. syk.eh~, hvor det forgjeves blev foretatt 
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Antallet av bygninger under utfjllrel
se er allerede langt mindre enn ifjor 

sommcr. Arbeidsledighetsprocenten 
blandt bygningsar beidere er nu 1 

sommer 50 procent st¢rre enn ifjor 

somm~r. Men det som f¢rst og Cremst 
danner grunnlaget for de dyslre per
spekliver er den voldsomme tilbake
gang av anmeldte bygningsarbeider. 
Oct cr i fprste rekke pa grunnlag av 
denne tilbakegang at det nu er mu
lig a spa, eller rettere sagt belt sik 
kert a forutset, en voldsom pkning 

av arbeidsledighcten i h#strnimedene. 
Det kan pa grunnlag av de sta

tistiskc konjunkturunderspkelser soru 
i de senere ar er blitt foretatt i en 
rekke land, fastsUtes som en uom
tvistelig kjensgjerning, at boligbygg
ingen spiller en helt dominerende 
rolle for den almindelige konjunk
lurutvilding. Den store innskrenk
ning av byggingsvirksomheten i Dan-
mark rna i samsvar dermed vurderes 
som et h~ist illevarslende fenomen. 
Det er ikke desto mindre lett fot 
Nationalbankens direktjiSr a fremleg
ge et forsvar for sin politikk. Ogsa 
boUgbyggingen legger til en viss grad 

1 beslag pa utenlandsk valuta, - rik
tignok ikke i ~rlig stor grad, men 
dog pa en fplelig mate. National

banken star samtidig her overfor det 
eneste punkt, hvor den selv er i stand 
til a gripe inn i utviklingens gang, 
for a redusere pagangen efter £rem-
mcd valuta. 

Samtidlg som den tyske han
delsavtale saledes ad disse veie 
provoserer et omslag av den danske 
induslrikonjunktur, er Danmarks 
status ogsa blitt forverret pa grunn 
av de internasjonale pris-forryknin
gcr som har funnet sted i det siste 
ar. Praklisk talt aile rastoffpriser er 
sprunget i vreret pa det internasjo
nale marked. Prisene pa de danske 
eksportvarer, de danske landbruks
produkter, ligger imidlertid nu om
trent nJ'Siaktig pa samme niva som 
for ett ar siden. Der er som fj6lge 
derav opslatt et misforhold i Dan
marks handelsforhold overfor utlan
det. Den danske industri ma for det 
fprste for a fa samme rastoffmengde 
fra utlandet betale en stjiSrre mengde 
utenlandsk valut.a. Det danske land
bruk rna cnnvidere pa grunn av pris
sligningen pa forstoffer, anvende en 
stprl'c del av sine salgsinntekter til 
dckning av forsloffimporten, enn for 
et ar siden. Dette hat· utvil<;omt bi
dratt til tt reduser·e netto- inntekten 
for dct danske Iandbruk, og denned 
ogslt dels evne til a kjjiSpe industri
varer·. Uthudet av industr·ielle fer
digvar·er pa det innenlandske marked 
i Danmark er imidlertid nu stpne 
enn noen gang tidligere, fordi der i 
tillegg til den innenlandske industri
produksjon ogsa kom.mer en strjiSm 
av fcrd igvarer fra England og Tysk
land, som Danmark er tvunget til a 
molta. Ocr foreligger pa grunnlag 
av disse forhold en ekstra lendens 
til krise for den danske industri, i 
tillegg til den depresjon 
skrenkningen av n~:svirk!;onl-
heten medf¢rer: 

Jeg har funnet det pa 
a gi en Sa paSS Utf¢rlig U~:IU:SLU.UU!; 
av disse krefter som nu spiller 
ved Danmarks ¢konomiske 
fordi vi her star overfor forhold 
er av vcsentlig betydning for dett.e 
lands hele ¢konomiske og politiske 
fremtid. Det vat· mulig allerede 
ett ar siden i grove trekk a forutse 
dcnne utviklingsgang. De prob 
som man den gang kunde skimte, er 
imidlertid nu ikke mer dystre frem
tidsprofetier, men dagsaktuelle reali
teter. 

Det foreligger bare en vei for 
Danmark til a komme ut av denne 
blindgate. Denne vei bestar i en op
hevelse av de ugunstige bestemmel
ser ved den Lyske handelstraktat. 
Kampagnen mot den tyske avtale har 
nettop i samsvar dermed nu i den 
siste maned satt inn med ny kraft. 

Den danske regjering kan imid
lcrid bare optrc med tilstrekkclig 
styrke overfor de tyske forhandlere, 

undet· 1'yskland. I midlen av juli 
maned nedsatte rcgjel'ingen en kom
misjon, det sakalle «Rlistoffutvalg:., 
for a forber·ede denne omlegning av 
Danmarks J'Skonomi. Denne kommi
sjon, som har som formann National 
bankens direlctpr, Bra m s n res, 
holdt silt fpt·ste mple i de siste dager 
av juli. Nationnlbankens direktpr, 
som hittil har fatt Tysklands-avta
lens bedr·pvehgc konsekvenser direk
le som slag pa si tt cget hode, har 
ved denne nye funksjon fatt anled
ning til a yde et vesentlig bidrag 
til Danmarks uavhcngiggjprelse. 

Det danske landbruk har hittil 
satt sig til motverge mot en sadan 
omlegning, fordi en innskrenkning 
av smprproduksjon<:'n I sakens natur 
vii foninge landbrukets rentabilitet. 
Man kan ikke rette noen bebreidel
se mot landbruksorganlsasjonene at 
de vll for·hindt·e en reduksjon av 
landbrukets rentabilitet. Der fore 
ligger imidlcl'tid her ogsa andre 
veier a ga. Den samlede gjeld over 
det danske landbr·uk er for tiden an 
slatt til mellem 4 og 4% milliar·d 
kroner, og landbrukets :irlige rente
forpliktelser til omkt-ing 300 millionet:' 
kroner. Det danske landhruk kan 
ikke innskrenke sin eksport og sam 
tidig bevare sin rentabilitet, hvis ik
ke denne gjeld i stprre eller mindre 
grad skjreres ned. SP9rsmalet om 
Danmarks uavhengiggjprelse mun
ner saledes til syvcnde og sist ut i 
sp~rsmalet om en gjennemgaende 
gjeldssanering. Mange mente i Dan
mark for ett ar siden at det ikke 
var npdvendig a foreta noen ytter
ligere gjeldsordninger. Opfainingene 
er nu slatt om. Mange ting tyder 
pa at nettop dette sp¢r·smal i l¢pet 
av h¢sten vi I komme til a innta en 
forgrunnsstill ing i den hele politiske 
kamp. De ber·egninger som nu fore
ligger over landbrukets gjeldsbyrde, 
er imidlcrtid av gammel dato, og re 
gjel'ingen har som fjiSlge derav nett
op nu satt i gang en omfattende 
gjeldsstatistikk, hvis resultatcr skal 
foreligge til hpsten i dct pieblikk 
Folketingct trer sammen til sin vin
tersesjon. 

Hvad der paden ene side er gjeld, 
er pa den annen side rikdom. Det 
danske landbruks gjeldspapirer u t 
gj¢r en hovedbestanddel av de be
sittende klassers rikdom i Danmark. 
Reduksjoncn av landbrukets gjeld 
vil si en reduksjon av de besittende 
klassers formue. Men nettop her sy
ncs arbcidet for Danmarks uavhen
giggjprelse a na sin mest ugjennem
ir·engelige barriet·c. 

Det vir·kct· for en fl·emmed iakt
tager· sa megct mer forstemmende a 
sc den ut·okkelige fasthet hvormed 
de bcsittcndc klassel' vender sig mot 
enhver r·ecluksjon av dcres investerte 
interesser, fot·di sp~.SI·smalet om Dan
marks uavhengighet ikke bare er av 
r·en pkonomisk.. natur. Det er sam
tidig et sppr·sm!tl om landcts suve
renitet og om dcts gr·ense overfor en 
aggressiv stormakt. Den nasjonale 
patos er· her i sannhet av ringe verdi, 
hvis den ikkc samtidig cr forbundet 
med nasjonal ansvarsfplclse og villig
het li] a b;{!l'e den fom~e andel 
av de offer som kreves. 

.Johan Vogt. 
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grunn av det.s stilling )iOm regjer- e1 i Norge og Sverige saker som folk 
regjering pas-

Johan Vogt: A nnen artikkel. ingsorgan. Kampen mot Tysklands he 1st vii overlale enkelte eksperter av dets sskononmw~<e perspektiver, ser npie pa at det utstedes et t.il

Den tyske innflytelse 

Ddnmdrk . • 
I 

bestrebelser efter 8 vinne pket her- til avgj¢relse, og vi er som f~lge at det kan v~ere pa sin plass 3 sam- strekkelig antall valuta- attesler til 

redpmme 0\·er den danske utenriks- derav i vare land sjelden vidner til tr.enfatte de kjcnsgjerninger som kjpp av tyske ferdigvarer. og hvis 

politikk kommer imidlertid ofte til temperamentsfulle sammenstj!lt om foreligger. importj!lrene ikke frivillig foretar 

ultrykk med helt lilstrekkelig tyde- handelspolitiske spprsmal. I Dan- Det f~rste hovcdpunkt i avtalene den fornodne import blir de opfor-

ltghet i parliets lok:.1lprcsse, - fprst mark ha1· pa den ann en side den gar ut pa at Dan mark skal fii sin dret til kjj~.~p av den danskc regjering. 

og fremst i cDemokraten:t, partiets tyske handelstraktat nu gjennem vareeksport til Tyskland betalt med Dettc system har to konsekvenser 

otgan i Aarhus. over halvanJ1et iir I virkeligheten tyske varer. Ved avtalen for 1936 for Danma..rks pkonomi. Det danske 

M
an kan nat· man skal kartlcgge enn videre av hoist forskjellig na- I Spnder-Jylland star hele den inntatt den centrale stilling i hele fcrpliktet Tyskland sig til a kjppe eo marked oversvommcs for det fprste 

de frontlinjer som sHir i Dan- tur. d<>nsk-sinnetc befolkning i en felles den politiske debatt. bestemt mengde landbruksproduk- med tyske ferdigvarer, et forhold 

mark sclv ved brytningene Den danske industri bekjemper kampstiUing mot de tyske hegernoni- Hovedprinsippct for den handels- te1, og Danmark skulde sa kjdpe for som selvsagt innskrenker den dan

om den danske utennkspolittkk, op- den cftergivendc handelspolitikk btstrebel.scr. fordi de her gjennem forbindelse som nu bestar mellem et tilsvarende bels:tp tyske varer. Ved ske industris avsetningsmuligheter. 

s~illc fl)lgende ho,·edsatscl·: .::''m nu {ores ovcrfor Tyskland. for- !" m'C'nneskealdrc i tiL~trekkel:g grad Danmark og Tyskland blev fastlagt a\1alen for iar er Tysklands innkjpp :\'len dette er ikke det vesentlige. 

De \'lkllgstc kreftcr som arbeider :li den forer til en knebl:ng av den har Ja-r: det :yske :nil;tarist:Ske sy- ved handelsavtalcn av januar 1936. fra Danmark bestemt av de danske Danmarks kjppekraft i utlandet, som 

for en tysk-onentert polh:kk be- :ne:mlandske indus:rip1·oduksjon .>tern it kjenne. Oct :;cndl'rjyske Avtalen for iar avvikcr riktignok i kjpp fra Tyskland det forutgaeode pit forluind er knapp pa grunn av 

slar av storbond e:~c.~ fag!:ge .:>rga- DP.nmark. .sostaldemokrat J er ,.annsynl:gvis :len .,it: form fra a\·talen for 1936, og det 1 kvartal. Disse forpliktelser vilde den begrenselc landb1·ukseksport til 

nisasjon, landbofo!·en:ngene, og de- Den danske arbeide:-bevegelse be- organi5asjon som med ;t¢rst i\raft foretas nu ogs~ kvartalsvise revi- tmidlertid ikke medfpre noen som England, blir pa grunn av denne av

re; politiske orgomsasjon, ,·enstre- "Jempcr· den tyske mnflytelse bade bekjemper den .1uvrerende undfaJ- sjoner Selve hovedprinsippene har ht'lst ulempcr for Danmark, hvis det tale beslaglagt I sa stor grad til fer

part let, derne..t av .:let radikale d\.' pkonom1ske og politiske grunner. lcnhetspohtikk u\·er·for Tyskland. ~-nidlertJd sannsynligvis rkke vrert selv kunde bestemme de varer som digvarekjpp fra Tyskland, at det er 

part1, og cndehg av ac:!elen og hoffet Cen dan.ske ~ago:-gamsasjon star ;\len ?gsc; det sonderjyske ven!"tre- \·esenthg endrel i dettc tidsrum. det skulde avta. Disse varesorter og for fa midler tilbake til innkjpp av 

De v:.kugste kre~1er· .>om pa den ;arnmer. med industriradet i opposi- prrt! star her pa samme hovcdfront. Handelsa,•taleo av januar 1936 var ogsa den pns som skal betales, fast- de npdvendige ristoffer for Dan

<mncn side arbe:der :not den :yske ~jon mot handelstraktaten med ,;g star derfo:- vgsa . et a,·gjon mot- !-lemmehg. og blev ,·edtatt av Folke- settes imidlcrtid diktatorisk av mark selv. Den danske industri lider 

i •. nfiyte!s"e be.s!a r av del danske i"ysk~a:~d, ford1 den forer til en be- .>etningsf01·hold til den utenrikspoli- :mget uten at dctte hadde adgang Tyskland. Tyskland vil selge ferdige som fplge derav under en stadig ra

indus:nrild, a v d e!1 SOSiahstiSKe fag- gU.'1SllgeJse for de!l ;yske !ndustr; pa ;i;ke ;!!1je sam landboorganisasjo- ~ j a !!)Ore 5 1& bckjenl :ned 8\'taJens fabrikkvarer, i fprste rekke tekstil- stoffmangeJ. 

bevege1se og av hele de:1 c!ansk- .:leo dar.skes bekostning. og der:ned :-Jo?nc .Jg ·.-ensu·c for ovng forer. .nnhold Avtalene er fremdeles varer. skotPi o.s.v., d v. s. varer som Denne hovedbestemmelse for

smnete beio!.kmng i Sonder-Jylland. ul pkmng av arbeidsledlgheten i Danmark.s pkonomi.i.:-e a\·hengig- hemmelige, men de \<ktigste be- Donmark sclv kunde fremstille. verres imidlertid pa en ve-

De~ er ~ch·sagt ikke muhg a op- D<: n.'Tla.rk. Det hele :ianske so.>ial- ;,et a,· TyskJand gir sig i forste rek- :;temmelser er nu blitt Kjent ad for - Danmark bar fprst og fremst behov sentlig mate ved en ekstra bestem

st!lle !a.;w sk:llel:njer meliem d:ssl' :!cmokrali star demest i sakens na- ke uttrykk gjennem den dansk-tyske skjellige veier. fo:- rastoffer fra utlandet, men kan melse. Danmark rna i tillegg til den

!ronter, .?:·ensene er flytende og den :u1 i et skarpL motsetnlngsforho!d til handelsavtale, og :tampen mot de Oct er ikkc mulig for en uten- nu bare i meget liten utstrekning fa nt! import fra Tyskland ogsa kjppc 

holdnlng ;;om representantene for dct bestaendc reg!me i Tyskland tyske hegemoni-bestrebelser gir sig forstaende a dannc sig en tilstrek- kjppt rastoffer i Tyskland, Den dan- for et bestemt ekstrabel~p i Tysk

cL.-se fo r•kje!!:ge sosiale grupper Den tone som particts ho\·edorgan. som folge derav nu forst og fremst kelig kla:- ov.crsikt over hvordan ske regjering har herred~mmet over l<>nd, og rna erlegge betalingen for 

innta t· er ofte motsigelsesfull. '-Socialdemokraten :t, anvender i t;ikjenne som en kamp mot de mest d;sse avtaler virkcr. De forhold som il~'por~dl·enes innkjpp gjennem va- dette i konlantc engelske pund. Ved 

De mottver som Jigger til grunn dcnne kamp er riktignok ofte meget ugunstige bestemmclser ved denne cet her dreier sig om er imidlertid llutacentralen, idet innkjpp fra ut- avtalen for 1936 matte Danmark 

l(J; de for!"kjellig<> flpier innenfor avdempet. fordi dcnne avis er bun- htmdelsavtale. "" sa \"(!Scntli~ bC'tydning bade for I landet rnA be\•llgec av denne gjen-, forplikte sig til et slikt arlig ekstra-

hver av d1sse to hovedlronter er det til en srerlig forsiktighet pa Handel$politikk og hande!savtaler forstael.sen av Danmarks sreregne nem utstedelsc av sakalte cvaluta- "Fortsettes side S) • 
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Den tyske inn
lytelse i Danmark· 

(Forti. fl'a side 3) 

kjSSp for 1 million pund sterling, d. 

v. s. omkring 23 millioner dan.skc 

kroner. Belppet er iar satt ned til 

% million pund, eller omkring 15 

millioncr kroner. Tyskland kan p!l 

denne mate fA et ekstra valutabei9Jp 

til krigsnpdvendlge rastoffer fra ut

lnndel, mens Danmarks egne valuta

tdgfln~cr tal forsyning av Danmark 

med de npdvendige rilstofier blir tU

svarende reduscrt. Dt"nnc hclt ene

staende bestcmmelse blev holdt 

twmmC'lig, ogsA £or Iolkctinget, som 

rrtlifiserte handelsavtalen som en 

blankofullmakt fo1· Lllemiksminl

steriet. Den nylig fratrndte finans

minister H. P. Hanssen utt'alte ifjor 

sommcr at «befolkningen vilde for 

fa-1'Cie-s nAr den erfarede prisen 

for varc hnndelsaftaler mcd Tysk

land:.. Den danske offenllighet fikk 

det fprste lnnblikk i denne sCErbe

slemmclsc gjennem en radiotale av 

utenriksminister Munch i august 

1936, men fikk f¢l'8t for alvor klar

het over bestemmelsene gjennem en 

arti·kkelserle I den konservative 

avis cNationaltidende~ 1 november 

mAned. Den aksjon som blev lnn

ledet av denne avis var det f~rste 

ullrykk for den danske induslrUI 

~pne motstand mot den nuvCErende 

danske utenrikspolitikk. Alle an

grcp som senerc har vrert f¢rt mot 

den dnnsk-tyske handel.<~avt.ale bar 

Hkeledes fortrinsvis vCErt retlet mot 

dfnne srerbestemmt>lse, fordi den 

bade er av mest ydmykcnde karak

tt:: og ov mer skadclig vlrkning for 

Danma1·ks cgen ji!konomi enn noen 

av de j(Svrige punkter. 

cNationaltidende:.s aksjon i no

vember 1936 var retlet ftlrst og 

(J e-mst mot t.lenriksministeren dr. 

Mt~ncll, som den hcle tid har Iedet 

howdforhandlingene med Tysk

land. cBebreidclsenc rna alene ret

it's mot ham,, heter det s!ledes i en 

II\' disse artikler (7. november). cAt 

de lyskc Fm·handlerc sjilget· at opnaa 

det mest mulige a£ deres Modpart, 

kan der ikke sles noe til - det 

er kun, hvad man m.na vrere forbe

redt paa. Der fi.ndes jo ikke i 'Folke

relten nogen Be.stemmelse, svarende 

til den danske Strarfelovs Paragraf 

Z82, hvorefter mnn ikke maa udnylt.e 

aJJdres Npd, Enloldighet og Ucrfn

renlled til at betinge sii en Ydelse, 

der staar i aabenb~trt Misfo1·hold til 

Modydelsen..~ 

Den sosiaJdemokratiske regjer-

1nispresse sA sia: den gAng npdsaget 

tll a fof5vare regjeringcns \llenriks~ 

minister. En rekke ting tyder 

lertid pl\ at der I den senesle tid 

inntradt et omslag i Iorholdet mel

lem del sosialdemokrailske parti 0 g 

utenriksminister dr. Munch. Det er 

kjent av aile, at der gjennem lang 

tid ht-~r vrert b~tydelige rivnlnger 

mellem d et sosialdemokratiske parti 

og det radikale parti med hensyn til 

den fs;lrte utenrikspolitikk, men fs:lrst 

i den siste maned er dL'Se motset

ninger og.5a kommet til offentlig ut

trykk I den so.sialdemo'kratiske 

presse. Denne nye aksjon mot den 

dsnsk-tyske avtale blev apnet av 

den sosiRldemokrati.clke avis cDemo

kratcn:. I Aarhus, ved en artikkel i 

be>gynnelsen av juli mimed, som 

vakte almindeJjg op.sikt. Den dansk

tyskc avtale kar11kterlsercs her som 

e:t cFomCErmelse mod Danmark~. 

Artikkelen munner ut I fjlllgende 

utvctydige konklusjon: cDet ser ud 

t1l, at Tyskland bevidst udnytter 

Danmarks Trang til at sselge paa 

den Maade, at det dikterer os me

ningsll<ise og urimelige Handels

vilkaar,, 

Vi fjllres pa grunnlag av denne 

utv1klingsgang frem til to spprsmal, 

som hver for sig er av centra] bc

t.ydning: 
Hvad er for det !prste arsaken til 

a~ den danske regjering i januar 

1 Q~R arvltnlc rlPnnp for Dan mark 

bragt i c1·faring, og jcg t.mr ikke del l den dansk-tyske ,handclsavtalc er i 

cr nocn grunn til a skjulc dc~tc nu, siLt politiske innhold I virkeligheten 

at de tyskc Iorhundlcre oprmnelig en kamp mot denne inndragrung av 

stille kravet om en revis)on av den Danm.ark under Tysklands pkono

stsr.derjyske greuse som en betin- miske interesscsfa~re. Men denne 

ielse for inngaelsl' av en handelsav- kr,mp er l fprste l1flnd av innenriks

tnle. Dclte krav blev selvsagt avvi..;t PQliti!'-k natur, en kamp mot den lin

fra dansk side. Manl(c tlng lyder je som landboforeningene og land

im.idlertid pA at handelstraktatens bruksri\det nu {prcr. 

ugunstige bestemmelser er den pris Del .!106ialdemokratiske partis ho

Tyskland har kn•vd for fl Ia spf6rs- vedorgan cSocialdemokraten~ tok 

malE't om en grenserevisjon falle. pa grunnlag av «Demokratenu an-

Vi star imidlertld her ikke bare grep disse spj'Jrsmal op i en ledende 

overfor en interesse-konflikt mellem artikkel den 12. juli. cSociald emo

D:mmark og Tysk.land, men samtidig kraten•s lcder er rlktignok holdt J 

overfor motsetninger innenfor Dan- meget forslktige former: «Vi tror 

mark selv. ikke:., heter det her, «paa Nytten af 

Dct vilde neppe vrert 1Jllll]Jg for en almindelig Pressediskussion om 

Tyskland a opna en for Dnnmark PJOblemet i !l>jeblikket. Den Han

ydmykende og f~konmnisk skndelig delsaftale som grelder, cr godkendt 

handelsavtalc, hvis de tyske for- ;,v Rig.sdagen, og dt>t kan snarest 

lumdlt-re hadde stall overfor et enlg virke uheldigt, om dansk Presse nu 

folk. Del dan.'ike folk har ikke statt begynder paa en stpn·e Kampagne 

cn_lg. Landbo-o1·ganisasjonene har derom. Sp~rgsmaalet er saa ,Smtaa

ulif ru landbrukcLs eksportbehov lellgt, at de Overvejelser, der skal 

v;ert intcresserl l !I opna en avtale ioretages, og de Standpunkter d er 

m~ Tygkland, sa a si for enhvcr slcal tages, bedst tages J Ro og ~~ de 

prts, uansett hvilke pkonomiske !or- ansvarlige Myndigibeder som bar 

deJer Tyskland derved kunde opnlt l\.endskab til a ile Sa~ens Sider.• 

1,>3 den fJvrige befolknings bekost- cSocialdemokraten:. fin der d et der

nmg. Den lyskc rcgjering har med lmot pa s in plas.s !1 si el par meget 

l!ndre ord ved sitt arbeid for a opnl tydeliie ord om den fordelaktige 

pkonomL.;ke hE>gemoni over Dan- stilling som de tyske forhanrllet'e 

batt et. sl~ttepunkt av helt ve- stAr I pa grunn av landbv!oreninge

betydning innenfor landets nes og venst.n:ls 1 holdning· cSkal 

Spf'Jrgsmaal~t endelig diskutrres, 

S8fl E>r dt>l nodvendlgl at g~re •>P

Il'lllrksom paa, at dct vii v1vre ug~H·

Iir for Reieringen at opnaa tiHreds

stillende Vilkaar for vore Handels

aftalet med Tyskland, s-aalcn~c 

Venstrepreasen med Stj'Jlte av 

\'cnstres Politikere fj(Srer den Agita

tion, der har v;eret fs'rl dct s idste 

Aar.~ «Dersom man tror at no~et 

saadant styrker de danske I<'orhand

l<>re I dercs Stilling overfor Mod

parten, tager man virkclig fejl. • 

•Den Form for «Stptte, minder be

tcrnkelig om en Dolk i Ryggen . .t 

Det er ikke lett for en fremmet 

i<lkttager A danne slg full klarhet 

over arsakene tU den pkete aktivitet 

som nu er reist lnnenfor den danske 

arbeiderbevegelse mot den tyske 

lnnflytclse over Danmark. J eg har 

im:idlertid det innlrykk at vi her 

har A gj~re med et samspill mellem 

f~lgende forhold: 

Den spanske borgerkrig og de 

avsl~ringer som har funnet sled over 

det intrigesplll 50m Tyskland fprte 

l Spania f~r oprprets u~bn1dd har 

belrert ikke bare den danske arbei

derkla.sse, men og.sA store deler av 

den pvrige befolknlng om at del er 

pAkrevd i tide a sette sig til aktiv 

motve1·ge mot den na:z.istiske re

gjerings a1·beid pa a binde Danmark 

til den nazistiske blokok. Den span

sire borgerkrig har samtidig gitl en 

mektig here om at cftergivelsens 

n<llitikk bare bidnr til a S1ke det 
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Janch. Den dans ke ofCenllighet Clkk 
det f~rste innblikk i dennc smrbe
stemmclsc gjennem en radiotalc av 
utenrlksminister Munch I august 
1936, men fikk f~rst for alvor klar
het ovet· bestemmelsene gjennem en 
artlkkelserie i den konservative 
avis cNationaltidende~ J november 
mAned. Den aksjon som blev lnn
ledet av denne avis var det f9$rste 
uttrykk for den danske industrl., 
&pne motstand m o t den nuveerendc 
danske utenrikspolitikk. Aile an
grep ~om senerc har vrert fprt mot 
den dansk-t yske handelsavt.ale har 
likeledes for trinsvis vrert rcttet mot 
denne s rerbestemmelse, fo rdi den 
bade er av mest ydmykende karak
lH og av m er skadclig vlrkning for 
Danmarks egt?n pjkonomi enn nocn 
av de ~vrlge punkter. 

bragt i erfaring, og jeg tmr ikke det I den dansk-tyskc )landelsavtale er i 
cr Jloen grunn til a skjule dc~te n~, sitt politiske innhold i virkeligheten 
al de tyske forhandlere oprmnel1g en kamp mot denne inndragning av 
stilte kravet om en revisjon av den Danm~u·k unclet· Tysklands ~kono
s~r.derjyske grense som en betin- mL'!ke intere.ssesf<cre. Men denne 
gelsc for inngaelse av en handelsav- k<:mp E'r i f#r·ste hAnd av innenriks
tnle. Dctte krav blev selvsagt avvist politi.s.k natur, en kump mot den ]in
fra dansk side. Mange ting tyder je som landboforeningene og land
imldlt>rtid pa at hande1straktatens bruksrAdct 'nu ff$rer. 
ugunstige bestemmelser er den pris Det ~ialdemokratiske part.i$ ho
Ty~kland har krevd for a la sp¢rs- vedorgan ~Socialdemokraten~ to.IC 
maJ£>t om en grenserevisjon falle. p!i grunnlag av •Demokratenu an-

Vi star imidlertid her ikke bare grep disse sp¢rsmal op i en ledende 
overfor en interesse-konflikt mellem artikkel clen 12. juli. «Socialdemo
D:mmar·k og Tyskland, men .samtldig kraten:.s Ieder er riktignok holdt .t 
overfor mot~~etnlnger innenfor Dan- meget f.orslktige former: cVi tror 
mark sclv. ikke:., heter det her, •Pall Nytten af 

c:Nationalrtidende-.s aksjon i no
vember 19:~6 var r ettet f~rst og 
fr(•m.<;t mot utenriksministeL·en dr. 
M unch, som den h cle tid har Iedet 
hovedforhand.llngene med T.vsk-
1,\nd. c:Bebreldclsene mii alene rct
f«:'s mot hanu, heter det sAiedc-s i en 
8 \' disse ar tikler (7. november). cAt 
de tyske Fo•·handlere spger at opnaa 
det m est muJige a! deres Modpart, 
kan der ikke s ics noe lil - det 
er kun, hvad man maa vm1·e forbe
redt paa. Der findes jo ikke i Folke
retten nogen Bestenunelse, svarende 
til den danske Straffelovs Paragraf 
~82, hvorefter mnn ikk.e maa udnytte 
andres NP<J, Enfoldighet. og Uerfa
renlled til at betJnge sig en Ydelse, 
der staar i aabenbart Misfot·hold til 
Modydelsen.~ 

Del vildc neppe vrert m~~.~lig for t>n aJ.mindelig Pre6sediskusslon om 
Tysldand a opna en for Danmark P10blernet l fl)jeblikket. Den Han
ydrnykende og !ikonomisk skadelig delsaftale oom greldcr·, cr godkendt 
handelsavtale, hvis de tyske for- c.v Rig.sdagen, og det kan snarest 
lmndlere hadde stalt overfor et enlg virke uhe1digt, om dansk Presse nu 
folk. Det danske folk l1ar ikke statt bcgynder paa en st¢rrc Kampagne 
C'nig. Landbo-organisasjonene har derom. Sp~rg'.smaalet er saa ;mt.a
utifra landhntkcts eksportbehov lel!gt, at de Overvejelser, der skal 
va-rt intcressert I a opna en avtale foretaget;, og de Standpunkter, der 
m~ Tyskland, sa a si for enhver skal tages, bedst tages 1 Ro og af de 
Pl'ls, uanselt hvilke ,:Skonomiske for- ansvarlige Myndlgbeder, som har 
dcl('r Tysklund derved kunde opna 1\.endsk.ab til aJle Sagen• Sider.• 
p3 den pvrige befolknlngs bekost- •Soclaldemokraten:. finder det dcr
nmg. Den tyf-lkc regjering bar med imot p;'\ sin plass u sl et par m eget 
andre ord ved sitt arbeid for a opnl tydelige ord om den fordelaktige 

~konomLc;ke hegemoni over Dan- !ling som de tyske forhandlere 

Den soll'laJdemokratiske rcgjer
in¥spresse sA sig den g11ng njk!saget 
ttl a fo~vare regjeJ·Jngcns ulenl'iks
minlster. En rekke tlng tyder imi 
lerti.d I~ at der i den sene.ste lid e 
im1tradt et omslag i forholdet mel
lem det soslaldemokra ~iske part! 0g 
ulenriksminister c!r. M1mch. Del eL' 
kjent av alle, at der gjennem lang 
tid har vrert betydelige r lvninger 
meUem d et ooslaldemokratiske parti 
oy. det radlkale parti med hensyn til 
den f¢rte utenrikspolitikk, men f~rst 
i den siste mAned er di.sse motset
n inger ogsa kommet til offentlig ut
trykk i den so.sfaldemokratiske 
pr~se. Denne nye aksjon mot den 
clansk-tyske avtale blev apnet av 
den sosia ldemokrati..~ke avis •Demo
kraten» i Aarhus, ved en ertilclcel i 
begynnelsen av juli maned, som 
vakte almindelig opsikt. Den daruk
tyske avtale karakteriseres her som 
e71 «Fornmrrnelse mod Danmark:.. 
Artlkkelen munner ut 1 f¢1gende 
utvetydige konklusjon: cDet ser ud 
tJ.l, at Tysklund bevidst udnytter 
Danmarks Trang til at sr.eJge paa 
den Maade, at det dlkterer os me
nings1¢se og urimelige Handela

halt t>t st¢1tepunkt av helt ve- star i ~ grunn av landbc,foreninge
Uig ooty<.lning innenfor landets nes og verostr~.s l holdn1n.~::: cSkal 

h~ne grenser. Sppjrgsmaolet endclig di.~kut<>rc-s, 
Den knmpanje som nu f~res mot S8(1 11r det n~lvomdlgt nt gl'!rc <lf:.l-

vi)kaar. ~ 

Vi f~res pA grunnlag av denne 
u tvlklingsgang !rem til to sp¢rsmal, 
som hver for sig er av central be
tydning: 

H vad er for de t fprs te arsaken til 
at den danske regjering 1 )anuar 
1936 godtok denne for Danmark 
hpist U8Unstige avt.ale? 

Og hvad er arsaken til at det nu 
irmenfra det sosialdemokratlske par
ti selv f pres en energisk kampanje 
mot de nuvmrende bestemmelser? 

Vi begir oss, idet vi skal besvare 
d:sse Sp,OrsmaJ, inn pa det omrade 
oom er omgitt med s tli)rst hemmelig
~ef.sfuJihet i den danske politikk 
1clag. Jeg er imidlertid under mitt 
nuvmrende ophold i Danmark kom
tnet fJJ den opfatning, at denne hem
melighetsfullhet under de nuvmren
d c: forhold I~rst og fremst bare er 
egnet til a skape forvirring og uklar
het. 

Pa grunnlag av de iakttagelser 
som jeg h ar foretatt m ener jeg a 
ku nne fastsla fplgende kjensgjer
ninger: 

Den hemmelighetsfu.llhet .som har 
omgitt ha ndel.Uorhandlingene med 
Tyskland har gi t1 grobunn for d en 
forestilling, at handelsavtalen sam
tidig har v~rt f<>rbundet med be
!ltemte, hemmelige poli tiske klau
s uler. Det kan fastslaes, at denne 
opfatning ikke er riktig. Handels
avtalen med Tyskland inneholder 
in~n poHtiske bestemmelser. Jeg 
h8l' imidlertid ~· den annen side 

==--------. rt!a>rksom paa, at det vll vnrre ugtlt'
li£0 fot· Regt!rlngerl ~~ opnoa l.ilft·cLls
stillende VHkaar for vol'e Thmdels-
aftaler· rned Tys.kJ~nd, s-a~lleo r{e 
Venstrepressen med St~tte av 
\'enstres Politikere !~rer den Agita
tion, der har vreret fprt de t s idste 
Aar,;t cDersom man tror at noget 
saadant styrker de danske Forhand
lcre J deres Stilling overfor Mod
parten, tager man virkelig fejl.• 
«Den Form for •St¢tte, minder be
ta>nkelig om en Dolk i Rygqen.;t 

Det er ikke lett for en fremmet 
i.clkttager A danne sli full kla.rhet 
over arsakene til den ¢kcte akUvitet 
som nu er relst Jnncn!or den danske 
arbeidcrbevegelse mot den tyske 
lnnflytelse over Danmark. Jeg har 
im'idlerlid det inntrykk at vi her 
har a gjpre med et sarnspill mellem 
fplgende forhold: 

Den spanske borgel'luig og de 
avsljilringer som har funnet sled over 
d~t Jntrige.sp!ll .som Tyskland I¢rte 
i Spania f¢r oprprets utbrudd hal· 
belsert ikke bare den danskc al'bei
dt!rkla.sse, men og.s! store deler av 
den ¢vrlge befolkning om at det er 
pAkrevd 1 tide A sette sig til aktiv 
motverge mot den nazistiske re
gjerings arbeid pa a binde Danmark 
td den nazistiske blokk. Den span
sire borgerkrig har samt•dig gitt en 
mektig Jmre om at eftergivclsens 
politikk bare bidl'ar til a pke det 
nazistiske regimes pagangskraft. 

Samtidig med denne sA A si rent 
teoretL~ke lmrdom har den danske 
arbeiderbefolkning imidlertid ogsl 
p:\ sin egen kropp begynt A fple 
konsekvensene av den tyske han
delspolitikk. Den industrielle pro
duksjon i Danmark er nu i tilbake
g<'ng, og antallet av Qrbeldslpse sti
ger nu raskt, i fprste rekke pa gtunn 
av den tyske avtale.s bestemmelser. 
Vi star her over:for en utvildings
prosess som om korlere eller lengere 
tid n~vendigvis rnA stWe sp9frsmMet 
om en vesentlig revlsjon av avtalen 
p3 dagsordenen. 
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B~>rlingske Aftenavis 10. 8. 37. 

Skolesituationen i N ordslesvig 
M Viceskoledirekt;r H. A. Svane 

- fandtes der en undervisningsplig- net modstaa Agitationens forskellig- Beregnet af 1000 Skole~m var Si· 

tig Bprnemrengde i Nordslesvig paa artede Virkemidler. Disse Familier tuationen f~gende: 
26,683; ved Udgangen af 1936 var harvel, efter at der er faldet Ro over 1934 gik 843 B~rn i danske, 157 B~ 

Anlallet gaaet ned til 25,194. Der forelaa saaledes en Tilbagegang paa 1489 B~ro eller 55,8 •1,. som FsHge af den almindelige Tilbagegang i F~ds-lernes Antal. 
Med et Tab af 55,8 ' 1 .. skulde B~r-

Forholdene, srer1ig over Agitationen, taget Skolevejens Lcengde og andre lokale Omstrendigbeder af praktisk Art i Betragtning og paa det Grundlag sagt sig fra de tyske Skoler og fiyttet B~rnene over i den bekvem-

i tyske Skoler. 
1936 gik 852 B~m i danske, 148 B~rn i tyske Skoler. 

* Til Beds;fmmelse af Bevregelserne i de enkelte Amter anf~res Status 1934 

DETer Tal, man maa holde sie til, Jko_ler, samt at der ingen saadanne ndtallet i de danske Skoler vrere fa!- meste Skole, selv om den havde 
d 1000 

og 1936, idet der regoes me 

naar mnn vil fs:f}ge de nationale Skoler er opreU.et siden 1934. Der- det fra 22,508 til 21,252 l 1936 og I de dansk Skolesprog. 
Bprns Fordeling mellem dansk og 

Bevregelser ide s~nderjydske Lands- nrest lregger man Mrerke til B~rne- t)'Ske Skoler fra 4175 til 3942. Op- Hvis min ovenstaaende Forklaring tysk Skole; 1 Parentes staar noteret 

dele - Tallct paa de lyske Skoler, tallets Vrekst, der naaede godt talliogerne i Skolerne visle andre er rigtig, maa man vente, at de tyske Amtets B~rnetal 1936. 

Tallct paa Born i disse Skoler. 120 • .. , saa at der sidst i 1934 gik Rtsultater, oemlig henholdsvis 21,468 Skoler i endnu et Par Aar vil Jide 

Nu bar Minisleriet ofientliggjort 4175 B~rn i lyske Skoler. Denne og 3726 B~ro. De danske Skoler hav- forboldsvis stj<irre Tab end de danske, Haderslev Amt (8583 B~rn) 

nye Tal i sine aarlige ,.Meddelelser Fremgang skyldtes Oprettelsen at de de altsaa 216 Bprn eller 10 .,., flere, f,Srend Bevregelserne falder belt i Ro 1934 gik 907 B~rn i dansk, 93 i tysk 

vedr~rende Folkcskolen" - kun faa 25 nye Skoler, der bver isrer virkede de tyske det samme Antal eller 52 ''oo 

Linier og faktiske Oplysninger, uden som Opsamler af B~rn fra tyske farre, end de skulde have haft un

Forklaringer og Betragtninger - Hjem, der Jigger saa enligt, at de der Hensyn til F~dselsforholdene 

men autentiske Tal , talende Tal : saa- ikke \'ed Udnyttelse af den danske alene. 
dan har Bevregelserne artet sig i det Skolelov, trods dens Liberalitet l na- Der maa have gjort si~ andre 

svundne Aar, hverken sl~rre, ejheller lional Henseende, bar kunnet ordne Krcefter greldende, som bar frem

mindre; saa maa man selv om at lysk Skole for deres Bl!lrn, men har kaldt Overflytnini at de 216 B~ro 

sammenhgne og sk~nne. taget mod Stptte andet Steds fra. fra tyske til danske Skoler. Det lig-

Det mest betydende nationall set, B~rnetallet var i 1936 sunkellil 3726. ger nrer at antage, at der foreli:~er 

der er forefaldel i Nordslesvigs Sko- Fremst~det er saaledes kulminerel et TilbagesJag efter de kraftige Be

Ier i de senere Aar, er det store i •934; l dette Aar er Vandene blevet v~gelser i 1934, og denne Formod

Fremst~d i 1933-34 for Udbredelse skilt: praktisk taget var B~rnene fra ning bestyrkes derved, at Overflyt-

af tysk Skolegang. Virkningerne af tyske Hjem da samlet i tysksprogede 
denne Bevregelse kan man begynde Skoler og de danske 8Sfrn l dansk
at overse med Tallene I lidligere Aars sprogede. Bedpmmelsen at de natio
,Meddelelser" og de llge udkomne nale Bevregelser i de s~nderjydske 
som Grundlag. 

Man !rester f~rst sin Opm~rksomhed ved, at de tyske Skoler i L~bel I af Agitationsaarene for~gedes fra 60 'til 85 og for Stprsledelen ved Privat-

- ..---

Landsdele maa derfor ske med Status 1934 som Udgangspunkt. 

* Paa del Tidspunkt, da BprnelaUet i de tyske Skoler var bpjest - 1934 

ningen var 6-7 Gange saa stor i det f~rste Aar efter Agitationen som I del andet; i 1935 overflyttedes 187, i del andet 29 B~rn. 
Fr·a tysk Side har man aabenbarl tagel Rev! og Krat med, ikke alene B~rn fra virkelig tyske Hjem, men tillige en Del MedJ~bere af usikker Nstionalopfattelse, der ikke bar kun-

med om~rent seks Gange saa man e Skole. B~m i de danske som i de tyske Sko- 1936 gik 906 BI!Srn i dansk, 94 i tysk 
l~.-- ([' # -. Skole. *• 

Aabenraa Amt (5839 Bll!rn) Som en blivende Virknini ai den 1934 gik 814 Bs1rn 1 dansk, 186 i tysk 
tyske Agitation og Offervilliabed Skole . staar 25 nye Skoler, hvoraf 21 Pri- 1936 gik 825 B~rn i dansk, 175 i tysk 
vatskoJer, som nye Centrer og med nye Mrend 1 den tyske Virksomhed blandt B~rn. Ungdom og Voksne, et Resultat, som man ingeolunde maa underkende. 
I pvrigt maa Udviklingen i de to Aar, efter at det tyske Fremst~ var f~rt fuldt ud igennem, ses som en glredelig Kendsgernlng. Selv om man indr~mmer, at to Aar er en kort Tid til Bedl!lmmelse af UdvikJingens Holdbarhed, saa er 'Status vEsentlig bedre ultimo 1936 end ultimo 1934. 

Skole. 

S"nderborg Amt (5076 B~rn) 1934 gik 866 B~rn i dansk, 134 i tysk Skole. 
1936 gik 884 B~rn i dansk, 116 i tysk Skole. 

T$1nder Amt (5696 B~rn) 1934 gik 764 B~rn i dansk, 236 i tysk Skole. 
1936 gik 771 B~rn i dansk, 229 i tysk Skole. .. 

H. A. SYANE 



• 

• 

ohan Vogt: 

Den tyske innflytelse 
Dan mark . 

• 
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esse for vare land. J eg £inner det iske presse i Danmark er palagl ,vist til rene formodninger. Alle ting malei star nu ikke pa dagsordenen, 
pa sin plass a fremholde dette, fol·di band, som her vanskeliggj~l' en apen tyder dog pa at den serie av kon- enskjpnt det slett ikke er lagt til jeg under mine ophold i Danmark diskusjon av forholdene. Sannheten fliktforhold som har bestitt mellem side av de rene nazistiske elementer. 
har vrert mottatt med den stprstc om Danmarks stilling kan som fplge Danmark og Tyskland efter nazisl- De problemer som her foreligger, vii 
gjestevennlighet og im~tekommenhet derav for en stor del bare komme enes makterobring i 1933, nadde ei jeg imidlertid opta til mer inngaende pa aile hold, og npdig vii at mine til orde overfor et bredt publikum limaks i august ifjor. Forholdet til behanJling i en scnere artikkel, hvor 
beretninger skal opfattes som et utenfor Danmark selv. 'Jlyskland er nu godt, man kan ne- jeg samtidig vii fremlegge mine ho
brudd pa gjestevennskapets lover. Hvad er nu sannhetcn om Dan- sten si merkverdig godt. vedinntrykk fra en reise som jeg Denne irritasjon over at den nor- mark? ~vad er nu arsaken til dette om- nettop har foretatt gjennem Spnder-

D et er i den senere tid blitt klart ser. Der hersker imidlertid innen- ske og svenske presse tar Danmarks For ett ar siden, i august 1936, slag? Jylland. for enhver at den utenrikspo- for danske regjeringskretser en seer- stilling op til apen drjijftelse, gjjijr sig da jeg siste gang var i K~benhavn, Det\ kan gis to forklaringer. Jeg Samtidig som det sS:1nderjyske litiske Jinje som Danmark £~- egen motvilje mot en apen diskusjon for ~vrig bare gjeldende innenfor be- mottok jeg et dypt inntrykk av den tror for min del at hver av disse spprsmal er trndt i bakgrunnen, bar rer, pa en meget vesentlig mate av- om den internasjonale politikk, og stemte, avgrensede kretser. Jeg stil- hemmeli~etsfullhet hvormed de le- inneholder hver sin del av sannhe- der funnet sted en avklaring av :Viker fra den holdning som inntas 1 ikke bare motvilje mot en sadan dis- te mig under mitt nuvrerende ophold dende politiske kretser behandlet de ten. Danmarks hele utenrikspolitiske linNorge og Sverigc. Del cr· cnn videre kusjon i Danmark selv, men ogsa mot i Danmark den opgave i stprst mu- lppendc problemer. Det foreligge1 Dct er for dct fprste meget som je. Det er i Danmark selv meget for cnhver iakttngcr som bespke1 at man i de pvrige nordiske land inn- lig grad a komme i kontakt med per- fremdeles i Danmark en rekke hem- tyder pa at den tyske regjering til mektige krefter som er innstilt pa et D anmark lett a sc, at dissc avvikel- later sig pa en krilisk vurdering av soner som bevisst og apent bekjem- meligc statssakcr av central natur. en viss grad har endret sin holdning. meget nrert S:1konomisk samarbeid ser mellem den danskc politikk og den danske politikk. Den danske re- per den tyske innflytelse i Danmark, Det kan imidlerlid med en gang fast- Der gj_9lt· sig i.nnenfor det tyske re- med Tyskland. Mange ting tyder pa de pvt·ige nordiskc stater har en ten- gjerings politikk gar ut pa at dei og det er ogsa lykkes mig a kornme sliies, at der nu hersker en annen og gime idag gjeldende to . forskjellige at de stridigheter som har stitt i dens til a bli stadig slprre. Den som danske folk ikke pa noen mate skal i forbindelse med et stort antall av langt roligcre atmosfrere enn for etl og innbyrdes motstri.dende tendenscr Danmark selv om denne tyskorienhar gitt sig i kast med a unders~ke «blande sig inn b fremmede anlig- disse personer, - folk fra de for- ar siden. med hensyn til den poliliske linje terte linje, nu i hvert fall forelpbig Danmarks stilling vii imidlcrlid stp- gender, og man venter der·for at de skjelligste samfundslag og ft·a prak- Det er nu almindelig kjent a t overior Danmark. De rene nazist- er fprt til ende, og at de krefter som te pa en rckke sreregne vanskelig- dvrige stater, og heller ikke de nord- tisk talt aile partier, konservative, Danmarks forhold til Tyskland gjen- iske elcmenter pnsker a stille spprs- er innstilt pa for enhver pris a oph eter nar han skal fremleggc sine iske land, «blander sig inn i, danske venstre, radikale demohater, sosial- ncmgikk en hard hise i august 1936. malet om en revisjon av gl\ensen i rettholde et samarbeid med Tyskinntrykk for offentligheten i de an- anliggender. Den apne behandling demokrater, partilpse sosialister og Den 1¢sning som den gang blev fun- forgrunnen, mens riksvernets ledelse land, hat· vunnct en avgjprende seier. dre nordiske land. av Danmarks stilling, som i det siste kommunister. Jeg et· her blitt mptt net, er nu ogsa, i hvert fal1 i sine pa den annen side er innstilt pa a Disse tysk- orienterte krcfter er av Alle spprsmal om pkonomiske og ars tid har funnet sted innenfor den ikke bare med den stj'.Srste beredvil- hovedtrekk, offentlig kjent. Dan- la det s¢nderjyske spprsmal £aile, h~ist forskjellig karakter, og er drepolitiske tilknytningsforhold mcllem norske, svenske og {ranske presse, lighet, men ogs!l med tailrike anmod- mark matte blandt annet fol'\'likte sig mot a fa en frcdclig pkonomisk for- vet av h¢ist forskjellige motiver. de forskjellige stater er for del fs;Srste vekker som f¢lgc derav en viss irri- ninger om a ta Danmarks stilling op til a {oreta et pieblikkelig ekstra inn- staelse med Danmark. Alt tyder pa Den viktigste maktfaktor som arunder den nuv~rende europeiske si- tasjon innenfor offisicl1e danske kret- til fornyet behandling i den norskc kjpp av tyske varer for 25 millioner at det er riksvernets linje som nu beider for en dansk-tysk j'.Skonomisk tuasjon av yttcrst ~mtalig natur. ser. Dct rna overfor dcnne innstil- og svenske presse. Den del av den kroner. Det er mulig, ja, endog me- dom.inerer den tyske regjerings po- tilnrermelse, er de danske landboforD isse spr:lt·smal rna imidlcrtid under- ling fremholdes at disse pressedisku- danske presse som direkte er enga- get sannsynlig, at der samtidig ogsll litikk. Efter nazistenes makterobring ninger, som ledes av Hauch, pretiden underkasles offentlig deball, sjoner overhodet ikke bar som for- gert i arbeidet for den S:1konomiske er truffet overenskomster av mer po- har dct s¢nderjyske spprsmal, sa 'sident for Landbt·ugsraadet, og vense~,. om cnkelte kretser er innstilt pa mal a gripe inn i Danmarks suvcre- og politiske tiln~rmelse til Tyskland. litisk natur mellem den tyske re- vidt jeg har kunnct se, vrert akutt ~~es fprer i Landstinget. Tysklands I stfl!'St mulig grad a holde disse dis- nitet, men utelukkende a behandle er i sakens natur stengt for disse gjering og det danske utenriksmini- tre ganger, riktignok for den vesent- Sl~{>nomiske polilikk ovcrfor Dan-kusjoner inner> Cor meget snevre krel- saker som er av f e 11 e s inter - personer. Men ogsa den anti-nazist- sterium. Vi er imidlertid her hen- ligstc del bare bak kulissene. Spprs- 'Fortsette$ side S) . 
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fyl tp(Ufall a11 ~lstikk. 
• personer avglkk ved dpden 1 Lon- ste 
~m f9lge av den ovcroTdentlig st-eT- 15. 

nde lik l Boknfjord. 
li ~legra!eTell fTa Haueesund at ljtr
eftermlddag trail slepcbMen cDar-
pll. et drivenc ltvlnne~k t Bok:n
Det vis~ sig b. vrere ltket av den 
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lng for .l uke s idtm. 
epebll.ten gre lde lkke ~ lb. talc l . 11-
da den hadde vanskellg for a man
e, idet den hadde en skute pA step. 
gi.kk derlor Inn tll Bokn og rappor- ....:1J 
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!e imidlertid ikkc opme.rksom p! A ll 

hun hadde sett fSSr lenge efter at re~ 
! t hadde passert lik•t. 
nonke fotogTafe-rs larn:Umdte 
ev avsluttet l AIC6und l~rdag. En ar~ 
venneplakat blev vedtatt, o.g det bl~v 
lttet a delta 1 den 3. nordrske utst~- ---. 
i Kpbenhavn I 1939. M~<Stet vedt<~"k VI-

at kretsnavnene skal utgll. og er- St 
es med betegnelsen laug. Ved valgene 

fotograf Sponland, Alesund, valgt 
Pll. en fest lssrdag kveld blev 

=:-F. Zeenlllnn og Einar Jensen I 
1t forbundets splvmedalje. bee 

ensestevne pi Moss 
~l!.r holdtes det !1)6. MOt!S et arbeider'
:lomsstevoo ~ delta8else fro Dals
:s sosialdemokratiske ungdomsdistrikt 
te't'ige og £ra v!re eiJ'le un.gd0015lag i 
'old. Det var taler av den svenske 
:ifelle Fjalar Aa.strom og av redak
&SSCk reUier Olav Larssen. Svenskeoe 
de med e t musikk-korps l!Olt1 spilte, 
var sang, opl~lng og trekkspill

;ikk. S tevnet blev ftpnet og avsluttet 
:formannen i 9).s14old• distrikts'la& Az-. 
- Arntsen. 
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• Den tyska inn
flytalsa i Oanmark 

(Forts. fn side 3) 

mark gar i bovedsak ut pa a skaffe 
sig en levnetsmiddelbasis I Danmark, 
mot a selge ferdige fabrikkvarer til 
Danmark. Denne linje fprer i sin 
konsekvens til undergang for bety
delige deter av den danske fabrikk
indLrstt·i, og bekjempcs som fl'.llge 
derav av den danske industl'i og av 
fugorganisasjonene. Denne linje fal
ler imidlertid sammen med det 
danske landbruks cksportinteresser, 
og stpttes derfor av landbrukets ho
vedorganisasjoner. Jeg tror neppe 
let vll vrere noen overdrivelse 1 be
egne H a u e h som den mektigste 
nann i dansk politlkk idag, enskj~nt 
tans parti er i sterkt mindt·etall, og 
kke engang sammen med de kon
.ervative kan opna noe flet1all. I en 
camtale som jeg hadde med ham, be
tektet han riktignok meget sterkt 

Den lredje hovedgr·uppc i dansk 
samiundsliv som cr innslilt pa en 
tilnrermelse til Tyskland, er adelen 
og hoffet. Hverken kongcn eller 
adelen bes.idder nocn dirckte politisk 
makt, men deres innflytelsc slrekker 
sig imidlertid gjennem betydelige 
deler av statsadministr·asjonen, srerlig 
i utenriksdepartementet og utenriks
tjenesten, og det er dcrfor pa sin 
plass ogs! a medregne disse kretser 
som en polltisk maktfaktor. Den 
danske adel er halvt tysk, enkelte "av 
dens .dkeste represenlanter taler 
overhodet ikke dansk. 

av de nordiska stater:nas aktucUa for
svar·sproblern vore mycket viirdefull 
for kursdclt.agnma. De annars sa 
alsk v~it·da och tillmotesgaende dan
ska viir·dnr·na visade sig emmer·tld sa 
pinsamt bcrorda av forslaget, att 
kw·sdeltagama darefter taktfullt 
undveko dt'U.a brannbara iimne.:t Jeg 
har for min egcn del for ~vl'ig netl
op vrert vidnc til en holdning av helt 
tilsvru-ende natur. Der blev i midtcn 
nv juli avholdt en studieuke ved Den 
intemnsjonale h~iskole i Heloslng¢r, 
arranges·t av c:Viggbyholmkommltlen 
for nordisk-samarbete vid studiet av 
internalionella problem:t. Jeg var 
innbudt til dctte m~te som innleder 
til diskusjonen om hovedlinjene i 
europersk politikk. Efter den oprin
nelige plan skulde dette m~te vre11: 
holdt i Spnder-Jylland, men det 
blev erter henstilling fra de danske 
medarrang¢r·er henlagt til Helslngpr, 
idet det blcv hevdet at avholdelse 
av et sadant m¢te i S¢nder-Jylland 
vilde bli op{attet som en provokasjon 
mot Tyskland. Arrangementskomi
teen blev samUdig anmodet om lkke 
a sette sp¢rsmalet om forholdet mel
lem Danmark o~ Tyskland under 
diskusjon. 

Den tyske regjering star som fpl
ge derav nar den 59ker a knytte ~ko
nomiske allianseforhold nordover, i 
Danmark overfor mektige samfunds
messige krefter, som utifra forskjel
lige motiver kommer den tyske poli
tikk imr<Ste. 

Man far nih n·um iakttar den di
rekte tyske viJ:ksomhet i K¢benhavn 
lett det innh·ykk, at den tyske inn
flytelse i dansk politikk ft)rst og 
fremst skriver sig fra et direkte press 
fra del tyske gesandtskap. Tyskland 
opreltholder ikke bare I Spnder-Jyl
land men ogsl i Ks;~benhavn en ak
tiv nazi-organisasjon, som der fot· 
jilvrig samtidig fungcrer sorn en spi
onasjegruppe. Den nazlstiske dands
f~ren for Danmark, ritlmE'sler W. 
Haupt, og f~rcren for den lokale 
gruppe i Kpbenhavn, rittmester 
S c h a E e r, opholder sig begge .i Kl\1-
benhavn som korrespondenter for ty
ske aviser. Foruten disse opholder 
der sig ikke mindre enn 10 naz.i
konespondenler i Kpbenhavn, blandt 
disse for pvl'ig ogsa P [ J u g k-H a r
t u n g. Liebknechts ber~mte morder, 
- i sannhct en vakker legal spiona
sjeavdcling. Den tyske gt>sandt i K¢
benhavn, herr von R e n t h e-F i n k, 
av legger· ~;a A si daglige bespk i del 
danske utenl'iksministel'ium, for a 
beklage sig over arUkler eller ny
heter i danske aviser som ikke er 
pnskelig fra tysk synspunkl Tysk
land vii, som chefen for utenriksmi
nisteriets prcssekontor erklaerte 
overfor mig i en samt.ale, cikke god
ta at det er pressefrihet i Danmark:t. 
Der kan nevnes en rekke eksempler 
pa disse inngrep fra det lyske ge
sandtskap. Jeg skal ncvne ett som 
et· srodig kar·oktel'istlsk. cLe Temps:t 

Disse eksemplcr pa den offisielle 
innstilling i Danmark er hver for slg 
bar·c bagateller, men de gir i sum 
et sterkt inntrykk av den sreregne 
utenrikspolitiske linje som D11nmark 
f$1rer, i motsctning til de pvrige nord
iske slate r·. 

Det nor·ske og svenske folk fikk 
for fprste ~ung en sa a si offislell 
beskjcd om denne sreregne danske 
utenrikspolitikk ved den tale som 
sl alsrninislC'r S t a u n i n g holdt vcd 
studentcrmsnet l Lund den 8de man 
iar. Denne talc var utformet som et 
direkte svar pA den diskusjon om 
n01·disk forsvat·slorbund og om det 
danske militrervesen som hadde fun-
net sled l den svenske presse l fjor
arets siste mlmeder: 

c:Jeg er unregtelig blevet forbav
set over den frimodige Maade, hvor
paa visse Organer her i Sverrig har 
kastet sig ind i denne Sags &hand
ling, endsk~nt man nreppe kan vaere 
uvidende om, at Militsel'Sp!Srgsmaalet 
under Fortlds forkvaklede politlske 
Forhold hat· faaet sin ganske srerlJge 
vanskeligc Stilling i det danske 
Folk.:t i Paris inneholdt i vinLer en artikkel

serie fra dets konespondent i Kp
benhavn, J o a c h i m J o c s t e n, som 
behandlet del tyske press over Dan
mar k. &erlig opsikt vakte en artik
kel som offentliggjordes i •Le 
Temps, den 19de november 1936. 
Det tyske gesandtskap I K¢benhavn 
beklaget sig overfor det danske uten
riksministerium over at der· br·agtes 
arlikler av denne natur fl'a Danmark, 
og det danske gesandtskup i Paris 
bragte protesten videre til den fran
ske utenriksministerium, med an
modning om at det skulde bevege 
c:Le Temps:. til a stanse disse ar
tik.Jer. 

-.Har· Oanml'u·k faaet overdraget 
Opgaven som Lrenkehund eller an
den Vagtopgave pi Nordens Vcgne? 
Mig bekendt har der aldrig vrerct 
forbandl~t om noget saadant.::t 

Jenne opfatning, som han betegnet Jeg tror allikevel at man lett kan 
com eden kamuflasjc hvorunder det' bli tilb~ielig til overdrive den roUe 

. . . som disse direkte inng1·ep fra det ty-

cDanmarks Regering og Rigsdag 
maa uden {remmed Indblanding krre
ve Ret til at fol'handle og trreffo Af
g~relse under Hensyn til det Skjijn 
ovet· samtlige Forhold, som forelig
ger hos os. D e r e r a n d e t e n d 
Hensyn til Norden, som og
sa vejer ved Bedssmmelsen 
a f D an marks m i 1 it re r p o li
t i s k e H o I d n i n g, o g d e r o m 
m a a d e r f f1 r s l o g £rem s t t a-
1 e s i D n n m a r k.::t 

Stasminisler Sa u n in g gikk i 
sin tale lkko inn p! noen nrennere 
behandling av disse srerlige chen
sym, og der foreligger her for sa 
vidt et spi!let·um for gjetrunger, nar 
man skal fol't~lke disse setninge1·. 

Josialdemokratiske kr1gssktb seUer:t.
1 

kse gesandtskap spiller. Det· er in-
Koalisjonsregjeringcn S tau n in g-. gen pressecensur i Danmark. Det 
M u n c b imptekommer selvsagt ikke kommunistiske pa.rtis dagblad cAr
aile krav fra Landbrugsraadet, og bejderbladeb kan saledes bringe aile 
Hauch har for sa vidt sine ord i be
hold. Den politikk som regjeringen 
rtsrer er imidlertid belt utvilsont\ for 

slags nyheter og ogsa avslpringer 
over den tyske spionasje i Danmark, 
uten at noen myndigbeter· gl'iper inn. 
Den censur som for s;lvrig £inner sted, 

en vesentlig del bestemt av hen.synet er av frivillig na.tur og hpist forskjel
lig i de forskjellige aviser, uten sam
menligning mest plfalJende i den ra
dikale presse. Denne eensur gji'Sr sig 
for pvrig ikke bare gjeldende i pres-

til hmdbrukets eksportinteress,r. 
Den annen hovedgruppe innenfor 

dansk politikk som arbeidcr for en 
noor fo•·staelse med Tyskland er. det 
'radikale parti, hvis fremste represen
tant er tterrrik'!lmlnlsteren, dr. 
M u n c h. Dett\ · refol'mvenntige de
mokratiske J?~rti, som har sin hoved
basis blandt de mlndrc bpnder, er 
rent prinsiptelt hpist nazl-flendtlig. 
Delle partis nuvrerende hovedpro
gram bestar imidler·tid i dets pasi
fl sme. Det er pa gnrnnlag av denne 
holdning innstilt pa for enhver pris 
a bovare et fredelig forhold til den 
mektige nabo i syd, og dets ledere 
erklmrer ogsa apent at dets politikk 
gar ut pa at Danmark ikke skalf 

Jeg er for min del kommet til 
den o~rbevisning, at de hensyn som 
her gjs;~r sig gjeldende, ikke bestltr i 
det tyske press i sig selv, men i den 
innstilling til st~rst mulig im~tekom
menhet overfor TysklandJ som rader 
innenfor mektige samfundsgrupper i 
Danmark sclv. 

Johan Vort. 
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mark gar i hovcdsak ut pa a skaffe 
sig en levnetsmiddelbasis i Danmark, 
mot a selge ferdige fabrikkvarer til 
Da.nmark. Denne linje fs:Srer i sin 
konsekvens til undergang for bety
delige deler av den danske fabrikk
industri, og bekjempes som (plge 
der·av av den dnnske industri og av 
fagorganisasjonenc. Denne linje fal
ler imicllertid sammen med det 
danske landbruks eksportinteresser, 
og st~ttes derfor av landbrukets ho
vedorganlsasjoner. J eg tror neppe 
let vil vrere noen overdrlvelse ! be
egne H a u c h som den mektigste 
nann i dansk politikk idag, enskj91nt 
tans parti er i sterkt mlndretall, og 
kke engang sammen m ed de kon
.ervative kan opn!i noe !lertall. I en 
;amtale som jeg hadde med ham, be
lektct han riktlgnok meget sterkt 
lenne opfatning, som han 
;om ~den kamuflasje hvorunder 

1 • • 

gj~re noen som helst motstand1 hvisl Tyskland under en ny krig skulde 
besette landet. D1-. M u n c h s hele utenrikspolitikk et· bestemt av denne undfallendc boldning. Dette pat-tis' 
hovedorgan1 ~Politikem 1 er samtidlg l ogsa den avis i Danmark som et mest forsiktig ved behandlingen a\· 
tyske spf.lrsmid eller ov forholdetj mellem Danmark og Tyskland. Ef
ter landstingsvalget i september 1936 • er dette partis politiske maktstilling 1 

blitt stprre1 fordi regjedngen S t a u
n i n g1 som f$5r var avbengig av for
lik enten med det konservative patti eller med venstre, nu bare er av
hengig av det radikale parti. Motsetningene mellem det sosialdcmo
kratiske parti og det radikale part. er i det siste ar pket i betydelig grad. Det kan imidlertid vanskelig tenkes andre regjeringsmuligheler j Dan
mark nu enn koallsjonen mellem dis
se to par·ticr. Det radikale par·tl for
beholder sig ubetinget A ha herre
d~mmet over utenriksdepartementet. Delte forhold Jar den danske uten
rikspolitikk nu anta en langt mere undfallende karakler ovcrfor Tyskland, enn slillingen for pvrig skulde tilsi. 

Den lredje hovedgruppe i clansk samfundsliv som cr innstilt pa en tilmermelse til Tyskland. er adclen og hoffet. Hverken kongcn eller 
adelen besidder noen dit·ektc polilisk makt, men deres innflytelse strckker sig Jmidlcrlid gjennem bctydcllge deler av statsadministrasjonen, s<erlig i utcnriksdepar-tementet og utenriks
tjenesten, og det et· derfor pa sin plass ogs! a medrcgne dissc krelser 
som en politisk maktfaktor. Den 
danske adel er halvt tysk, enkelte av dens dkeste represenlanter taler overhodet ikke dansk. 

Den tyskc rcgjering star som ffll
ge derav nar den s~ker a k nytte pko
nomiske allianseforhold nordover, i Danmark ovcrfor meklige snmfunds
messige krefter, som utiira forskjel
lige motive•· kommer den tyske poli
tikk impte. 

Mon far nar man iakttar den di
rekte tyske virksomhet i Kpbenhavn lett det inntrykk, at den tyske inn
flytelse i dansk politikk fssrst og frcmst skrivcr sig fra ct direkte press f:ra del tyske gesandtskap. • Tyskland opretlholder ikke bare i Spnder-Jyl
land men ogsa i Kpbcnhavn en ak
tiv nazi-organisasjon, som der for pvrig samtidig fungerer som en spi
onasjegruppe. Den nazistiske «lands
f~ren for Danmark, rittmester W. H a u p t, og {prert'n for den lokale gruppe i Kpbenhavn, ritlmesler· S c h ii £ e r, opholder sig begge i K¢benhavn som korrespondenler for ty

ske aviser. Foruten disse opholder der sig ikke mindre enn 10 nazi
korrespondenter i K~benhavn, blandt disse for pvrig ogsa P £ 1 u g k-H a r
t u n g, Liebknechts bcrpmle morder, - i s11nnhet eo vakket· legal spiona
sjeavdeling. Den tyske gcsandt i Kp
benhavn, herr von R e n t h c-F i n k, avlegger sa a si dagligc bespk i dct 
danske utenriksmiruslerium, for a beklage sig over artikler eller ny
heter i danske aviser som ikke er pnskelig fra lysk synspunkt. Tysk
land vil, som chefen for utenriksmi
nisteriets prcssekontor erkla!rte overfot· mig i en samtale, dkke god
ta at det er pressefrihet i Danmarb. Der kan nevnes en rckke eksempler pa disse inngr·ep fra det lyske ge
sandtskap. J eg skal nevne ett som er s<erlig karakteristisk . cLc Tl'mps, i Paris inneholdt i vinte1· en arlikkel
scrie ft·a dcls korrespondent i Kp
benhavn, J o a c h i m J o c s ten, som 
be hand let.. del lyske pr·ess over Dan
mllrk. Srerlig opsikt vakte en artik· kel som offentliggjordes i ~Le Temps) den 19de november 1936. 
Det tyske gesandtskap i K~benhavn beklaget sig overfor det danske utcn
riksminislerium over "'t der bragtes arlikler av denne natur fra Danmark, og det danske gesandt.skap i Pm·is bragtc protesten viderc til den fran
ske utcnriksministerium, med an
modning om at det skulde bevege «Le Temps:. til a stanse dissc ar
tikler. 

Jeg t ror allikevel at man lett kan , bli tilbplelig til overdrive den rolle som disse direkte innl7rPn fro ..:1 .... ~ •· · 

:.en, men ogsa pa anurc mater. 1 en artikkel cDanmark i bojon, som blev offentliggjort i ~Goteborgs Handels
och Sjofm·t-stidning:. den 8dc juli lar, nevnes et illustrerende ekscmpel: 
cDansk utrikespolitik av idag och 
nordisk samarbete iiro tydligen tva oftil'enligtt ting. Vid en nyligen av 
danska fikeningen Norden anordnad nordisk journaJistkurs antyddas fran · svcnsk hill att en tvangl()s diskussion 
av de nc•rdiska staternas aktuella for
svarspr·oblem vore myckct vardefull fot· kursdelt.agama. De annar·s sa 
alskvarda och lillmotesgaende dan
ska viir·darna visade sig emmerlid sa 
pinsamt berorda av forslaget, att 
kur·sdelta~ama diireftet· taktfullt undvf'ko detta bl"iinnbara !imne.• J eg har for min egen del fm· ssvrig nett
op v-.crt vidne til en holdning av belt tilsvarendc natur. ' Der bJev i midten av juli avholdt en studieuke ved Den 
internasjonale h9!iskole i Helsingpr, 
arrangerl av ~ Viggbyholmkommitten for not·disk-samarbete vld studiet av internationella pxoblem•. J eg var 
innbudt til dette m!llte som innleder 
til diskusjonen om hovedlinjene i eut·opeisk politikk. Efter den oprln
nelige plan skuldc dette mpte v~ert holdt i Spnder-JyUand, men det 
bJev efler henstilling fra de danske medarrangj.1rer henlagt til Helsingpr, idet det blev hevdet at avboldelse 
av et sadant m~te i S~nder-Jylland vilde bli opfattet som en provokasjon 
mot Tyskland. Arrangementskomi
teen blev samtidig anmodet om ikke a sette sps;Srsmalet om forholdet mel
lem Danmark o~ Tyskland under diskusjon. 

Disse eksempler pa den offislelle innstilling i Danmark er hver for sig ba•·c bagateller, men de gir i sum et sterkt inntrykk av den sceregne utenrikspolitiske linje som Danmark 
f~rer, i mntsctning Ul de ~vl'ige nordiske slater. 

Det nor·ske og svenske folk fikk for {fjr•ste gung en s& A si offisiell 
beskjt'd orn denne sreregne danske utenrikspolitikk ved den tale som slalsminister S .tau n in g holdt ved 
studenterm~tet l Lund den 8de mars iar. Denne talc var ut.formct som ct dirckte svar pa den diskusjon om 
nordisk forsvarsforbund og om det danskc militrervesen som hadde fun 
net sled i den svenske presse i fjorarets siste mineder: 

«J eg er unmgtelig blevet forbav
set over den frimodige Maade, hvor
paa visse Organer her i Sverrig har kastet sig ind i denne Sags Behand
ling, endsk$5nt man nreppe kan vaere 
uvidende om, at Militmrsp¢rgsmaalet under Fortids forkvaklede politiske Forhold har faaet sin ganske scerlige vanskeligc Stilling i det danske Folk.» 

cHar Danmar·k faaet overdra"get Opgavcn som Lrenkehund eller an
den Vagtopgave pa Nordens Vcgne? Mig bckcndt har de 1· aldrig vrerct fot·handlet om noget saadant.:. 

~Danmarks Regering og Rigsdag maa uden fremmed Indblanding kr<e
ve Ret til at fot·handle og trreffc Af
gf,!relse under Hensyn til det Skpn 
over samtlige Forhold, som fot·eligger hos os. D e r e r an d e t e n d H e n s y n t 11 No r d en, s o m o g
sa vejer ved BedSSmmelsen a f D a n m arks m i 1 it <e r p o 1 i 
t i s k e H o 1 d n i n g, o g d e r o m 
m a a d e r f s1 r s t o g f r e m s t t a
les i Dunmark.• 

Stasnninistet· Sa u n in g gikk i . ;.- • 1 
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ST. RE61E6ADc~~~~~~::AVN ~ 
Tf.Lf . 

Bladet: 

_ Oer-H ng-ske Tidende· 

~ AUG '9S'Jt 
skriver den 

Arhejdet N rd og 
'Syd for Grrensen 
, HeiquJal't giver Christmas 
~~U~ delvis Tilslutning 

"')ora vor stJnderjydske Medarbe}d:er 

AABENRAA, TIRSDAG 
I sin Tale ved det konservative Staw

ne i Graasten i S¢ndags besk~!tigede 
Folketingsrnand Christmas M ~iller sig 
med det nationaie Sp¢rgsmaal og udtal
te, bl. a., at meget af dct frivilllge Ar
bejde og mange af de Pl'ivate Midler, 
som anvendes til Arbejdet Nord tor 
Grcensen, burde anvendes Syd for den
ne. Det maatte vrere Statens Opgave 

·at indrette Forholdene Judenfor Lan
dets Grrenser saaledes, at Danskheden 
kan vcere tjent dermed, Ofl det maa 
vcere det private In!tiatlv, som 1 ganske 
scerlig Grad tager sig at Arbejdet !or de 
udelukkede Landsmcend. 

,.Hejmdal" beskceftiger slg 1 A!ten 
med dette A!snit a! FolkeUngsmandens 
Tale og skriver bl. a.: 

- Vi forstaar Folketingsmanden saa
ledes, at han har f/lnsket at !remhreve, 
at Staten i Dag bar en Rcekke betyd
ningsfulde Opgaver og ForplJgtelser i 
Grcenselandet, Opgaver, hvis Lf/lsning 
krcever en betydelig f/lkonomlsk Indsats 
tra Statens Side, og Christmas M¢ller 
mener sil<kert ogsaa, at Stnten lkke holt 
har efterkommet sine Forpligtelser. VI 
kan vcere enige med Folketingsmanden 
i, at Staten efter Genforeningen har 
faaet en betydnings!uld Opgave i Green
seas Vcern. Ingen har stcerkere end H. P. 
Hanssen hcevdet, at Grcensens Vrern er 
en Rigsopgave. Og derfor kan vi ogsaa 
Paa dette Punkt give Chr;stmas M~ller 
vor fulde Tilslutning. 

Men vi er bange for, at Christmas 
Mpl!ers Udtalelse om, at det frivilJige 
Arbejde og de private Midler ikke bpr 
anvendes Nord for Grrensen i samme 
Udstr81kn.ing som hidtil, \'il kunne give 
Anledwng til Mistorstaaclse. 

Vel er det rigtigt og paakrrevet, at 
Staten i stcerkere Omtang end .hldtil 
gaar ind i det nationale Arbcjde ved 
Rigets Grcense, men vi kan dog ikke paa 
nogen Maade undvrere det private Inl
tiativ i Grcensekampen Nord for vor 
Sydgrcense. Vi tror heller fkke, at det 
har vceret Folketingsm;:mdens Tanke at 
- tor at sige det grott - sociatisere 
Nationalitetskampen Nord for Grrensen. 
Thi efter vor Mening kan det blive saare 

Paa dette Omraade at 
give efter for Tidens Hang til at over
lade alt til Statens Almagt. 
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ST. RE6NE6ADE 2. KBBENHA¥11 K. TElf. CEJITUL 11 ,195 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver de'3 1 JUL 1937 

Rigstysk lndblanding 
i Stollig-Sagen 

Tysk Skriftekspert haevder, at Pprksen er uskyldig 
Aabenraa~ Fredag. TYSKERNE !orts2tter deree voldsomme Kampagne mod Laudsretten.s Afgm-else 1 Sto1J1g-Atfl8l'e'll. Man bebuder nu i .,Nordscbleswiger Zeitung'', at man vll fremskaff& vide.nska~ I llgt Materie.le til Dokumentatlon at, at 1 den dmnte Thoma.a Pl1T~ er uskyldig. Ma1£ 3eger til dette FormaaZ Assistance af rigstyske Embed.tmamd. Bladct nwddeler saalede81 at man har hen-1)t)Jw;lt sig til den fremragend6 tyske Skrittek8pert, JU4tit8in.spektor Ferdirnmd, Flet~.&borg1 og afre8ket ham en Erklmring vedrorende eventuelle Ughed81)u:nkter meZZem et a/ Th.cmas Porksen skrewt Brev og den for GGardejcr Warmmg forna:rmelige Paamaling af St'ollig Gaard. Den tyske Grafolog skal ifelge Bladet ha.ve erklooret, a.t han paa lingen Maade har kunnet fa.stslaa IAghed mellem Perksena Skrlft og den pas,. ma.Iede IDskription. Forskelllgheden 1 Skrivemaaden lod s!g endog fa.stsla.a med .,temmellg Sikkerhed", og Bladet oplyser, at der vll bllve indbentet flere llgnende videnskabelige Udsa.gn til Dokumentation af P0rksens Uskyld. Hvad de da.nske Myndigheder siger til en saadan rigstysk Indblanding 1 et indre danak Anllggende, turde vel voore et Spergsmaal. Mul.igvis vll denne Fremgangsmaade ogsaa kunne faa Indflydelse paa Justttsmlnisteriets Stilling til den AD80gning om Appel til Hejesteret, som en af Dagene vU blive ind-

• 
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Detdanskelandbruk 

Foran 'konomisk 
sammenbrudd? 

Bf)nderne retter kraltige an
grep pti Stauningregjeringens 

skatte- og pengepolitikk. 
Stort bondestevne pd Skam

lingsbanken. 
Kfllbenhavn, 30. Jull. 

Pa Skamllngsbanken ved Kol
ding A.pnedes lgA.r e!termiddag et stort dansk bondestevne. 

E!terat stevnets leder, sognerA.d I. P. Jensen hadde budt velkom
men, tok formannen for landbrukernes Sammenslutning, gardeier Knud Bach ordet . 

Han mlnnet om det forrlge bon
destevne for 2 ar siden 1 K,Sben- I havn, og erklrerte at man dengang 1 spfllrsmalet om tllbakeholdelse av landbrukets valuta hadde b,stet aig og latt den ennu darllg organlserte 
landbruksstand 1 stikken. Enighe
ten og viljen til A. bruke makt pA. samme mA.te som alle andre orga
niserte var ennu lkke tll stede. Derfor taptes slaget og bj6ndeme mA.tte 
arbetde videre uten vederlag. Og sllk vll det gA. sA. lenge vl lever 1 et 
organisert samfund, inntU landbruket enes om A. bruke sin makt. 

Taleren hevdet videre at regjeringen ved en sterllngkurs som er satt altfor lavt 1 forhold til l!&nnsniv6,et, og en urettferdig skatte- og pengepolttlkk hindrer landbruket fra a fa et arbetdSutbytte som star 1 forhoid til bybefolknlngens og at tllstr¢mntngen fra land til by kan stanses og arbeidslfllsheten varig avhjelpes hvls landbruket fikk arbeidsvederlag 1 llkh~ med bybefolknlngen. 
En sllk mishandling av de danske landbrukere praktiseres, sa han, av en regjering som opgir A. arbelde for frihet, llkhet og broderskap. Jeg vil innstendlg anmode hele den danske bondestand om l Iegge aile sferinteresser tilslde og att11tte den presse som arbeider for bondestandens frigj¢relse. Hvis man gj- r dette, og holder ut 1 kampen, som 

andre har mattet gjf/lre, vll det danske landbruk fA. ~konomlsk Hkerett, sluttet han. 
Statshusmann Albert Wormsdortf hevdet at det lkke var forholdene utenfra, men den 0konomiske polltlkk SQm f~rtes 1 Danmark, som var ll.rsaken til at landbruket nu star foran et ~konomisk sammenbrudd. VA.rt mal er lkke, fortsatte han, som mange tror A. vente tll landbruket b~lr modent til a kaste melken 1 rennestenen eller suite grisen. Vlrt mal er ganske enkelt A. tlltvinge oss produksjonsprisen for ane vAre varer, og dermed lpnnen vA.rt arbelde. 
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~ af Stolligdommene 
• ?stadfcestet i Landsretten 

Jep Schmidt frikendtes, men fik ingen Eratatning 

Viborg, Tirsdag. 

V ESTRE LANDSRETS Dom 1 Stol

Ug-Affreren blev atsagt 1 Dag. 

Thomas Perk.Setl blev Ugesom ved Un

derretten demt for Hrervrerket paa 

Jerge~ Warmings Ejendom. Dommen 

blev afsa.gt ud fra den sa.mme Begrun

delse som - ved UncJerreUen, og Stra.!ten 

er den samme - 8 M.aaneders Famgsel 

og Tab at borgerlige Rettlgheder I 5 

Aar. Lorettz Ol<lster fik l!geledes sin 

Underretsdom - 100 Kroner 1 Booe -

stadfrestet. Han fik som bekendt B0de, 

ford! han bavde krrenket Warming ved 

at tilsende ha.m Luthers Ka.teklsmus 

med det 9. Bud indstreget i r0dt. Og 

i Forening skat Parksen og Closter be· 

tale Warming en Erstalning paa 650 

Kroner. 
D•n f rifuntlne l • p Schmidt. 

Derimod blev Na.zifereren Jep tregtsa.rrest. Der llgger heri, efter Bla
Bch.midt frifundet, uden dog at faa til- deta Opfattelse, en Indr0mmelse af, a.t 
kendt den Erstatning for uforskyldt Polltiet har haft Grund tU at inddrage 
Varebegtsa.rrest, som han gjorde Krav Jep Schmidt 1 den for~tagne U,nder
paa.. Ved Underretten var Schmidt kun 110gelse. Ha.r man end kunnet synes, 
demt for Tilsendelsen at Truselsbreve skrlver Bladet vldere, at Dommen over 
til Warming og herfor ldemt 10 Dages Thomas Perk.Setl var ret haard, sa.a vl
Href!e, der regnes for udstaaet :Ved ser La.ndsrettens StadfrestelSe, at de 
Varebegtsfrengslet. Landsretten slger i Forbrydelser, der 1 denne Sag er be- j 
sin Dom herom, at det om Jep Schm.idt, gaaet, at Domsma.gten betra.gtes som 
der pure benregtede, ikke tilstrrekke-1 sa.a a.Ivorllge, at man har a.nset det 
ligt kan beVises, a.t ban bar skrevet for n0dvendigt at skride energisk ind. 
Brevet, og han frifindes ba.ade som Det tyske Blad 1 Aabenraa Nord

anonym Brevskriver og polltlsk Bag- schleawiger Ze1tung kalder Landsret
mand. Det Offentlige betaler Sagens tens Dom tor e1a forkert Donl. Bladet 
Omkostninger for Schmidt, medens skriver om den: ,.Hvls man opmrerk
P0rksen og Closter betaler Omkostnin- somt har fulgt Forbandllngerne, ma.a. 
ger hver for sig. man anse ogsa.a denne Dom for en for

,En forkert Dom", 
siger det tyske Blad 

Sfiinde:rjydske Pres.sekom· 
mentarer 

Aabenraa, Tlrsda.g. 
Dammen i StoHig-Sagen har frem

ka.ldt en Rrekke Kommentarer i 
de 80nderjydske Blade. Hejmdal l Aa.
benra.a finder det vrerd at lregge hf.ler
ke til, at Landsretten har afvist et
hvert Krav fra Jep Bchmidts Side om 
Ersta.tning for den udstaaede Vare-

kert Dom (Fehlspruch). De ' at An
klagemyndlgheden fremsatte Grunde 
st0tter sig alene Pll& Indicter, 
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St RE&IE&ADE t KIBEIHAYI ~ 
T£1.1. cmm 11,Hs 

Bladet: 

B.erlingske .. Tidende 

.drrivPr lp~ JUl JSJ!J7 

S~auuing erkJrerer sig rede til 
,.,Jerligt og loyalt Samarbejde" 

rued Venstre 
Til de Konservative siger han: Kom an 

I Tale ved Arbejder-Strevne paa Tt)nder Stadion 

T~NDER, SSZ)NDAG. RB. 

I T~nder boldtes i Dag et stort 
sjiSnderjydsk ArbejdersUevne, der 

faldt sammen med Afslutningen af 
D. U. I.s Landslejr, der bar v~ret 
holdt i Spnderjylland i de sidste 10 
Dage. Ialt bar der deltaget 2000 

.,Falke". 
SUevnet holdtes paa T$lnder Stadlon, 

hvor Formanden for den 'lokale Partl
forening, Viceborgmester Vilh. Nielsen, 

b¢d Velkommen. Derefter talte Lands
tingsmand Jprgen Mpller, som indle

dede med at udtale sin Gl~de over, at 

man for f¢rste Gang siden Genforenin

gen kunde samles under dansk Styre i 
den omstridte Grrerueby. 

Deretter talte Folketingsmand J. P. 

Nielsen, som navnlig var lnde paa det 
geruidige Graensetorhold mellem de to 
Lande. Han protesterede imod den 
Tvang, der blev pvet mod Medlemmer 
af det daruke Mindretal I Sydslesvig 
ved, at man ved Trusler forsjiSgte at 
faa danske Forreldre til at tage deres 
Bprn ud at de danske Skoler. 

Stauning hyldes af 2000 
, Falke" 

Derefter besteg Statsmln.l.ster Stau
ning Talerstolen. De 2000 .,Falke" 
bragte bam en begejstret Hyldest, idet 
de marcherede hen foran Talerstolen 
med Faner og Standarter, og Fonnan
den for Landsorganisationen Er·nst 
Drosthede traadte ben til Statsministe
ren og holdt en Tale, hvorl han hyldede 
Regerlngens Chef som Landets f.Prste 
Borger. 

Venstres ,Stemmer ikke" 
Statsministeren takkede og holdt der

efter en Tale, bvori han bl. a. udtalte: 
- Ved Dyrskuer og Slagterijubilreer 

har Verutres M~nd 1 den sidste Tid 

talt om Landbrugets Krav og Interes-

vil de Iinde Ministeriet og Keal!'!-tn•Js-4 

Partierne beredt til rerligt og 

Samarbejde. Ikke til et Samarbejd, 

der kun tager Sigte paa en enkel ' 

Klaues eller Betolkn.ingsdels Krav; thi 
det politiske Arbejde skal vrere til hele 

Folkets Gavn. Den vrerdiska.bende Pro

duktion maa sikres for at sikre Be

skozftlgelse og Arbejdsudbytte. 

, Vi har faaet det konservative 
Partis Mening" 

Men medens Venstre endnu ikke of
ficielt har taget Bladet fra Munden, 

har vi faaet det konservative Partis 
Menlng. Fra K. U. har man i et Kamp

blad proklameret, at vi bar en evnel)!fs 
og uduellg Regering, der bar kastet 
Love I Gabet paa hylende Tilhamgere. 

Bladet haaber, at h.Pjere Magter vil 

Betragtninger er dog Konservativ Ung
dom~ politiske Bedpmmelse . 

Partiets Fprer, Hr. Christmas M.Pller, 

har ogsaa givet Parolen. I sin aarlige 
Tale I Hjarbrek Kro har han etter Re

feraterne slaaet fast, hvad der er Op
positionens Opgave. Han erkl~rer, _ 

man ikke skal deltage i Ministeriets 
Spil; thi der er kun eet eneste SpjiSrgs
maal, der har Interesse, nem.lig at til

bagccrobre Flertallet i Befolkningen. 

Alt andet lnteresserer lkke de Konser

vali\'e. Landbrugets Sanering, Uden
rigshandelon, Beksempelsen a! Arbejds
losheden, Stkring a! Valutaen m. v. er 

kun slet Spll uden Interesse. Tilbage

erobrlngen af Flertallet er det eneste, 

~om in~cresserer dct konservative Parti. 
VI har for set, af de konv.rvative 

dre. Jeg har set udcnlandske Artiklc 
om dansl<e Forhold og srerlig om Be 
folkningens Vilkaar i SjiSndcrjylland 
som sianr i meget !jern Forbindels 
med de vlrkeligc Forhold. Jcg ved, a 
man ik.ke tjener noget nyttigt Formaa 
,·ed Indbland.ing l andre Landes politl 
ske Forhold; men je~ sluttcr ogsa; 
derai, at man kun skader sit egct Om· 
ds:5mme, naar man pan usand Maad• 
!remstillcr danske Forhold, som om Be 
!olkningen levede i et Fattighus, bvo1 
selv de Fattigste udplyndres. 

Jeg_.har advaret mod uberetUget Ind· 



············~~D~er~e~ft~e~r~b~es~L~eg=-~S:ta~tsm=~lnla=te=r~S~t;au~-:---:;;Tale 1 Hjarb~ek Kro har han efter Re-
forening, Vlceborgmester Vilh. Niel!en, ning Talentolen. De 2000 ,Falke" feraterne slaaet fast, hvad der er Op-
bsSd Velkommen. Derefter talte Lands- bragte ham en begejstret Hyldest, idet positionens Opgave. Han erk.herer. 
tingsmand Jl§rgen M¢1ler, som lndle- de marcherede hen foran Talerstolen man ikke skal deltage i Ministerieb 
dede med at udtale sin Gllede over, at med Faner og Standarter, 01 Fonnan- Spit; thi der er kun eet eneste Spprgs-

den for Landsorganisationen Ermt 
man for f~rste Gang slden Genforenin- Drosthede traadte hen til Statsministe- maal, der har Interesse, nemlig at til-
gen kunde samles under dansk. Styre i ren og holdt en Tale, hvori han hyldede bageerobre Flertallet I Befolkningen. 
den omstrldte Gr~eDSeby. Regeringens Chef som Landets fprste Alt andet interesserer ikke de Konser-

Derefter talte Folketlngsmand J. P. Borger. vative. Landbrugets Sanerlng, Uden-
Venstres ,Stemmer ikke" rigshandelen, Bekempelsen at Arbejds-

ldsheden, Sikring at Valutaen m. v. er 
Statsministeren takkede 01 holdt der-

efter en Tale, bvori han bl L udtalte: 
kun slet Spil uden Interesse. Tilbage-
erobringen af Flertallet er det eneste, 

- Ved Dyrskuer 0 1 Slagterijubiheer !:Om interesserer det konservative Parti. 
bar Venstres Maend 1 den sidste Tid Vi har fffr set., a1 de konservattve 
talt om Landbrugets Krav og Interes· Kundr!trclser, at man vn knuse og 
ser, men der er ikke givet no&en god udrydde Socialdemokratlet, og vi 
Vejledning til Problemernes LsSsning. s~er roll«t: kom an. 

I sidste Rigsdagssamlinl var Venstre Som vi er beredte 1il aerlig-t Sam-
! den mest negative Stilling - dette arbejde med dem, der viJ betrygge 
gamle demokratiske Parli, som 1 en Samlundet otr Befolknlngens StUllng, 
Fortid vlste Vej, havde nu kun Mod er vi lice saa beredte tU Kampen, or 
til ~at sige: Stemmer lk.ke. vi har carnmel Erfaring om Konser-

,Jeg bar bemrerket Tegn" vatlsmen Of om Kampen mod denne 
Det var en maerkelig Situation, og Retnlnr. 

jeg tror ik.ke, at Venstre ltan forblive 

den Rolle. 
Jer bar bemaerkei Tern, der vber, 

at der er Venstremaend, som forst.aar, 
at man lkke bar opnaaet noret ved 
at vaere forruermede or a' svare 
,,st.emmer lkke". Jer ved, at der er 
VenstreiiUiend, som vU fo~re at r,tre 
en Indsats i det poUtiske Arbejde, or 
som endor tamker sia' at trrede i Sam· 
arbejde med Soclaldemokratiet, life• 
som der fremdeles er Folk i L. S.
Bevaere!Jien. der forstaar, at der maa 
samarbeJdea med Arbejdernes Parll, 
hvis alvorUre Samtua~rpmaa.l 
skal klares. 
Vi faar nu se, hvor meget de mere 

vfdtskuende kan udrette. Hvis de vi1 
underbygge Samfundets frelles Interes

Redpmmelsen i dansk og uden
landsk Presse 

Statsministeren sklldrede dereJ:ter 
Fortiden under kQnservatlvt Styre og 
under demokratisk - Politik, saaledes 
som det nu !ores. Ministeren sluttede 
med fPlgende Udtalelse: 

- Vi bar hidtil vceret I Stand til at 
ordne Forholdene lnden for Landets 
Gl'censer, og Folket kan selv bedj)mme 
dets Forhold og Vilkaar. Jcg ser imid
lertid, at der ogsaa ydes Bidrag til Be
dommelsen i udenlandske Presseorga
ner. Vi kan godt taale, at danske For
hold omtales og bedpmmes; men de, 
der selv er ydcrst lplsomme over Ior 
andre Landes Presse, burde vrere for
sigtige i V alget af Midlcr over for an-

dre. Jeg bar set udenlandske Artlk.le 
om danske Forhold og sredig om Be 
folkningens Vilkaar i Spndcrjylland 
som staar i meget fjern Forbindels 
med de virkelige Forhold. Jeg \'ed, a 
man ikke tjener noget nyttigt Fonnaa 
ved Indblanding i andre Landes polit' 
ske Forhold; men jeg stutter ogsa 
dcra!, at man kun skader sit eget Om 
dl)mme, naar man pan usand Maac~.t 

fremstiller danske Forhold, som om Be· 
folk.ning1!n levede I et Fattighus, hvOJ 
sclv de Fattigste udplyndres. 

Jeg_ hru:. advaret mod uberettiget Ind
blnnding i tyske Statsanliggender, me11 
jeg protesterer ogsaa imod usandfcer
dige Angreb og Sigtelser udefra ovet 
for Danmark. Man kan maaske slge, a• 
danske Blade at indrepolitiske Grunde 
undergraver Landets Anseelse ved 
overdreven Sklldring af Beskatnlng, 
Sociallovgivning og pkonomiske For
bold, hvorved der gives Stof til Udlan
det, men det giver ikke den udenland
ske Presse virkelig Berettigelse til An
greb. Med vore indrepolitisk.e Modstan
dere gpr vi op ved Valgene, udad til 
kan jeg kun benstille, at man behand
ler os loyalt, saaledes som vi spger at 
gpre det over tor andre. 

Jeg minder om Tiden efter Krlgen. 
Det var ikke mit Parti eller Demokra
tiet, der raadede til hensynslps Frem
fcerd over for det tyske Rige. Der var 
Mullgheder, som ikke udnyttedes; thi 
der var ogsaa et fZ)nske om at handle 
loyalt og at bevare et godt Forhold til 
den tyske Nation, som \'i trods Forti
den pnskede at betragte som en Bro
dernation. Der er ingen dansk Myndig
hed. som anerkender en Ret til at 
Iolande sig I russlske, tyske eller andre 
Nationers Forhold, men vi vii paa den 
anden , Side hcevde vor Ret til at be
vare Troen paa Dcmokratiet og Folke
styret. 

med en rimelig Stptte til Sik.ring af 

Hvorfor ~iger Statsministeren 
intet om, hvilke Love Rege

vil gennemf;re? 
• rtngen 

Udtalelser af Folketingsmand Christmas 1\l~ller 

Vi har forelagt Referatet af Stats- om, hvorledes Danmark skal handle 
minjsterens Tale for Formanden for sin Gt·rensekamp. 
Det k.onservative Folkeparti, Folke- Paa det lndenrigspolitiske Omraade 
tingsmand Christmas M~ller, som kan jo lngen vcere i Tvi\'l om, hvorledes 
udtaler: det konservative Standpunkt er. Vi 

- Man savner i Statsministerens nregter ikke Samarbejde; men vi tror 
Tale Besked om, hvad han og Regerln- ikke meget paa Muligbcden deraf og 
gen vil. I Stcdet for at tale om andre bar intet set til Lyst bos Regerlngen til 
Par·tier var der god Grund til at give et saadant Samarbcjde. 
Besked om Rc~;eringens okonomiske 
Polilik. Hr. Stauning har vel ikke 
gleml, at hnn nu har den bele Magt j 

Landet. Han kan altsaa bestcmme, og 
dcr!or bpr han ogsaa give Vrelgerne 
Besked om, hvad han vil. Statsministe-

De, der bar 1\fagtcn, viJ hruge 
den. J\1en hvorror slgcr Statsmlnlste
ren intct om, hvad R.egcrlngen vii 
rennemf~Sre af Lovtoranstaltnlnger. 
For vor Skyld maa Statsmlnisteren 
hellere Jndk 



,Jeg bar bemaerket Tegn" 
Det var en mrerkellg Situation, og 

-
jeg tror ikke, at \tenstre kan rorbllve 

den Rolle. 
Jer ha.r bemrerkd Tegn, der viser, 

at der er Venstremrend, som forstaar, 
at man lkke bar opnaaet noget nd 
at vaere fonuermede og at svare 
,.stemmer Jkke". Jeg ved, at der er 
Venstremamd. som vii for&ffge at rffre 
en Inds&ts i det politiske Arbejde, o~ 
som endog taenker sig ;t.t krede i Sam· 
arbejde med Socialdemokratlet, lire· 
som der fremdeles er Folk i L. S.· 
Bevsecelsen, der forstaar, at der maa 
samarbejcles med Arbejdernes Parll, 

hvis alvorllre Samfunclsll))tfrgsmaal 
akal klares. 
Vi faar nu se, hvor meget de mere 

vidtskuende kan udrette. Hvis de vil 

underbygge Samtundets frelles Interes- 1 

l!er med en rimelig St¢tte til Sikrinl af 

vi liar r;ammel Errarmr om Aou~r· net, men a.et gtvcr ut-~te aen uueuumu
vatlamen og om Kampen mod denne slce PreSse virkelig Berettlgelse til An
Retnlnl'. greb. Med vore indrepoliliske Modstan

dere gpr vi op ved Valgene, udad til 
kan jeg kun henstille, at man behand
ler os loyalt, saaledes som vi s~ger at 
gpre det over for andre. 

Bed~mmelsen i dansk og uden
landsk Presse 

Statsministeren skildrede derefter 
Fortiden under konsecvativt Styi:e og 
under demokratisk Politik, saaledes 
som det nu !ores. Ministeren sluttede 
med f~lgende Udtalelse: 

- Vi har hidtil vreret i Stand til at 
ordne Forholdene inden for Landets 
Grrenser, og Folket kan selv bed9mme 
dets Forhold og Vilkaar. Jeg ser imid
lertid, at der ogsaa ydes Bidrag til Be
dpmmelsen i udenlandske Presseorga
ner. VI kan godt taale, at danske For
hold omtales og bed~mmes; men de, 
de1· selv er yderst fplsomme over for 
andre Landes Presse, burde vrere for
sigtige I Va!get af Midler over for an-

Jeg minder om Tiden efter Krigen. 
Det var ikke mit Parti eller Demokra
tiet, der raadede til hensynsl~s Frem
frerd over for det tyske Rige. Der var 
Muligheder, som ikke udnyttedes; thi 
der var ogsaa et 0nske om at handle 
loyalt og at bevare el godt Forhold til 
den tyske Nation, som vi trods Forti
den ~nskede at betragte som en Bro
dernation~ Der er ingen dansk Myndig
_jled, som anerkender en Ret til at 
blande sig i russiske, tyske eiler andre 
Nationers Forhold, men vi vll paa den 
anden. Side hrevde vor Ret til at be
vare Troen paa Dcmokratlet og Folke
styret. 

Hvorfor ~iger Statsministeren 
intet om~ hvill{e Love Rege

ringen vii gennemf;re? 
Udtalelser af Folketingsmand Christmas M~ller 

Vi har forelagt Referatet af Stats- om, hvorledes Danmark skal handle 

ministerens Tale for Formanden for sin Grrensekamp. 

Det konservative Folkeparti, Fo1ke- Paa det indenrigspolitiske Omraade 

tingsmand Christmas MpHer, som kan jo ingen vrere i Tvi\·1 om, hvorledes 

udtaler: det konservative Standpunkt er. Vi 

- Man sa\'ller i Siatsministerens n.:egter ikke Samarbejde; men vi tror 

Tale Bcsked om, hvad han og Regerin- ikke meget paa Mulighcden dcraf og 

gcn vil. I Stedet for at tale om andre har intct set til Lyst hos Regeringen til 

Partier var der god Grund til at give et saadant Samru;bejde. 

Besked om Regeringens 0konomiske 

Politik. Hr. Stauning har vel ikke 

glcmt, at hnn nu har den hele Magt i 

Landet. Han kan altsaa bcstemme, og 

dcrfor bS'r han ogsaa give Vrelgezne 

Besked om, hvad han vil Statsministe

ren kan jo ikke V<er«< i Tviv l om, hvor 

han har Oppositionen, i hYert Fald den 

konservative Opposition. 

Den rigtige Arbejdsfo.rm for 
vort s~nderjydske 

Arbejde 
Jeg har mange Gange sagt, at S~ts

ministeren burde srette sig i Spidsen for 

den rigtige Arbejdsform for vort &Pn

derjydske Arbejde. Staten burde klare 

De, der har l\fagtcn, vU bruge 

den. Men hvodor s lger Sta~smlniste

ren intet om, hvad Regerlngcn vii 

gennemljJre af Lo,•foranstaltninger. 

For vor Skyld ma.a Statsmlnls,eren 

heUere indkalde Rlgsdagen I Morgen 

end om nogle Maanedcr. Vi er klar 

til at udfere det erhvervspolltlske 

Arbejde, Tiden efter vort Sktfn bar 

behov: men Statsmlnlsteren aner 

aabenbart lkke - siger I hvcrt Fald 

intet derom - hvad ban vii foreslaa 

over for Tidens Vanskel~heder. 

Kun paa eet Omraade: 
Forfatningen 

Derfor tror jeg ikke meget paa Sam-

alt Nord for Skelbrekken, saaledes at arbejdet mellem Partieme, stutter Fol

alt frivilligt Arbejde, hvad enten det ketingsmanden. Kun paa eet Omraade, 

drejede sig om Fadderskaber eller an- nemllg ;med Hensyn til Fortatningen 

det, alene kunde koncentreres om Ar- tror jeg paa et Resultnt; thi her maa 

bejdet Syd for denne Grrense. Saaledes f¢rst og fremmest Oppositionen f)nske. 

brerer man sig ad i Tyskland, saaledes at et Resultat opnaas, og dette tror je 

b~r vi ogsaa handle, og jeg savner i ogsaa v i! ske i L~bet af r et kort Tid. 

Statsministerens Tale den klare Besked tc. 
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S0NDERJYDENE 
lever ikke i fattighus . 

Stauning. Kfl)BENHA VN, 19. juli. I a undergrave landet.s anseelse ved f 

(A.P.) Statsminister Stal.ni.ng I overdre':'en skildl'ing av beskatning,, fremferd overlor det tyske riket. Det 
tclte •gfir eftermlddag i T~nder, like sosiallovgivning og ~konomiske for- var muligheter som ikke blev ut
veu den dansk-tyske gren.se. · Han hold og dermed gir stoff til utlandet, ovttet men det var' <.>gsA et j1Jnske 1 

uttalte i sin store tale bl. a.: men det gir ikke den utenlandske 0~ A 'handle. lojalt og at det var et 
Vi har hittil vrert i stand til a presse virkelig berettigelse til an- !;'odt forho.ld . til den tyske nasjon, 

ordne forholclene innenfor Danmarks grep. Med vare innenrikske mot- scm vi, tross fortiden, j!Snsket a be
grenser, og folket kan selv bestem- stanaere gj¢r vi op ved valgene. Ut- tl·akte som en brornasjon. Det er 
me s1ne egne vHkar og foi'hold. adtil kan jeg bare henstille at man ingen dan.sk myndighet som aner-

hendler lojalt, saledes som vi s!'iker kjenner en rett til a blande sig inn 
J~g ser i~idlertid at det og~a ydes a gjpre det overfor andre. i russiske tyske eller andre nasjo-
btdrag til bedj!Smmelsen t u.ten- . . ' . . 1 

1 d ·k v· ka Jeg mener om tiden efter kngen: ners forhold, men v1 vil pa den an- ' 
ank 

3 

.e1 P'f'Cdasseokrgafnerl. ld 
1 

tan 1 Det var lkke mitt parti eller demo- nen side hevde. v~r rett til a bevare I no ta e at ns e or to om - . . • . 
l b d.. d l krattet som radet til hensyn.slps h'Oen l>a aemokratlet og folkestyret. es og e ,mmes, men e som se v 
er frJlsomme overfor andre lands 
prPsse burde vmre forsiktige i 
1•alg av midler overfor andre. 

Jeg har sett utcnlandske artik-
l<'r om danske forhold , og srerlig om 
befolkningens vilkl1r i Spnder-Jyl
land, som har en meget fjern forbin
delse med de virkclige tilstander. 
Jeg vet at man ikke tjener noe nyt
tig formal ved innblanding i andre 
lnr.ds politiske formal, men jeg slut
ter ogsA derav at man bare skader 
l'>:tt cget om<l~m<me nar man pa usann 
mate fremstillrr danske forhold som 
em befolkningen lcvde i et fattighus. 

J eg har advart mot u.berettiget I 
innblanding i tyske statsanliggen
der. MPn ;eg protestere,. ogsa 
mot u.sannferdige angrep utenfra 
over/or Danmark. 

En kan kanskje si at danske blad 
av innenrikspolitiske grunner ss1ker 
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S~ RE&NE&ADE ~ K8BENHAYI ~ 
TEtf. CENTRAL 11 ,815 

BladeJ.t._ . 
rolitiken 

Et Svar fra H,..jakolefot'stancler 
Am fred. 

Gra~Ute?t, TorsdaJ . 

Hllljskoleforstander J. Th. Arnfr~d. 

Askov, der for nogle Dage siden af RJes· 

arkivar Axel Linvald blev anerebet for 

sit Udtrylc .,Nederlageta Folk" om det 

danslce Folk ved Aar&mlldet 1 Vutre 

I Sottrup, svarer 1 Dag I ,.Hejmdal" RiP

arklvaren. 

- Jeg havde regntt med, skrlver For
standeren, at man var frltaget for at be
skrettlge slg med Angreb, der bygaede paa 
et l111srevet Udtryk 1 et 1ammentraengt 
Dagbladsrefent af et Foredrag. Men da 
forskellige Hovedstadsblade bar an1t1llet 
Betra:;tninger over Sagen, er det vel nlld
vendlgt, at jeg til!tlljer et Par !emaerk· 
nlnger, da Angreb paa en enkelt Ht11l· 
skolemand jo saa let bllver ttl Angreb 
paa Hllljskolen. 

·• Grundlinjen I Foredraget var, at vor 
m.<'-n.~kamp er l D !olkella Kulturkamp, 
der maa f~Jres ud fra vort eaet Folkeslnd. 
og lkke ved Etterlignlng at fremmeda 
Metoder. Vi kan derfor have Brug for at 
besinde os paa vor folkelige Eeenart. 
Nogle vil klare sie Folkelynnet ud fra 
Naturbetingelser, men hi!toriske Oplevel
seJ;" betyder vel mere. 1 tre Aarhundreder 
fer 1920 er vort Landomraade blevet for-
mindsket, og det skabte en anden Mentall
tet end t. Eks. bos Engelskmanden, der 
i den samrne Tidsperiode har vaeret med. 
til at bygge et Verdensrige op. Men vi 
har som Folk formaaet at vinde lndre 
Styrke af vore Nederlag, blandt andet 
derved, at vor Sans for Ret og Retfler
d ighed er vokset derunder, anadan som 
det nu aabenbarer sig 1 Mindretalsstyret 
l Grrenselandet. Foredraget sluttede me~ 
at betone, at det folkelige a! de Vaerdler~ 
a lie, der tilh~Jrer Folket, kan '1 van·e 
frelles om, og at Modsaetningen er Partlet, 
hvor Forskellen, der skiller os fra de an
dre, betones, og at Graenseksmpen maa 
vae1'e tolkelig, om vi skal sejre over for 
en Modstander, der mpder os med samlet 
Front. 

At man paa Bladredaktloner og andet
steds bar travlt med at tage ACstand fra 
for:eldede Klicheer og klynkende Hlstorle
opfattelse, der kun ser det danslce Folk 
som Nederlagets Folk, er der Grund til at 
glrede sig over I nationalt vaagne Krese. 
men man bar ogsaa haft meget travlt, 
naar man var nodt til at bruge mit Fore
drag som Anlednine, slutter Hejs'kole· 
[orstanderen. 

Naar Politiken stettede Rlgsarklvar 

Axel Linvalds kraftige lndsieelsl! mod 

H11iskoleforstanderens Anvendelse af Ud

trykket .,Nederlagets Folk", var det for 

at faa denne !orslidte Sprog-Klichc o& 

den ,.klynkende Historieopfattelse'", den 

t·eprresenterede, bragt ud af Verden for 

bestandig. Saa vidt vi forstaar Pr. Arn· 

fred. biUiger ban denne Bestrrebelse, og 

de mange Ord I bans Imllldegaaelse skal 

- saaledes optatttr vi det - kort oe godt 

betyde, at ogsaa han tor sit Vedkommende 

smider Klicheen i Brokkassen. Saa let er 

det altsaa i Danmark at opnaa Enighed. 

LYkkelige Land. 
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ST. RE&IIE&ADE 2. K8BEIIHAYII It 
TELF. CEliTRAL 11,995 

Bladet: 

skriver den 

En lndslgelSe, 

E N sollys Feriedag looser jeg 
H e j m d a 1 s Referat af 

d~\. dan"Ske Aa.rsmede i . Vester 
Sottrup. Mellem kloge og manen~ 
de Or d, opmuntrendo og adva.
rende, herer jeg en Tale, som 
vmkker min Indignation og tryk
ker mig Pennen i Haanden. ~ed 
Udsig t mod Dybbal Banke, An
sigt til Ansigt med Mamd, som 
fer te Nordslesvig frem til Genfor
eningen, og overfor Senderjyl
lands Ungdom skildrer en af Hej-
5:kolens Ferstemamd, Forstander 
A r n I r e d fra Askov vort Folk 
som »N ed e rIa gets F o 1 k«. 

Tankegangen er ikke ukendt. 
Den voksede fl•em under Indtryk
kene fra 1864, var den Gang for
klarlig og blev - dybere set ved 
en MisfoJ·s taaelse - underbygget 
ar en Historieforskni ng, som i 
Sandhedens Tjeneste maatte ryd
de op i Fort idens Legender. Det 
ge r de n ikk e rigtigere, at et Kor 
ai Eftersnakkere har anset det 

le Folkestammes ry"~e- l!lvne 
til at bevare sin Selv~ndighed, 
sU frie nationale og folkelige Ltv 
og, ud fra de forskellige Tidsaldre 
Forudsootninger og Muligheder, 
sikre dets Eksistens og lese deta 
statslige Opga.ver. 

Tilvisse har vort Folk i A~ 
bundredernes Leb .lidt smerteful· 
de Tab. Dog nreppe flere eller 
stem·e end de fleste andre Na.tf.o.. 
ner. Som det svenske Folk var 
ude af Stand til at fa.stholde Fin· 
land og dets svenske Befolkning, 
bar Danmark maattet forsone sir 
med Tabet af de ska.a.nske Pro
vinser og Landet mellem liS og 
Flensborg Fjord. 

Sin historiske Opgave: at beva.• 
re en fri national Udvikling lll'Ste 
vort Folk trods Lidenhed og un· 
der bestandige til Tider heltemo
dige Kampe. Lad Tabet af Lan
det og Folket i SYd- og Mellem· 
slesvig vmre endeligt, til Gen
greld bar vi dt·aget NOI'd&lenig 
og Nordslesvigerne ind i Da.n- 1 
mark og i det danske Folk,. stats
ligt og folkeligt, i en Grad, som 
man fer 1864 kunde dremme om, 
men nooppe tro paa. 

Som Stat mellem de europmiske 
for fredrelandssindet Gerning at Stater har Danma.rk r0gtet Hver
underkende vort Folks historiske vet som Vogter af Verdensha.n
Indsats og skildre dets Fortid c!elen~ Alfarvej mellem Vesterhav 
som en Rrede af selvforskyldte og 0 stel"s0. 
Nedel'lag. F orstander Arnireds Vilkaarene for Lesningen a.t 
Ta le viser, at Vurderingen er bl~ denne Opgave skitter med Tider
vet stebt til en Rliche, som ogsaa ne. Det er VirlnesbY~;det om det 
holdes frem for de danske Nord- danske Folks indre Kraft, at det 
s lesvigere. 

Derti1 er qen danske Hejskole 
og dens Mcend for gode. 

Allerede for loonge siden tog 
Joha nnes Steenstrup til Orde 

Aarhundreder igennem evn~de at 
vinde den fornedne Styrke til 
Kampen ved at fastholde og ud
nytte Forbi ndelsen med Norge og 
Skridt for Skridt tage Magten I 

mod en »klynkende Opfattel~e« Landsdelette indtil Eiben. 
af Danmarks Historie. Da Folke ne ' 'aagnede til nat'o-

Et Par Menneskealderes dan· nal Bevi_dsthed 0g samtidig Rus
coke Ilistorieskrivning - fra A. D. land i 0st og Preussen-Tysk land 
Jerrgensen til vore Dages Forske· i Syd voksede frem til politiske 
re - har forlmngst gjort Ende Stormagter, mndredes Vilkaare-
paa national Selvovervurdering ne. Lndtil denne Dag har vort 
og Fors0get paa at benytte For- Land trods Forandringen stadig 
tidens Overlevering som Grund- regtet sin Opgave og bmvdet sin 
lag for Nutidsillusioner. Genfor- statslige Stilling. 
eningens Historie er Vidnesbyr- Lmst paa denne Maade frister 
det derom. vor Historie ikke til Selvovervur-

Til alle Tider kan det vrere rig· I tiering, men giver heller lntet 
tigt at have ogsaa vore Tab i Er '.irundlag for Talen om »Nederla
indring. Talen om »Nederlagets gets Folk«. 
Folk« kan de aldrig begrunde. Den ferer heller ikke til den yd-

Sundere og rigtiger e - navn- mygende Erkendelse, at vi a lene 
lig overfor Senderjyllands dan- som »Nederlagets Folk« er blevet 
ske Ungdom - kan det fremhre· i Stand til a t eve Ret og Retfrer
ves, at vort Folks· Historie er et dighed. 
opleftende Vidnesbyrd om en lil- p, t. SkageD Axel Linvald. 
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FL AGET 
STRYGES! 

Saa her, aa.a der 
Vi bar modta.get: 

I DANMARK stryges Flaget. Det er snart blevet en Begivenhed, der vender tilbage med visse Mellem· rum, korterc eller lrengere. Og hvad er Grunden ? Sikkert er det, at store Dele af Befolkningen ger det ondt i Hjertet, hver Gang det sker. Med lEngstelse spergea: H vor og naar skal det stryges nreste Gang? I 1864 maatte Danmark stryge Flaget i Sonderjylland. Det. var ik• ke, fordi vore Soldater var nogle Pja.lte, nej, tvrertimod. De var Helte, da. de kmmpede den sldste haarde og bitre Dyst paa Dybb0l : men d-er var givet dlllse Helte ydel'llt slette Vilkoar at kmmpe under. Tu· slnder af Helle faldt, Flaget blev stroget, og S0ndcrjylland glk ta.bt for Moderlandet i 56 lange og trange Aa.r. Hellene fo.ldt, og de faldt med JEre, og nu alumrcr de soot i Sleavlgs Jord. Der var Sorg i DIU\· 

For Aarlnger alden solgte Danmark de vcstindiske 0er til Amerlka. Den dybere Aarsag kendtr jog lkkc. Det var jo lkke for at fu. nogle Millioner I StatakaMen, men solgt blev 0erne, og Dannebrog blev str0get paa dl&.'le fjerne Be!!lddel!er. Vore Smnrend skulde ikke mere have den Glrede at se Hjemlandl'ts Flag vaje dl'r mere. Danmark b1ev fattigere trod& Millionemc. 
Det l'r ikke henge siden, at ,.Det forenl'de Da.mpskibsMlskab" nedlag· de Amerikalinien. Staten mente ik· ke at kunne give Selskabet den Stette, som var nodvendlg for at holde dt>n dn.nske AmerlkaliniP i Gang. Og~~aa her blev Flaget stro· get til stor c::,. ~> 10r Danske paa beg~e Sider af Atlanten. 

Nu kappes norske, svenske, polske og l'ngels~e Dampskibslinier om at befordre dans~ Passagerer og VarPr til og fra .Amcrika. 
Saa er der Militrermusikcn, dP.r blPv afskaffE:'t, fordi Danmark lkke bavde Rand til den Luksus at ofre en kvart Million paa dette Kultur4 gode. Militamnu&ken var en mreg• tig Opmuntrlng for Soldaterne, og den var til stor Glrede for Gamisonsbyern<'s Befolkning og andre Byer, hvor disse fortrinlige Orkestre gav Konc{'rter. Flo.get blev ~b'0-get. 

Damnat·k er ct lllle, faltigt band? Her brugcs Mmngdcr af Millloner Kroner til Vcllevned, til Clgar(!r og Tobak, til Chokolade og Konfekt, til L agkage og andre Kager, til 01 og Snaps, tiJ Bilcr og Benzin, for ikkc at tale om Forlystelser m. m. Men en kvart MJllion W MlUtrermusiken, nej, den gaar lkke, det vilde vrere en Patron under Landets 0konomi. Sa.a blev Flaget igcn streget. Ja, vi beholdt Gardens Musikkorpa, og det siger vi mange Tak for, fot det var dog et Glimt i M0rket. Men, er det ikke saa, at ofte spares dcr i dette Land paa Sklllingen, medens Millionerne alligevel ruller? Den 20. Juni 1937 maatte nll& vore frivilllge Korps stryge Flaget. Nu naaede Turen til dem. Ved et .~ ...... ~ .... ~ blev de1· sagt : Stop, og do ma.a.tte holde op. Det var Frivillig· heden, der flk et D0dsst0d. Hvem kan fatte det? 
Hvis :man blot een Gang havde set eet ai dissc Korps rykke ud med 



'-. 

"'" ftmerJKalm.ien. Staten mente ik· 
ke at kunne give Selskabet den 
st~tte, som var MdVendlg for at 
holde den danske Amerikalini~> f 
Gang. Og-8aa her hlev Flaget atro
get til stor c:,., ~ .tor Danske paa 
begge Sider af Allanten. 

Nu kappes norske, svenske, pol
ske og engelske Dampskibslinier om 
at befordt-e danake P~U~sagerer og 
Vare-r til og fra Amcrika. 

Saa er der Mliitrermusiken, rl!:\r 
blev afskaffet, fot'di Danmark lkko 
havdc Raad til doo Luksus at ofre 
en kvart Million paa dette Kultur· 
gode. Militamnualken var en m~g
tig Opmuntring for Soutaterne, og 
den var til stor Glrode for Garnl
sonsbyernes Befolkning (}g andre 
Byer, hvpr disse fortrinlige Orke· 
strc gav l!oncerter. Flaget blev 11tr0· 
get. 

Damna.rk et et llJlo, fattigt Land'! 
Her bruges Mrengder at Millioner 
Kron~r til VelJevned, til Clgar&r og 
Tobak, til Chokola.de og .l{onfekt, 
til Lagkage og andre Kager, til 01 
og Snaps, til Biler og Benzin, f~r 
ikke at tale otn Forlystelser m. m. 
Men en kvart Million W 1t1ilitrennu
siken, nej, den gaar ikke, det vilde 
vrere en Patron under Landets 0ko
nozni. Saa blev Flaget igen str0gct. 
Ja, vi beholdt Gardena Musikkorps, 
og det sigcr vi mange Tak for, for 
det var dog et Glimt 1 Morket. M<~n, 
er det Jkke saa, at ofle spa~s dcr 
i dette Land paa Skillingen, .medens 
Millionerne alUgevei ruller? 

D6n 20. Juni 1937 zna.atte aUe 
vore frivilHge Korps stryge Flaget. 
Nu naaede Turen til dem. Ved et 
Magtbud blev der sagt: Stop, og de 
maatte holde op. Det var Frivillig
heden, der fik et D0dsst0d. HYeru 
kan fatte det? 

Hvis man blot een Gang havde 
set eet af disse Korps rykke ud mod 
vajende Faner og klingende Spil, set 
disse ran.ke, viljes~rke og villend~ 
unge Mamd i sluttet Trop, ja, saa 
b0jede man sig i lErb0dighed for 
deres Indsats, men ogsaa med Talc 
for deres Offersind, for de vilde jo 
intet ntindre end opeve sig til fri
vJJligt at vs.ere med til at forsvare 
F'redrela.ndet, om Ulykken skulde 
komme over os. Disse Korps yd~do 
meget i en stor Sags Tjcnestc. Der 
er vel ikke ret mange Sager af ator
re Vrerdi end at voore med til at be· 
rede sig til Forsvar for Fredrelan
det. Det var det, de vilde, men 
Magthaverne kunde ikke taale dem. 
D0dsstedet faldt, ag de maatte rul• 
le Fanerne sanunen. HVe.m kan be-
grtbe dette? 

Saaledes blivtt' Danmark ribbet 
og ribbet, og for hver Gang bliyer 
Landet fattigere. N~te Gang bll
ver det maaske Tivollgarden, der 
akal staa for Skud? 

Vi flk Nordslesvig tilbage i 1920. 
takket vre.re Heltene fra Dybbel og 
vore trofaste Senderjyders udhol
dende Ka.mp. Men Gramsen Jigger, 
aaben. · Det ser ud, so:zn om vi og;• 

~ . j <fJ 

I 
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faa der har Raad til at lade vrere 

med det fornodne. , 

Skoot 1864 ilc.ke endnu er glemt 

af det danske Folk,..sa.a er der sta

dig noget, som ikke varetages i rettt: 

Tid som i 1864. 

Gid vi ikke for mange 

skal komme til at stryge 

Saa her, saa der. 
Halsted Skole ved Nak.skov, 3. 

Juli 1937. 
Alfred Brandt, 

Farstelrerer. 

Svreveflyveren 
l{rob usliadt ud 

Otto Weibel styrter ved 

Rekordfors9ig ned i Tisvilde, 

men s.lipper uden Men 

DEN kcndte Svreveflyver Otto 

W eibel, der til daglig er Instal· 

lator i Lyngby, styrtede i Oaar ned 

med sit private Svreveplan ved Tisvll

de. Han slap uskadt, 

knuste.s. 

Weibel bo.r C-CerUfikat, hvilket er 

det fineste, en Svevefiyver kan have. 

Han bar I Tysklo.nd taget A- og B

Certifikat og tog C-Certifikatet ber

hjemme. I Fjor vakte han Opmoork

somhcd ved en Flyvning vcd Raagc· 

lejc, som var dansk Rekord, skont den 

lkke taalte Sammenligning med de 

lyske Resultater. En anden Form for 

Opmrerksombed vakte ban, da ban of

fenUig rettede Krltik mod Svrevefly

veren Sjoholm, cfter at denne 1 Fjor 

var styrtet ned vcd Helsing0r og bav-

de paadragct slg llvsfarlige Kvoostel

ser. Nu er ban altsaa selv styrtot ned, 

hvilltet iovrlgt ikke er f0r11te Gang. 

Saavtdt vides bar ban halt 4 Nedstyrt

ninger i Tysklllnd, og dette var den 

fjerde .,store" herhjemme. Smaahave

rier treller Svmveflyverne lkke med. 

Hver Gang cr han sluppet godt !ra 

det. 
Der var talrige 0jenvldner t il den 

dramatlslte Bcglvenhed. Weibel s0gte 

at slaa sin Rckord fra Raageleje og 

floj sin egen .,Maskine", ,.Kassel 20", 

der har et Vlngefa.ng paa ca. 20 Me

ter. Han havdo vreret i Luften ct Par 

Timer og ft0j la.ngs de hoje Skrrenter. 

Pludsel!g labte han H0jde; han mener 

selv, at Grunden var Luftforstyrrelser 

som Folge ai dybe Revner i Skrren

ten, opstaaet ved Jordskred fornyl!g. 

For at vinde Fart, saa ban kunde kom-

me udenom et Par Stra.ndvillaer, dyk

kede ban. Det lykkedes ham ikke at 

rette Planet op igen, og han g!k <Jurk 

mod Skrreutens Kant og faldt ned 1\.d 

den! For 0jnenc af de Iamslaaede Til

skuere krob han aldeles uskadt ud af ~P 

de sorgelige Ruiner. ~.l 

Weibel vll sna.rest genoptagc sme u 

nekord!orsog. 
Der findcs her i Landet I OjebiULket 'a 

ca. 15-20 brugbare Svrevcplaner. Men a 

minst 25 et· under Bygnlng. Det· er i 

Grode i Svreve- og Modelflyvebevre- J 
gelsen; det er Spo1·t for modcrne Ung

dom. Og Ubeld som Welbels vtrl<er 

ikke afskrrekkende paa dem, der cen 

Gang bar provet, hvad det vii slge at 

flyve som Fuglene, uden Motorkraft 

kun vcd Udnyttelse af Kendskab til 

det Element, man tumler sig I. 0 . 
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I ST. RE611E6ADE 2. KIJBEIIHAVJI K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

.. N.a.t.ionaltidtJAd~ 

skriver den 5 JUL 1931 

Lad os blive fri for Tal en 
om en stO s~nderjydsk 

:5anui1enslutning 
F ~lgen vil blive et tungt og langsomt virkende 

Kontorstyre 

Landstingsmaud Jefsen Christensens Tale paa Sprog· 
foreningens og Sf)nderjydsk Sko)eforenings Aarsm~de 

Ve.ste1' Sottrup, Soodag. RB. 
Ved Sprogforeningens og sender· 

jydsk Skoleforen.imgs Aarsmede i 

Vester Sottrup fremkom Formanden 
for senderjydsk Skoleforening, 
Landstingsmand H, Jefsen Chrt.sten-

.slor Stette til S0nderjydske Formaal, 
~len anden vii tkke give en eneste 0re, 
men ofrer mange Penge paa Armenien. 
Saa vidt forek.elllge kan altsaa endog 
to Broores lhtereseer vsere. 

Intel Kontoratyre kan l~e 
Opgaverne sen med f0lgende Bemrerkni.nger, dcr 

har lErinde til hele Landet. Det Arbejde, vore Foreninger 
Der lyder Gang paa Gang Rester i liver {o1· SiQ, baade Nord og Syd 

gor 

for 

Orientering a.t opnaa det fyldigst mu-
1ige Overblik over hele Arbejdsomraa
det, for at hjaelpe hinanden med at 
lese enkelte Opgaver I Fsellesskab. 

Jeg vii gerne sige det herfra, at na
tiolta~indede Kred.se i Landct vll altid 
kunne segc Oplysninger om en Bags 
Vcerdi gennenl 6-Mand.sudvalget, og 
omvendt ber Kredse hernede, der bar 
S0gt og opnaaet de nationale Forenln
gers St0tte, ikke bagefter udenom disse 
Foreninger rette Henvendelse om yder
ligere Stette andre Steder. 

Arbejdet i det forls)bne Aar 
Hr. Jefsen OhristeMen omtalte dct 

omfattende Arbejde, der er udfert, og 
oplyste at Mindelunden for de natto• 
nale Foreningers sidste Aarsmede i 
Haderslev under Fremmedherredem
~et i 1914 saavel som Mlndestenen 
en.dnu ikke er helt foo~dlge. A!slerin
gen . af Stenen vll dog slkkert lmnne 
finde Sted i denne Sommer! 

Som i tidligere Aar cr der gcnnem 
senderjydsk Skoleforenlng ydet Stette 
til danske Prlvatskoler Syd for Gram
sen: i Harreslev, i Tarup, i Langbjerg, 
1 Jaruplund og Ul Bernehaveskolemc 
paa Harreslevmark og I Adelbyka.mp. 
Der er ligeledes ydet Stette til Vandre

det evrige Land om, at Rammerne om Graensen, sta.ar I et saa Jevende For- herervlrksomhed og Kursus dernede . 

det senderjydske Arbejde maa sam- hold ttl de Opgaver, der skal Jese'i, saa Som en ny Opgave er kommet en ny 
menfattes til oon Forening, saa man 

kun beh0ver at give Bidrag eet Sted, 

og saa skulde dette fordeles til hele 

Arbejdet derfra! 

dE". enkelte Foreningers Budgetter og Skole i Ladelund Syd for Gr~ensen. 

deres Arbejd.sevne ikke maa forstyrres ~konomisk Handicap for det 
af gentagen Taagetale om, at Idealet danske Arbejde 
er ecn stor Sammenslutning med en 

fselles Ledelse, for at Folk kan hav~ 

del saa rart nemt med kun at yde Bi-
Tror nogen, at det vilde 

hjaelpe drag eet Sted. Lad o,~ blivc /ri for den 
Jeg vii gerne Sp9rp denne kyndige Tale. Det~ ha.r ikke noget med Muli;7-

Forsamling: Er der nogen, der tror, at Ttcder /07' et altom{attende nationn.lt 

mcvtt f 7·a. et enkelt Kontor kunde Zcde Arbejdc at gero. D en skader Helheds
o!) fin<~,nsiere 1tele det store Arbejdr., 

-11om Sprog{oreitingen, 80nde1·jyds1c 
resttltatct, og den vilde I sine Konse

kvenser affede et tungt og la.ngsomt 
Skolefo,·ening, Gramseforeltitl!)C?l, Lan- virkende Kontorstyre i Stedet for den 

clevcernet, det unge Grrensevrern v[t paa Stedet hurt.igt virkende, levendc 

Grcenseeg11enes d(l.nske Sarn/tl.nd ger og mangfoldlge Indsats, der nu eves 
I1C!'t~ede 1 Er der nogen, de7· tror, ,rt 

gennem hver enkelt individuelt vlrken
det vildc gh;e [lere Penge ti.l det sam· de Organisation. At Befolkningen i det 
lcdc At·bejde, eller at det er muligt at 

0vrige Land i Realiteten er enige 
-Yamle et Folk med saa alsidiyt oq 

· denne Betragtnlng, er den store Inter-
illdividtlelt itttere.sserede Menne.skcr esse for Dannelsen af Fadderskaber et 
Mm det 4at\8ke t11 L08ning af de Op-

yavcr, som en S'l1<eVe1· og tn«<:\Ske et:si

dig iJ1d8tinet Ledel.!ie indentor en enkPlf 

~mmeaslutt&ing maaake maatte t!d-

! 

Den Bidragsyder i det 0vrige Land 
til Eksempel. der gerne v!l yde Bidrag 
til dansk nationalt 
Arbejde i Slesvig 
og T0nning, vil 
maaslte .slet ikke 
vsere med til ned
vendige Opga.ver 
Nord for Grrensen, 
og den, der gerne 
vll vsere med til at 
10Se enhver natio
nal Opga.ve Nord 
for Graensen, bar 
maaske slet ikke 
Lyst til eller FIJI'· 
staaelse for Betyd
ningen af Arbejdet Land.stingsmatul 
de to ferslnaevnteJetsen Christet\8e11. 
Steder. Jeg kan f. 

Eks. naevne, at at to meget velhavende 
Bredre i Kebenhavn har den ttne ydet 

levende Udtryk. for. Man vil I Forbin-

delse med Opgaverne og ikke blot mad 

en Hoved!orenings Kontor. 

Glaede over 6-Mands
Udvalget 

Det kunde synes selvmodsigende, 
naar jeg samtidig med, at jeg gaar 
!mod Centrallsationsta.len vedrerende 
det natlonale Arbejde, ensker at udtale 
mj.n. Gloode OJJer Dannelsen af de aa
tlonale Foreningers 6-Mandsudvalg i 
det forl0bne Aar. Der er imldlertid \n
gen ~'lvmodsigelse i dette. Sprogfor
enlngen, Senderjydsk Skoleforening 
Grsenseforeniogen. det unge Grsense .. 
,·aern, Landevsemet og Graenseegnens 
danske Sa.mfund har ikke sluttet 
sig sammen for at overtage hin
andens Arbejde, det ved vi hver 
for slg, at det ikke kan lade sig 
gere. Vi bar endnu mindre sluttet os 
sarnmen for at have faelles Kasse. Det
te vilde !ere til fuldstsendig ekonomisk 
Sammenbrud for os alle, men vi har 
sluttet os sammen for gennem gensidig 

De n danske Kronea Stillinc i For• 
hold til Markena Verdi nekker vor 
Evne til lndiJab, fonetter Talcren, 
meden.s den tyake Marka cunatiac 
Stilling i Forhold til Kro~n •iver 
de tyake Pen.gemidler for~get Slag• 
k~aft til Stfl)tte for det tyeke J'iindre• 
t.al i Nordate.svir: Spnderjydak Sko~. 
leforening• Opgave ma:. hverken for· 
spmmea eller avekkea Nord ellcr Syd 
for Gren&en. 

s,nderjydak Skoleforeninr har 
maattet tere paa sine R"ervet" for 
at kunne imj:klekomme de •tigende 
Krav troda Fremgang i Medlematal· 
let, og vi bar dertil maattet tage en 
Arv ind i Aaradriften paa godt 
11 ,000 Kr., e t Beljllb, aom •i eller• 
pleje r at for~tge vore Re.eorver med. 

Sprogforeningen venter ny 
Fremgang! 

Formanden for Sprogforeningen, Bl
bliotekar Jacob Peter.sen, Aabenraa, 
meddelte, at Medlemsantallet andro~ 
15,266, og at Tillidsmsendenes Anta 
var 1268. Der har vreret en Tilbage· 
gang paa 408 Medleromer og 30 Tilllds
msend. 

Formanden gjordc opmserk.som paa, 
at bl. a. haude Ind.samlingcn til II. P. 
Ra1\8sens Mindefond vlrket hemmende! 

Formanden sluttede mcd at udtale, 
at Sprogforenlngens tnd.o;ats i Kultur
arbejdet sidste Aar bar kunnet staa. 
Maal med foregaaende Aar. Btillingen 
er hol<lt, men heller ikke tlun-e! Hall 
gav Udtryk for Tro paa, at der vllde 
blive ny Opgang i det kommende Aar. 

S0nderjydsk Skoleforenings General
forsamling genvalgte Formand, Lands· 
tingsmand Jefse7t Chrlstensell, og alia 
ovrige Valg var llgeledes Genvalg. 

Efter Aarsmederne holdtes et of
fentligt Mede med Taler a! H0jskole
forstander Arnired og Bibllotekar Ja
cob Petersen. 
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.ST. RE6NE8ADE 2. KSBENHAVII K. 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

~~~~onaltidende 

skriver den J JUL 1937 

,Nederlagets FQ}k" 
I ~ det dans• Aarsmede forle
.[:/ aea l '\lester Sottrup (Snnde-
''ed) var b1andt Talerne Hejskole-
forstander Arnfred, Askov. ldet 
han mindede om de Landlrtab, tlet 
ga.xnle danske Monarki har lidt 
Lebet aJ-lie sidste tre Hundredaar, 
om~~~ }t&n vort Folk som Nederla-
getti', lf'oik. 

;I~ 
:MOd itenne Tale har nu Rigsar-

kivat:·~ A'Xel Linvald vendt sig i en 
inter~nt Artikel, offentliggjort 
9. ds. i ae to nordslesvigske Dakbla
de, Hejrndal og Dybb0lposten. Rigs-' 
arkivaren, der selv gennem en Aar
rrekke har vist levende Interesse for 
S0nderjylland, til hvis nationalpoli
tiske Historic han ejer indgaaende 
Kendskab, harmes over, at en af 
H0jskolens F0rstemamd ,med Ud
sigt til Dybb01 Banke, Ansigt til 
Ansigt med Mamd, som f0rte Nord
slesvig frem til Genfereningen, og 
overfor Senderjyllands Ungdom" har 
kunnet fremsrette sine mismodige 
Udtalelser. Med Feje ger Rigs
arkivaren greldende, at vi her staar 
over for en Vurdering af vort Folks 
historiske Indsats, der eflerhaanden 
er bleven en Cliche, men som ikke 
har Gyldighed og mindst af alt eg
ner sig til at holdes frem for danske 
Nordslesvigere. 

Den 1tlynkende Opfatt.else af 
Danmarks Historic burde - skriver 
Rigsarkivaren - lregges paa. :(yl
den, og han brevder, at vorl Folk ge Magten i Landsdelene tndtil El-
,.nreppe har lidt flere eller sterre ben". Med Folkenes Opvaagnen til 
Tab end de fleste andre Nationer". national Bevidsthed og Pr&jssen
Om denne Paastan~s Berettigelse Tysklands og Ruslands Udvikling til 
kan der maaske stndes; men naar politiske Stormagter rendredes Vil
Hr. Axel Linvald tilfejer, at paa et 
stedse snrevrere Landomraade bar 
vort Folk, , ,trods Lidenhed og un
der bestandige, til Tider heltemodi
ge Kampe lest sin historiske Op
gave: at bevare en fri national Ud
vikling", er vi i Hovedsagen enig 
med ham. Det Forbehold, der melder 
sig, stetter sig paa den Kendsger
ning, at med Grrensernes lndsnrev-
ring f0lger n~vendigvis ~gsaa en 
indadvendt Koncentration, som ikke 
udelukltende er til Gavn for Folke
viljens Opdragelse, og at et lille 
Lands ,,nationale Frihed" altid vii 

betinget af Gangen i et Slor
magt-Spil. paa hvilket det selv Jn
gen Indflydelse kan udeve. 

Sin egen Opfattelse af Hist.oriens 
Vidnesbyrd om vort Folks indre 

samler Rigsarkivar Linvald 
falgende Teses: 

1, ,Vi har draget Nordslesvig og 
ordslesvigerne ind i Danmark og 
det danske Folk, statsligt og folke

i en Grad, som man far 1864 
kunde dr0mme om, men nreppe tro 
paa." 

Atter er vi i Hovedsagen enige 

kaarene, men ,indtil denne Dag bar 
vort Land trods Forandringen sta
dig regtet sin Opgave og hrevdet sin 
statslige Stilling." 

Det sidste er lykkeligvis sandt 
og rigtigt; det farste - den reg
tede Opgave - er vi for vort Ved
kommende kun i Stand til at god
kende under adskillige Forbehold. 

Selv om der saaledes ikke her-
sker ublandet Enighed mellern Rigs
arkivar Linvald og os, saa slutter 
vi os dog til og glreder os over hans 
Konklusion: Vel frister vor Historic 
ikke til Selvovervurdering, men den 
give~ heller intet Grundlag for Ta
len om Nederlagets Folk. 

Der er nu nreppe fjrerneste Grund 
til at advare det danske Folk mod 
Selvovervurdering- bortset, ganske 
vist, fra dets Tro paa det kolde 
Bords Uforligneligheder og dets egen 
Kulturs Overlegenhed. Men Rigs
arkivaren har Ret i, at selv om vor 
Historie beretter om uerstattelige 
Tab af Land og Folkefreller, saa maa 
der skelnes mellem de Nederlag, 
der skyldes bristende Indsats af 
t1!1..: .... 'T.'! ... - ... ~--...:1 -- 'atr ... ~ 



er bleven en Cliche, men som ikke 
har Gyldigbed og rnindst af alt eg
ner sig til at holdes frem for danske 
Nordslesvigere. 

Den klynkende Opfatlelse af 
Danmarks Historie burde - skriver 
Rigsarkivaren - lregges paa. gyl
den, og han hrevder, at vort Folk 
.,nreppe bar lidt flere eller st0rre 
Tab end de fleste andre Nationer". 
Om denne Paastands Berettigelse 
kan der maaske strides; men naar 
Hr. Axel Linvald tilf0jer, at paa et 
stedse snrevrere Landomraade har 
vort Folk, ,trods Lidenhed og un
der bestandige, til Tider heltemodi
ge Kampe l0st sin historiske Op
gave: at bevare en fri national Ud
vikling", er vi i Hovedsage:n enig 
med ham. Det Forbehold, der rnelder 
sig, st0tter sig paa den Kendsger
ning, at med Grrensernes Indsnrev
ring f0lger n0dvendigvis 41Jgsaa en 
indadvendt Koncentration, som ikke 
udelu}tl{ende er til Gavn for Folke
viljens Opdragelse, og at et lille 
Lands ,nationale Frihed" altid vil 

betinget af Gangen i et Stor
magt-Spil, paa hvilket det selv in
gen Indflydelse kan ud0ve. 

Sin egen Opfattelse af Historiens 
Vidnesbyrd om vort Folks indre 
Kraft samler Rigsarkivar Linvald 
f0lgende Teses: 

1, .,Vi bar draget Nordslesvig og 
ordslesvigerne ind i Danrnark og 
det danske Folk, statsligt og folke

paa." 

en Grad, som man fll!r 1864 
dr0mllle om, men nroppe tro 

Atter er vi i Hovedsagen cnigc 
med Rigsarkivaren, men vii dog 
grerne pro memoria tilf0je, at uden 
de uhyre Ofre af Blod og Penge, 
som andre bar bragt, vilde der nrep
pe vrere bleven Lejlighed for os selv 
til at l0se den i de anf0rte Udta
lelser skildrede Opgave. 

2, ,.Som Stat mellem de europrei
ske Stater bar Danmark regtet 
Hvervet som Vogter af Verdenshan
delens Alfarvej mellem Vcsterhav 
og 0sterse." 

Hvis der hermed trenkes paa de 
paagreldencle Farvandes Besejlings
forhold i Fredstid (Uddybning, Be
!ysning, Lodsvresen m. v.), er Paa
st.anden rigtig. Men i hele Perioden 
mellem 0resunds-Traktaten og Da
gen i Dag - cl. v. s. i de sidste ca. 
85 Aar - bar Danmark1;1 Opfattel
sc af Hvervet som Strredernes ,Vog
ter" i Krigstider vreret til den Grad 
uregelmressig, at det falder os grum
me vanskeligt i dets Holdning at 
finde Vidnesbyrd om dets Vilje og 
.lEvne W at hrevde sig ved egen, in
dre Kraft. 

ge Magten i Landsdelene lndtil EI
ben". Med Folkenes Opvaagnen til 
national Bevidsthed og Pr0jssen
Tysklands og Ruslands Udvikling til 
politiske Storrnagter rendredes Vil
kaarene, men ,indtil denne Dag bar 
vort Land trods Forandringen sta
dig r0gtet sin Opgave og hrevdet sin 
statslige Stilling." 

Det sidste er lykkeligvis sandt 
og rigtigt; det f0rste - den r0g
tede Opga.ve - er vi for vort Ved
kommende kun i Stand til at god
kende under adskillige Forbehold. 

Sclv om der saaledes ikke her
sker ublandet Enighed mellem Rigs
arkivar Linvald og os, saa slutter 
vi os dog til og glreder os over hans 
Konklusion: Vel frister vor Historie 
ikke til Selvovervurdering, men den 
give~ heller intet Grundlag for Ta
len om Nederlagets FoLk. 

Der er nu nreppe fjrerneste Grund 
til at advare det danske Folk mod 
Selvovervurdering - bortset, ganske 
vist, fra dets Tro paa det kolde 
Bords Uforligneligheder og dets egen 
Kulturs Overlegenhed. Men Rigs
arkivaren har Ret i, at selv om vr~r 
Historie beretter om uerstattelige 
Tab af Land og Folkefreller, saa maa 
der skelnes mellem de Nederlag, 
der skyldes bristende Indsats af 
VHje, Forstand og Mod, og dem, 
som i Kampen for en rerlig Sag er 
lidt under Overmagtens Tryk. I Sta
tens og Folkets Liv er der en V re
sensforskel mellem paa den ene Side 
de Handlinger eller den Undladelse 
a.f Handling, som bar sin Aarsag i 
Mangel paa national Fremdrift og 
magelig Underkastelse under Skreb
nens Tilskikkelser - og paa den an
den Side de Handlinger, som er dik
terede af Troskab mod Fortidens 
Arv, statslig og folkelig Samf0lelse, 
selvbevidst og rerekrer Hrevdelse af 
Rigets og Nationens Personlighed 

Vor Kolonihistorie er et ynkeligt 
Kapitel. Nederlaget ved Dybb0l slut
tede en Ka.mp, som vi maatte stride 
til Ende, hvis vi vilde Ieve med JEre. 

Til 18. April 1864 bar Rigsarki
varen vel navnlig sigtet, da han i sin 
lndsigelse mod H0jskoleforstander 
Arnfred's Anvendelse af den gamle, 
grimme Cliche mindede om de hel
temodige Kampe, Nederlagets Folk 
har udstaaet og overlevet. lntet kan 
vrere mere berettiget. Hr. Arnfred 
vii af Hr. Axel Linvald's Artikel i 

1»--n Hr. Axel Linvald politisk de nordslesvigske Blade erfare, hvor 
nrerstaaende Historiker, Dr. P. langt en Historiker, der politisk til
Munch, vil nreppe heBer dele Rigs- h0rer Radikalismen, nu foler sig 
arkivarens Opfattelse. Om vi ken- fjrernet fra den Tid, da Clicheen blev 
der Udenrigsministerens Standpunkt stebt. 

ret, skal han rneget bestemt have Det var i Firserne, og St0bemeste
sig frabedt, at det fra dansk Side ren var Viggo H0rup, som spottede 
g0res gre1dende, at der overhovedet de blodige Strirner, Dybb01 havde 
paahviler Danrnark noget Hverv efterladt paa den slagne Hrers Ryg. 
som Strredernes ,Vogter" - bortset Men rnaaske vii Hll!jskoleforstan
altsaa fra Mudderrnaskinerne, Ko- deren fra Askov rnene, at det allige
stene og Lysbll!jerne. rvel er ham, der stadig er i Pagt med 

3, ,Gennem Aarhundreder bar Tiden og dens Magthavere. Thi man 
det danske Folk revnet at vinde den har jo f0r iagttaget enkelte radikale 
forn0dne Styrke til Kampen vcd at Svaler, son;t over S0nderjy1land 
fastholde og udnytte Forbindelsen naaede herop uden at medbringe lEn
moo Norge og Skridt for Skridt ta- dringer i et koldt og surt Gtaavejr. 



ST. R£811E8ADE 2. K8BEJIHAVI It 
Tflf. CUTUL 11 ,tiS 

Bladet: 

Berlingske 'ffidendeAftcn 
·~ dJUN ~~ 

Strategisk ap-
' 

bed Jakobsgaard og var Lcerer ved 
Skolen indtil 1888, det Aar, Sprog
forordningen kom. }Eldre Folk hu
sker endnu hans tragiske D¢d. Han 
havde netop atsluttet Undervisnin
gen rned Ordene: ,Der trrekker nok 
et Uvejr op ... saa slutter vi i Jesu 
Navn", da Lynet slog ned og drcebte 
ham paa Stedet. 

Hans Enke blev senere gift m('d en 
hjemmetysk Gaardejer, og hans Spn 
lever som Rektor ved en Skole i 
Tyskland. Saa omskiftelige 
nationale Forhold forme 

E·n Agitation .fra tysk Side, som har 

re:fst Kampen om det enkelte b zdivid 
de nye tyske Privatskoler. De har 

Grrensesogn. Den tyske Privatskole I 
Den nuvrerende danske Lcerer, 

A f l'vl 0 R T EN K A l\1 P H 0 V EN E R 

med Interesse givet sig i Lag med 
deres Arbejde, har, hvis de ikke kun
de det i Forvejcn, lrert sig Dansl<, og 
opfylder i det hele taget de Krav, 
der kan stilles til dem. M¢des de ved 
Lejllghed med den stedlige dnnske 
Lterer, sker det i Fordragellghcd, 

Olsen, er Sjrellrender med et -patt iar
kalsk Prcrg og en vrerdig Efterfplger 
af den gamle Jakobsgaard. Han bar 
fundet sig godt til Rette med B~bo-
erne, som han allid har staaet paa 
venskabelig Fod med, hvad enten del 
var Tyske eller Danske. Da de tyske 

Sognet, fra Rends. Det 
ltlkit Fodermester, gift 
de fra Landsdelen. De 
af hvilke de 5 reldsle er 
altsaa et belydeligt PI 
Manden blev anbragt p 
med 4-5 Tdr. Land 

men som Forholdene nu Jigger, er " ·'gt faaet T "'fte om Besl rtebelser for at faa en tysk Pri- rvn .....,_ 
den nye tyske Privalskole og den Tysker·ne 1' Byen All1' 

vatskole oprettct begyndte, holdt · ' 
gamle danske Sogneskole blevet to ingen misundelsesv~ 

han sig passiv over for de Forreldre, Poler, der hver for sig virker til
tr~kkende eJler frast~dende. 

der mcldte deres B~rn ud a! Skt~lcn. Det kan dog n~vnes, a 
det Gaardejer - til Tr 

Hvor Sinde lag og Standpunkter 

brydes 

- Jcg talte ikke med dem, siger 
han, Cordi jcg vilde staa frit og ikke mesterens srerlige OpJ 

retholder af Skolen -udscette mig for Angreb fra tysk 
Sidt>. Paa den Maade vat· ogsaa min 
Stilling over for Skolcmyndigheder

I det udstrakte Burkal Sogn er der 
langt mellem Landsbyerne. Der er 

hammed der;,y¢~~1~ 
Selv om ddr .Her 'e. 

vidt Udsyn over Markerne, men de ne korrekt. tysk Familie, er Hus1 
smaa Byer hygger sig i deres seer- Alliievel har del sikkerl vreret en som 1 aile de 9Jvnge H 
prmgede, vestslesvigske Pyntelighed. Sorg !or Lferer Olsen, da han maalte tr "'ik:ke ti@tl E'ht!SU!' St 
Huse og Gaarde k ryber i Lm hos a!g ve 8 a ( sine 22 Elever til ~P.n ~naalt.et skaffe Sko\e 
hinanden under Havernes hjiije tyske Privalskole, dcr begyndte med Mand, der efter eget 
Tneer. Og dog huser disse Hjem, 16 Elever i en Slue hos en hjemme- ken er tysk ellcr dans 
der i det Ydre ikke adskiller sig fra lysk Gaardejcr, hvor den stadig har d_e, at hans B~rn sku1 

hinanden - til Trods for Sprtlgel, til Huse. Det var jo ikke a1 Hensyn hlf~rte Skolen tre E 
som er Dansk- forskellige Sindelag. lil ham cllcr hans Undervisning, at havde han. vEeret und1 

Her bor Russeten med de manre Bprn, som man forgreves har rorst1ttt Ved sidste Folketingsvalg og ~idste B~rncne forlod ham. Den egentlige fra tysk Stde, men tp• 
at vlnde. Kommunevalg afgaves hver Gang Aarsag til Skolens Oprctlelse v:tr, al meldelsen til allersidst 

A F den offi cielle Skolestatistik, der bl. a . gav sig Udslag genncm Oprct- 352 Stemmer, hcnholdsvis 39,8 og en Hjemmeiysker, der ikke var blevet h¢rer den saakaldle 1 
~ i Aar udsendtes af de s¢nder- telsen af en Rrekke nyc Pl'ivatskolcr, 4:.!,3 pCl. af det samlede Stcmmetal. Medlem a! Skolckommissioncn, tillite og skal have betroel 1 
ydske !.>kolt.>dir~kiioner, !remgik cet, der skulde vre1·e Udgangspunktel for Burkal Sogn er i national Henst><•nde sig formcrmel 0~ satte en Aklion i Trosfcelle, at dersom 1 
t B~metallet var dalende, en nationalt og kulturelt Arbejde og det mcst interessante blandt vore Gang. Den davcerende ,LandesWh- den lyske Skole aab 
Cendsgerning, som syncs at virke Led i det Fremstpd, man ventede sig Grrenscsogne. Her brydes Sindei<Jge- rer" Jep Nissen blev iilkaldl og var ~ersonlig ~pCordring 
tbehageligt paa del tyske Mindre- saa megct af. nc og Slandpunkterne. hvilket Ol;!'ao m~ til at planlregge det hele og tndmelde sme Bprn, 
al. Det betl6d, har man fra tysk Side Tiden bar vist, at del ikke just var afspejler sig i den Kendsgerning, a! raadslaa om, hvorledes man kunde det som et Fingerpeg 
tdtrykkclig gjod opmcerksom paa. Trangen til at oprette Skoler, der var der i dette ene Sogn findes tre ty.~k<> tilf<Sre Skolen det npdvendige Bome- gjorde ~er, og lndm 
•n Fare for det tyske SkolevCEsens den drivende Kraft, og at Rammerne Prirat~koler, en i Burka!, en i L•md anlal. Sled. 
)pretholdelse, og man har da ogsaa af den Grund er blevet lidt for store. og rn i Lydersltolm. 

at b~dc paa Vanskelighedeme. Den Fremgangsmaade, man har an- I Lund var der indtil Efteraaret Bt'rneontallet skal sikres 
giver nedenstaaende Un- vendt for at bringe de n~dvendi~e 10 1934 kun een Skole, den gamle dan- Fprst !orcloges en Omplacering. 

,.. .. , ... ,.,,.., Besked om. Man vil des- skolepligtige B~rn til Veje for at ske fra 1838. I den lille, yderst pri- Nogle B~rn, der ellers gik i Burkal 
kunne opnaa Statstil!:kud, viser i milive Skolestue hrenger ved K;;.te- tyske Skole, blev nu dirigcre1. til 

systematisk der arbejdes, men ogsaa samme Retning. Man har saaledes i dret et Billede af den sidste dansk- Lund, og en bprnerig Familie blev 
af, at den hjemmegroede Tyskhed flere Tilfrelde s¢gt at samle (heist) sindede Lrercr i den tyske Tid. Han overflyltet Ira ci andet Hjprnc af 
ikke er saa grundfrestet, som man 
kunde tro. 

Selv om man fra grrensetysk Side 
ynder at talc om dct kollektiv-

b¢rnerige Familier omkring den nye 
Skole. Hvis de ikke fandtcs i selve 
Sognet, blev de overflytlet fra ct an
det, hvor der ikke var Brug for dem. 

abstrakte Bcgreb ,Volkstum" som Og hvilket Resultat har man ~aa 
del grundlreggende for alt tysk Ar- opnaaet? Ffl$rst og fremmest det, at 
bejde, harman dog i Nordslesvig an- den danske og hjemmctyske BPfolk
vendt det stik modsatte Princip og ning, som ellers havdc levPt sammP.n 
indledet en strategisk Kamp om det under gnidningsl¢se Forhold, deltes 
enkeZte lndivid. Naar dette Faktum i to, ganske vist ikke fjendtlige, Lej
fremhreves, kan det i Forbindelse re, og at dermed et hidtidigt Frelles
med den !~igende Skildring af Situa- skab blev bragt til Ophpr. Om del l 
tionen ude i Marken tjene som en politiske Udbytte af den tyske Ak
srerlig Belysning af de Udtalelser, lion er det for tidJigt at udtale sig, 
Rektor Koopmann forleden fremsat- men i de fleste Tilfrelde er der dog 
te til ,Ber1ingske Tidende". skabt Tilstande, som tilsyneladendc 

Som Jet vii vides, afstedkom Na- kan holde et Slykke !rem i TidC'n. 
tionalsocialismens Gennembrud i Fra dansk Side anerkender man 
Tyskland i 1933 en periodisk Aktive- J uden videre, at det som Regel cr dyg- 1 
ring af den tyske Agitation, hvilket tige Lrererkrrefler, der cr ansat vcd 

Den gamle danske ~kole i N~Jrre :Sejerslev, hvor den danske ldrrctsmand 
er La>rtr. 

Tyskerne havde d1 
Huslruen, en Spster 
Skolekommlssions For 
lalt, budr, dem saa yc 

at de ikke godt kund· 

Senere fiyttede er 
B¢rn, af hvilke de 3 
tlge, til Byen, og da 1 
i den lyske Privatsk 
skillige af Hjernm 
rergrcr sig over de 
ydel !or at faa Cat i 

1 med de mange B¢rn. 
nrevnes, at en prival 
5 nye Brug ogsaa bl! 
den tyske Skole, ide 
kom paa tyskc H~nd1 

Den tyske Lrerer c 
og hedder Schliins. H 
res fra dansk Side l 

og dygtig ung Mant 
Propagandamager, n 
Kursus for de Unge, 
skole og underviser 
videre holdes der I 

llokalet af forskellig 
Fort.srettes nrcste S 



Sognet, fra Rends. Det var en 

Tid, jccvntig aflccgger Bes~g has 
danske. Mcends tyske Koner, naar 
Manden er fravrerende, for at prcc
dike tysk Skolepolitik for dem. 

Her i NsSrre Sejerslev kan Rektor 
Koopmann forh~re sig om den Hest, 
hvis Eksistens han ikke syncs at ane 
noget om. Men maaske ¢nsker han 
at faa Adressen? Den er Karl Mat
zen, Krergaard pr. H~jer. 

r !pdt Fodermester, gift med en Kvir 
T de fra Landsdelen. De har 11 B¢' HJemmetyskerens Gaard 1 Lund, hvor der nu maa holdes tysk P rlvatskole. 

Hr. Matzen har faaet Heslen stil
let til Raadighed for at kunne be
fordre sine B~rn til den tyske Pri
vatskole i NS'lrre Sejerslev og be
tragtcr Dyret som sin Ejendom. Da 
de tyske Gaardejere ved Lejlighed 
jiSnskede at laane Hesten, nlcgtede 
han at udlevere den. Det var hans, 
sagde han. Paa den Maade hindrede 
han, at den blev ,ein gemeinsames 
Pferd''. 

af hvilke de 5 reldste er skolepligti 
a altsaa et betydeligt Plus for Skol• 
t Manden blev anbngt paa en lllle L 
c med 4-5 Tdr. Land og har sa< 

pvrigt faaet L¢fle om Arbejde t 
l Tyskcrne i Byen. Alligevcl har h 

ingen misundelsesvrordlg Stillit ., 

Slrategisk Opretholdelse 
Fortsat f ra Iorrlge Side. 

bejde skal fortsrettes i den nye Skole
bygning, som snart skal rejscs. 

der her f:r Tale om. Forholdet er jo 
det, at B~rnene paa den Maade bli
vet· nationale Va!rilienhedcr. Bortset 
berfra klarer den danske Skole sig 
godt og lider ikke noget under de 
tyske Beslrrebelser. 

Ensom Ksibenhavner laengst ude 
mod Vest 

r 

Del kan dog nrevnes, at en danskei 
det Gaardejet· - til Trods for Fod< 

e mesterens srerlige Opgave som 0 

' 
retholder af Skolen - har forsyr 

, ham med der;.,-yr4fv/Tdig'i- §aasre<l. 
Selv om riir ~er 'cr Talc om 

lysk Familie, er Hussproget Dan 
som 1 aile de javnge HJcm. Men h 

- Det betyder meget for Tysk
heden, siger min Hjemmelsmand, at 
de har saadan en god Mand som 
Medarbejder. 

Den mere inlime Forbindelse med 
Tyskhedcn synes i jiSvrigt at g~re sig 
greldende paa det religiS'lsc Omraade, 
idet de Unge fra de saakaldte 
luthcrsk-missionske Hjem mere og 
mere drages over til de Forlystelser, 
som Tyskerne afbolder i Saxborg Kro 
og i Flensborg ... noget, der skal bjiir~ 
med til den endelige Indlevelse j 

Der er 22 skolepligtige Elever i 
den tyske Privatskole: Lrereren, der 
er fra Flensborg og hedder Kah!, er 
en Svigers~n af den kendtc flens
borgske P1·rest Kahler. Hans Skole 
anvendes ogsaa som et Jille Kultur
centrum. Der holdes af og til M~der, 
Bibellresning og Sykursus, og den er 
kort sagt blevet et fast Punkt for 
Tyskheden, der - som det ses af det 

Ude i Vesterhavssognet Emmerleu 
blev der j 1935 rejst en ny tysk Pri
valskolc. Den ligger i den sydlige 
Udkant af Landsbyen N¢rre Sejers
lev. Men i den senere Tid har den ~" 
faaet en Nabo, en Bungalow- et af 

n 
e er-ikk~i!*StJfttl', man h 

de saakaldte frerdigsyede Huse. Det 
er rejst af de stedlige Tyskere, Sl!ID 

her har placeret en tysk Familie fra 
Nabosognct Visby. For en 3-4 Aar 
siden, da det tyske Skolelokale fand
tes i en af de store Gaarde, k~btes til 
samme F~rmaal et lille ArbeJderhus, 

n maattet skaffe Skolcn. En andt 
:i M.and, der efter egcl Udsagn hve 

l<en ex· tysk eller dansk, men 9Jnsk 
de, at hans B¢rn skulde here Tys det Tyske. 

m' 
, tilfprte Skolen tre Bprn. Forind< Bprn som nationale Vaerdienheder 

havde han vreret under strerkt Pr Den tyske Privatskole i Lyders- hvor man anbragte en Familie med 
e fra tysk Side, men t¢vede med lnt holm blev oprettet i 1929. I Aar var Bj:irn, som ellers havde besluttet at 
.t meldelsen til allersidsle Dag. Han li Elevlallct imidlertid dalet lil 8, og flytle !ra Byen. Men nu blev den 
•t bprer den saakaldte PinsebevC£geli det vilde til Paaske vrerc nede paa 5. altsaa. 

Qg skal have betroet en dansksindi Der maatte altsaa gjlll'eS noget. ... De store hJ'emmetyske Gaardejeres e ' 
irosfrolle, at dersom det· Dagen f~ Vogelgesangs stedlige Rcpx·;:esentant Indflydclse mcerkes paa flere Om-
den tyske Skole aabnede, kom e greb ind og fik en Familie fra Hejs- raadcr. Fra en af Nabobyerne bar de 

tr personlig Opfordring til ham om ; ager i Haderslev Amt flyttct dertiL bevreget en Statshusmand til at sen
g lndmelde sine BS)rn, vilde han la! Den udgpr ialt 11 BSSrn, af hvilke de de sine B~rn i den tyske Skole. Det 
e det som el Fingerpeg fra Gud ... D• 5 er skolepligtige, saa nu er der god er ogsaa hcendt, at Piger, der har 
._ gjorde ~cr, og lndmeldclsen fan< Gang i Privatskolen igen. tjent paa de tyske Gaal'de, er blevet 

Sied. Manden, der er en af de saakaldte gift med danske Mrend i Byen. Det 
Tyskerne havde dol'{, cfter hva tyske ,Rilckwanderer" ( Ulbagevendt f¢rer til, at de Hjem, dcr paa den 

Hustruen, en S¢ster til den dansk Kolonist fra Rusland eller Polen) Maade stiftes, bliver nationalt blan-
g. Skolekommissions Formand, har fot taler gebrokkent Tysk. Man har sam· dede, men den tyske Privatskole bar 
:tl tall, budt, dem saa gode Betingelse· menslykket en lille Gaard til ham- indtil Dato i.kke faaet et eneste Barn 
il at de ikke godt ktmde lade vrere. nogle ar de hjemmetyske B~nder har 
:v Senere flyttede en Enke med afstnaet hver 10 T,f$ndet: Land, og 
'lf B¢rn, af hvilke de 3 var skoleplig Vogelgesang bygger nu kvit og frit 

tige, lil Byen, og da hun sendte den en moderne indrettet Gaard, som 
i den tyske Privatskolc, er der ad stilles til hans Disposition. Han er jo 
skillige af Hjemmctyskerne, de Pengcne ,·rerd, jordi ltan er Garam 
~rgrer sig over de Ofrc, der ble· for, at Skoten kan faa et Statstilskud 
ydet for at faa fat l Fodermestere paa 50 Kr. for hver Elev. A ~~36 -1/c, 
med de mange Bjbrn. Oct skal ogsa Man havde ogsaa vrerc(' ude ~Iter 
nrevncs, at en prival Udstykning t en tidligere russlsk Krigsfange, der 
5 nyc Brug ogsaa blcv iii St~tte fa nu er bosat i Byen, men som er ff<}dl 
den tyske Skole, idet 3 af Brugen 500 Kilometer S!)st for Moskva. H2Jl 
kom paa tyske Brender. fik lovet Arbejde hos en hjemme· 

~ og Dheend~:;k~~~~~:~ ~::r:a:~:~;:i:: !~;: ~;~d~j~~:~!: ~an 1~!: :~~: 
i res fra ~ansk Side som en fre~eli SkOle, mendetVild! han ikk~ 
og dygttg ung Mand. Han er 1kk faar han fntet Arbejde mere hos Ty
Propagandamager, men han holde skerne, men til Gengii'ld har Dan· 
Kursus for de Unge. Ieder en Aften skerne taget. sig af ham og kfilit et 
skole og underviser i Musik. End lille Hus til nam. 

fra dissc Familier. 
Dct v11de vrere fork~rt at tro1 at der 

ikke var gjort Fors~g paa at paavirke 
dem. De1· fortrelles nemlig, at en af 
de tyske Skoleagitatorer, der har god 

videre holdes der M¢der i Skole En saada"'il" Udvikling indenfor et 
lokalet af forskellig Art. Detle Ar snrevert Omraade kan ikke undgaa 

Forts~ttes nooste Side, Spalte 1. at sretle sit Prreg paa Sognet ellel' 

rellere sagt paa den Del af Sognel, 

Den tyske Priva tskole J N~rre 
Sejerslev. 

foregaaende - er besjrelei af en ka
rakteristisk Udvidelsestrang., 

Den gamle, lidt afsides beliggende 
danske Skole bar Straatag og er 
bygget 1864. Da jeg bankede paa D$6-
ren, hjiSrte jeg en Kvindcs smukke 
Sang til Klaver-Akkompagnement, 
som dog straks forstummede . .. . 
Fruen er musikalsk, trenkte jeg. Men 
det var jkke Lrererkonen, der havde 
sunget, men Radioen. Lrerer Lauer
sen, der er meget afholdt af alle, et 
efier sin unge Hustrus D~d for et 
Par Aar siden en ensom Mand. Hver 
Dag, naar Undervisningen af de 39 
Skoleb~m er afsluttet, er han alene. 
Mrerkeligt at m~de en Kpbenhavner, 
Idrretsmand og Rekordindehaver i 1m 
saa afsiQ.es Krog af Landct. Men han 
sidder her som en Reprresentant ikke 
blot for de~ stedlige, men for al 
Danskhed og gpr sin Pligt. For ham 
drejer det sig ikke om at danne Kul
turvrerdier. Det er imod ,dansk Sred
vane, at Enkeltmand konsqtuerer sig 
som en hel Nation med Trang til eks
pansiv Udfoldelse. Man er her bare. 
Og det er nok. 

Fra saa trygt et Slade kan det 
konstateres, at der ikke er Tale "'om er dcr kun Grund til at gl; kal 
nogcn Fare for den danske Skole i over, at den danske Skole ha l 
Grrenscegnene. Til Trods for Tysk- sin Pr9Jve og er inde i en : ud 
hedens Bestrrebelser fol' at under- naturllg Udvikling. tig 
bygge sine kulturelle Stpltepunkter MORTEN KAMPH6V....-
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Styrer Dan mark bort · fra Norden? 
K e b e n h a v n, juni. 

1

• 
Det er et fortryllende billede: Dansk utenrikspolitikk under skyggen av Tyskland. Xebenhavn i sol, en svak sommer

bria over R.adhusplassen, de nette 

og usannsynlig blonde k0benhavner

lnner pl Langelinje mot sjeens 

blltt, Dyrehavens belgende beke

kroner - og en aften L Tivoli. 

Smilende ynde og menneskelig 

Og Danmarks avhengighet av de store markeder; - Et landbruk, som 
ikke kan leve uten eksport. En lndustri, som mangler rastoffer. 

ta til skibsbygningsindustrlen for 
at den kan kjepe rbtoffer i utlan
det til bygging av skib pl danske 
verfter. Det sa heller at denne va
luta blev plasert i land hvor land· 
mennene kunde 0ke sin landbruks· 
eksport o. s. v. 

Fra var utsendte medarbeider redakt0r J. SCHANCHE JONASEN. 
Det er mulig at det i 1932 var 

nedvendig a etablere et eller annet 
system som kunde ta hand om en 

et tilfelle. Det kan godt tenkes at 
idyll. Fremdeles bar denne metro-

det vil skje efter de kommunistis· 
pol i det nordiske eiland sin henri-

ke forbilleder ved innblanding i de 

interesserte lands indre forlhold. 
Det som skjer idag i Russland er 

vende cbarme. Og dog - man 

akal ikke ha talt mange ordene 

med disse tidligere sa selvglade og 
nok ikke den tyske generalstab 

ironisk-muntre mennesker, fer man 
uvitende om, selvom man naturlig-

vis ikke kan tale om at Tyskland 
merker en viss indre usikkerbet og 

engstelse, som aldri tidligere bar 
er skyld i Tuchasjevskis fall. En 

preget dem. Den kommer tilsync 
ting var man iallfall ikke i tvil om 

blde hos de ledende politikere og 
i innviede tyske kretser idag og det 

hos husmoren. Hos de menn som 
var at Tuchasjevski og hans gene-

litter i ansvarlige stillinger og som 
1 ra er vilde et samarbeid med den 

akulde ha oversikt over situasjo-
tyske nasjonalsosialistiske militalr-

nen utvises der den allersterste for-, stat, fordi de hadde opgitt t,roen 
aiktighet. nar det gjelder offent- pl Frankrike under det Blumske 

n&'e uttalemer. Man er engs~elig regime. At denne utenrikspolitis
for bade den innenrikske og uten- ke svingning matte ga over Stalins 
riklske situasjon: det er angsten lik og oprettelse av et nasjonalt 
for selve fremtiden som er begynt russisk militalrdiktatur var den 
f. prege det ansvarlige danske men· selvf0lgelige konsekvens av Tucha-
neske. sjevskis plan. 

Det er forstaelig. For ingen Dette var en digresjon. Men 

a.nnen li.ten stat har en sa utsatt det er det utilfredsstillede og mek
ltilling, utenrikspolitisk sett, og tige rike i syd som nu star midt 

Deppe noen a.nnen stat er, 0kono- oppe i revansjens og revisjonshand
!Disk set't, eA a.V:1engig av verden!r lingens tegn, som Danmark bar sin 
tonjunkturene som Danmark. Det grense felles med. Og bvilken 
10m forbauser en fremmed er bare grense? En omstridt grense, sett 
at et sa smidig og fornuftig folk me~e ytterlig}'a~ nazisters 
10m det danske ikke pa et langt 0ine, fordi den stenger ute et an
tfdligere tidspunkt bar forstatt a tall tyske folkefeller. Dette er et 
+a VOPOA1 "- .,a,._ --..3-~ .... _,.._-11 __ _ 

bonden prod'userer til under pro- rimelig balanse mellem importen og 
duksjonspris; han har ikke rAd til 1 eksporten. Ellers, mener man, vii
'lL fol'nye sine driftsmid.ler. Han, sa-l de den danske krone r0ket overen
vel som de fleste meierier og slak- ~ de. Slik som valutacentralen eksi
terier, bar ikke penger til nyan- sterer idag er den ikke bare en 
skaffelser, de rir pa stumpene.

1 
stor hemsko for den nordiske sam

Gjennemsnittsbonden idag i Dan· handel, men ogsa E'n kilde til innen
mark har det derfor vondt. rikspolitisk strid. Dernest kan den 

(Denne uttalelse er av land- ogsA. bli det f0rste skritt pa veien 
bruksrMets formann, folketings- til et sosialistisk diktatorisk Iedet 
mann Hauch, som jeg bl. a. badde Danma.rk. Regjeringen gjennem Na· 
anledning til a dl'0fte landbruks- tionalbankens valutakontor bar jo 
krisen med). i virkeligheten idag den avgjoren-

1 denne 80rgelige utvikling kan de bestemmelse om hvilke bedrifter 
man vel heller ikke frita det dan- og nreringer skal fa lov til a eksi
ske bondeparti, venstre, noen stere, d. v. s. fa sig tildelt uten
skyld. Efterat den gamle ferer Iandsk valuta til innkj0p av de 
Madsen-Mygdal forlot den politiske nedvendige rlstoffer. 
arena, bar ikke venstre hatt noen Sett mot denne :.,akgrunn er 
ferer, som smidig og handledyktig sannheten den at Danmark er langt 
kunde lede sitt parti slik at det Ienger inne pa den sosialistiske 
kom i kontakt med regjeringen og tvangshusholdningsvei enn bade 
fikk sine krav opfylt. Selvom Norge og Sverige. La oss ogsa her 
ikke forholdene i de tre nordiske ta Irerdom av Danmark og ikke 
land Jar sig helt jevnf0re, er ga Danmarks veL 
det ingen tvil om at det samar- En ting som m1 undre en frem
beid som bondepartiene i Sverige med iakttager er at der ikke innen· 
og Norge har etablert med arbei- for det danske Jandbruk er reist 
~eX1p8ntiene p.a et begrenset, men ~ en langt kraftigere bevegelse for 

. d . . /' ·'!~~~< . .:"'~:~llk.:ll!l. viktig felt har v:;ert av avgJ0ren e ' ____ _._ _ _ ,.,_ _____ _ 
betydning for jordbrukskrisens 10s
ning og dermed for en sund, har
monisk utvikling av samfundslivet. 

Det er ingen hemmelighet at 
Stauning idag gjerne ser et sam· 
arbeid med venstre og at han i 
den anledning med dede vilde 

-



rtilling, utenrikspolitisk sett, og 

Deppe noen annen stat er, ekono- oppe i revansjens og revisjonshand· 
~ sett, 19! ay~engig av veroens- lingens tegn, som Danmark bar sin 
konjunkturene som Danmark. Det grense felles med. Og hvilken 
10m forbauser en fremmed er bare grense ?. E t 'dt tt n oms n grense, se 
at et sA smidig og fornuftig folk med de ytterliggaende nazisters 
10m det danske ikke pA. et langt elne, fordi den stenger ute et an· 
tfdligere tidspunkt har forstA.tt A tall tyske folkefeller. Dette er et 
ta varsel av den endrede verdens

lituasjon og begynt en tilpasning 
spenningsmoment, som tross for~ 

slkringer fra offisielt tysk side 
og omlegning av sin ekonomiske allUd vU virke tilbake pa dansk in

struktur. drepolitikk og pa forholdet mellem 
Utad er det skyggen fra det sto· de to stater. 

'I 

---- ---- ~---r -···--· -~ - . ., I 
og Norge bar etablert med arbei· l for det danske 
~er:pat'ltiene p{1 et begrenset, men I en langt 
viktig felt har vrert av avgjerende ; __ ...;.. _ _... __ :=:.&::.-----
betydning for jordbrukskrisens les-

1
1 

ning og dermed for en sund, bar· 
monisk utvikling av samfundslivet. 

Det er ingen hemmelighet at 
Stauning idag gjerne ser et sam· 
arbeid med venstre og at han i 
den anledning med glede vilde I 
gjere landbruksradets formann hr. 
Hauch enten til landbruksminister 

1 
Pller til .en slags kontrollm.inister. 1 

Hr. Stauning vet jo meget vel at I 
ID41n til besten blir n0dt til A ta I 
op landbruksspersmllene i sin fulle I 
bredde. Venstre er imidlertid steilt; 
her er for megen bitterhet tilste· 1 

de. Men kanskje situasjonen til· 1 

slutt utvikler sig derhen at man 
finner et kompromiss. Hr. Stau· 
Ding - og Danmark - trenger i 

heiere grad enn noen av de andre hei grad en stigende landbruks· 
nordiske lands jordbruk. Restrik· t>ksport for sin valutacentral. Og j 

ning er blitt kontinentets mektig· efter direkte opfordring fra Ber~ tinget. De skulde da kunne stake sess. For at sA. kan skje kreves sjonene pa det engelske og det tya· dermed er vi inne p~ det annet . 
ate milita!rstat og at det i samspill lin til det danske utenriksdepar· op og gjennemfGre den politikk felgende: f0rst skal det nuvrerende I ke marked fullbyrdet miseren. FGl· store stridsspersmal 1 dagens dan· 1 

tredje rike ved sitt religi0se folke- stendig forandret tone. Det er in- ning og de radikales Munch bar 
fellesskap og sin militrere oprust· gen hemmelighet at dette er skjedd flertall bade i folketinget og lands-

med eller mot Storbritannias vilj~ tement. For en uhildet iakttager som de selv 0nsker. Pa de fleste folke· og landsting vedta reformen, gen har vrert at bendena har mAt- ske politikk: valutacentralen. I 
_,, "' til ... ·n · 

0 -_..."'er h d da ..... & • rt d t h ... d tskri al D tet trere pa de reserver de hadde D . bl n& .omme ~ sp1 e en avgJeren- var det nu ogsA ganske merkelig llll...u ar e o£> .... gJo e • vorpi:i er u ves nye v g. e ette statsinstrument, som ev eller leve pa lb. Et par tall er I de rolle i europeisk politikk f de a se med hvilket lnnbittOg ensidig te. PA det sosiale omr8.de er der I nyvalgte ting skal sA atter vedta ksA klar . landb k ts innfert i 1932, har 1 virkeligheten I . . . i no e. ru e pante- hele Danmarks utenrikshandel i sin Ar som nu kommer. Adolf Hitlers hat denne del av den mektige dan- g'Jennemfert store forbedringer med reformen, hvorpa den forelegges til gjeld er i de siste 10 Ar steget med 1 makt og kan eve en bestemmende 
1 

aoldaterstat bar sine ganske be· ske pre;; optrll.dte, n!r det gj;Mt den beremmelige sosialreform i almindelig folkeavstemning. 1 over 1200 millioner kroner; mens innflytelse over hele det danske 
stemte utenrikspolitiske m8.1. De de nye tyske forhold. Man hadde spissen. Til forsvaret er bevilget Fra konservativ side er der ' dets formue i l0pet av samme tids- nreringsliv. Det blev oprettet for : ~ som ogsl Mussolinis koloniale, en bekiemmende felel;e av at hen· omkring 30 millioner kroner, som i sterk tvil om regjeijngen ved den· : rum ~r gatt ned med 1700 millio· A. skape balanse mellem import og 
bH forsekt virkeliggjort. Om det synet til den danske indrepoii'tikk betraktning av den modernisering ne folkeavstemning vii kunne men- ' ner kroner. eksport og for A. utnytte den for· dit:Di~emmeDcllefior5ecl0nilDler-l av den danske arme som allerede stre det tilstrekkelige flertall. Sa- 1 Dar er gjennemfert en del stst- hbdenvrerende utenlandske valuta 

- -- bar funnet sted, er et langt -•-rre vidt jeg forstod sA man derfor teaksjoner for landbruket bade nlr til kj0J) av rastoffer. Det mAtte sen av det nazistiske Tyskland. Et """ . fra opposisjonens side ikke med 
1 
det dreier sig om en gjeldsordning da ogsA virke som et handelspoli· 

mere likevektig og uhildet syn med belGp enn de ekstraordmrere nor- uvilje pa den kommende kamp. i og visse produksjonsebegrensende tisk vlpen mot de stater som ikke 
ikke bare kritikk men ogsA forst!· ske bevilgning~. En forfatnings- Tvertimot. 

1 og markedsregulerende lover. Den vilde avta danske produkter. Valu· 
else av bakgrunnen for den tyske kommisjon arbeider med en reform NAr det gjelder landets sterste siste lov gjelder slledes smeret, tacentralen er f0rst og fremst ret· 
utvikling, vilde ha bragt dansk av konstitusjonen. Landstinget bar problem: landbrukskrisen er imid- den gir myndighetene anledning til tet mot de staters ferdigvarer som 
presse 1 en langt sterkere stilling betydd en viss konservativ garanti, lertid regjeringen Stauning hittil l, ~ ~eve sm0rprisen til produk$jons- ikke vii ta dansk eksport. 

kommet tilkort. Men i siste in· prtsen - den regnes for a vrere Hermed fAr valutacentralen en 
enn den bar idag. Dette er i vir- det har tidligere ittitert regjerin- kr 2 75 id mf . stans er bade han og regjeringen 

1 
• • ag. Love.n ° atter og· utenrikspolitisk betydning, som er 

tr · k f di d h gen ved A stanse eller sinke for· ... gif ... 1 ag1s 1 or et ar avhengig av bmldene, som jo inne· l su en tvungen av t P~ alt sa g 1 blitt noe av et problem for bela 
at en vesentlig del av den skjellige lovforslag. Nu bar jo re· bar Danmarks st0rste industri: av konsummelk. Som man forstar den nordlske samhandel. 

danske presse nu bar mattet p1· gjeringspartiene flertall ogsa der; smGr·, egg- og baconproduksjon, ! er man her inne pA den vei det Innad er den blitt et stridens 
Iegge sig - man kan jo kalle det men ikke desto mindre ensker de som representerer 80 prosent av f norske landbruks organisasjoner eple mellem namngene. Landbru· 

avskaffet. Utenriksminister I den danske eksport. har fAtt gjennemfert. ket, for eksempel, bar lngen syn· censur, som i h0i det 

rna virke hemmende og irri-

teren(}e. Dei er en tvangssituasjon 
som naturligvis ferst og fremst ko

lossen i syd bar skapt, men som 

den utpreget antinazistiske presse I 
ogsA er skyld 1. 

Jeg har omtalt denne side sa· 

pass utferlig fordi den viser best 
av alt hvor uhyre utsatt Danmarks 
stilling er og hvor avhengig det -
i siste instans er - av sin mektige 
nabo i syd. Men ogsa fordi den 
inneholder en visa lrerdom for oss. 
J eg adresserer den berved til det 
norske regjerln&sorgan. 

I Dan.mark bar man imidlertid 
forgjeves mattet efterlyse en sam
lende plan for jordbrukskrisens 10s· 
ning fra den radlkal·sosialistiske 
regjerings side. Arsaken hertil er 
vel at den nuvrerende regjering 
ferst og fremst ma ta hensyn til 

I 
industriarbeiderne og bybefolknln· 
gen, som utgj0r fagforeningenes 
majoritet, den soslaldemokratiske 
I regjerings velgergrunnlag. Dette 
bar igjen medf0rt en skjev utvik
ling. For mens industrien har 

1 
blomstret og formuer og 10nninger 
er steget, bar landbrukets produkt
priser boldt sig uft>randret. 

I FtJlgen er idag at gjennemsnitts· 
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A. gjere sig mere fri for utenland
ske forstoffer. Den kloke direktllr 
Olesen som er formann i forenin· 
gen Dansk Arbeid forteller om 
dette 1 sin siste beretning. Han 
mener at Danmark for en ator del 
kunde begrense kornimporten, hvfs 
man gikk over til l dyrke f6rpo
teter, f8rstoffrike roer, Lucerne og 
SOO:lupin - altsA. br00£0 sig med 
de noo:vendige lrullliyd1'3iter. 

I Vi fortsetter vA.r agitasjon, aler 
, direktaren med et resignert smll, 
selvom det tar tid A v.inne forst!
else. For en nordmann fortoner 
det sig slik at denne landbrukets 
delvise omlegning, som tilslutt mA 
bety Danmarks vmre eller ikke 
vmre, bar gatt merkelig sent. 

I den utvikling som nu p1glr 
i Danmark er det farlige mulig· 
heter for at veien peker bort fra 
det politisk-ekonomiske samarbeld 
i Norden, hvis ferste betingelae er 
gjensidighet. Slik som det uten
rikspolitiske billede i Europa for
toner sig, med en sterkere utbyg
ging av den britiske imperiepoli· 
tikk og med et mere og mere do· 
minerende Tyskland pa fastlandet, 
vii Danmarks utenrikspolitikk mAt
te ta hensyn til den sydlig.ere nabo 
j e1;1 lllngt helere graQ ~nn de .V· 
rige nordiske stater. Ingen kan 
idag si hvor <:~ette geopolitiake 
skjebnefcllesskap med Tyskland 
tilslutt f0rer Danmark hen; men 
de utslag det far rna jo i h0i ~ad 
ogsa ber0re det nordiske samu
beid og dets fremtidige karakter. 
Et nordi:sk forsvarsforbund av mi
litrert tilsnitt har den nuvmrende 
regjering allerede meget beatemt 
tatt avstand fra. 

En faktor som vii bidra sterkt 
til den ovenfor nevnte utvlldWng er 
den linje som den nuvmrende re
gjering har slAtt inn pi i sin han· 
delspolitikk. Fortsetter valutacen
tralen pa samme mA.te som hlttil, 
styrer Danmark direkte bort fra 
Norden og Ienker mere og mere 
sin handelspolitiske skjebne til dik· 
taturenes clearingsystemer. Valu
tacentralen t de former hvorunder 
den eksisterer idag i Danmark og 
Oslokonvensjonen mA tilslutt bU 
polrere motsetninger. 

En omlegning av det danske 
jordbruk til st0rre kornavl vii kun· 
ne skape tnuligheter for en aterre 
norek-dansk samhandel, fdet vi 1 en 
uoverskuellg fremtid ennu vU ha 
behov for utenlandsk korn. ·b, 
hvorfor sa ikke fa det fra Dan
mark? Finner man frem t11 de 

omrAder er der store betln· 
for en anbeide- og prodl*

onsfordeling i Norden, forutsatt 
. det naturllge g:fensidighetaprtn

stpp oprettholdes og utvUdiDgen 
skjer noeniunde pa.Ta'llelt ClC tk:ke 
et land gAr over til et ekonomlek 
og handelspolitisk system, som er 
vesensforekjellig fra de andre Iandi 
og d-ermed bryter samklangen. 

For aile dem som idag mener at 
det nordiske samarbeid her vera 
mere enn en frase, at de nontt.ke 
land f0rst og fremst sig imellem 
ber utbygge sitt fosterbrorskap 
kulturelt og ~e~konomlsk efter gjen· 
sidlghetens prinsipper, og dernest 
at disse stater har en opgave l 
internasjonal politikk som fredenl 
og frihetens aldri hvilende stemme, 
er den utvikling som nu fol'eglt 
i Danmark under Stauntngs ledel· 
ae . ingen gledelig besiv~et. Skjfl' 
d~r ikke store forandringer her, ml 
V1 regne med at Dan.mal'Jca vel lk
ke blir Nordens vei. 

Det er morgendagens problem 
for det nordJske samarbeid. 

I. Sch. I. 
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T'Od, ollc IOdo O,d ' " otflclcllo "''' ,.,,...,, '"""'' 1 """" h" 
Slod" ; •B"'"' '" dot vodvoo·endo ud '"" MCddeJoJ" om, ot do vu tao 
til, at man paa alle Maader vil laegge Skt~~de paa deres Randsteder, saa bar 

tre danske Familier l llfrst 1 Maj Maa
Hindringer i Vejen tor det danske 

ned taaet Meddelel~ orn, at de bliver Mln<hel"' Uv og Ko" Syd foe G""n- •••<to f<w Loino og Jkko t

0

, Ej.,.., 

""• det MfndutaJ, der lkko l Fo<- hvllkot f«h>odonUJg " enobotydendo 
••J•n h.,. det alt to, lot. ,.FJenobo<g mod, ot de tkke ''" SkPde "" St.
Avis" bringer en Raekke Oplysninger, derne. 

Fem d&lllke FamJUer flk I Bei'YDdelder bekr.,tt.,, •t dot "''"• " '" ,.. ,, deane Munod -· ,
1 
•• Kom-

""' '" med Ty,<.,..., Optolt.Joo ot -. ... loom lkke ........ de Into 
Boorobet MlndcetoJot<ihod, Ran"'t.dec), .. Modto_., at ••••• 

En h<J"e noUon•JoociolUtUk TU. Ko--• hac ••onem p_.,deJ..,. 
Jldom•nd l FJon,bo,g h" l en okrlttllc •• fo<btommed, ..... "'" ,..,at ,,.,_ 
HenvendoJoe tll olne T!Uidom.,nd un- •• "'" P&a do .... .,ldondo Fo,,. ..... 

••"'"'''· '' d« "'" ''""" B••• tu '" '' '•• ••m "' •• , .. , der., ""'" •• 
do '"'' B••nehov.,, og ot moo '"""• at do ... ,., SkoJec eiJer molde ,,.. ud 
slcal drage det danske Mindreta!s B¢rn at det danske MlndretaJ. 

'""'· De«e " ""''" ovecto, do ty- Inton at Ma.ndono I do p.,g,.ldondo 
•k• Myndigh"'"· mon d" er lkko R)om "' hJemmo, do B.,.,,, fondt 
kommot noren Moddoiebo om Sogon, Sled. Dec toceugg., et ondot Ttl-
Fo<J•b. ,,.,.,, hvoc en Mond h., givot oit 

S.no,.. er d" okot '"""' <rovorendo Mindo tll, ot et B"n fiytte. '" donok 
Ting, I Ornegnen at Flensborg er der til tysk Skole. 

tilv.J•b"d on Dei ,.,,., """ HU8- D•n ''"•l¥•ke Fo,.._ h" nu i 
mond•l<>dd" •llec AcboJdo<iodd«, oe en H.,vondoJ,. til Ovecbo'""'"'"• D<. 

don '"'' "''"' h., •nt•n. ot "'" K'"ht ""''" d"" Ting og '""'""'' 
Donoke h" '"'' "'donn, .. Ro .... ,_ om on mundute Fo<hondling '""''"· dec" anvlot. Det oply.., nu, ot "'"'"'' H. 

Pre• /H-UI de t/an,!q, Formldre for at faa dem til at tage 
B,;rnene ud af de damke Skoler 

Kan danske Farnilier ikke blive Ejere af Udstyknings
• Ejeudomme? 

t 
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Pres paa 
Danslie i 

Sydslesvig 
! S f/Jgt at faa dem til at 

tage deres B(/Jrn ud a/ 
d e dansk e Skoler 

Nationaltidende pri vat 
FlensbCYrg, Tirsdag. 

UNDER Overskriften .,Vore B0m og 

vor Jord- en alvorlig Henvendel

se f ra det danske Mlndretal" omtaler 

Flensborg Avis det Forhold, at man 

fra tysk Side bar S0gt at lregge Pres 

paa. danske Forreldre for at faa. dem 

til at sende deres B0rn I tysk S kole. 

Bladet henviser i Indledningen t il, at 

Overoorgmester Kracht den 1 . Juni lnd

viede en ny stor tySk B0rneha.ve i 

F!ensborg med Ordene: .,Det gaar 

fremad! Omsorgen for Ungdommen cr 

en a.f de store Opgaver, som vi hel

liger os. - - - Ud fra den Over· 

vejelse, at der netop her 1 Grrenseom

raadet paa. fremragende Maade maa. 

trredes i Skranken for den tyske Ung

dom bar Byens Forva.Itnlng bestemt 

sig til at stille disse Rum til Raad.ig
hed." 

Allerede en Maaned i F'orvejen var 

det f ra dansk Side blevet paa.ta.It, at en 

hejere tysk, nationalsocia.Iistlsk TUUds

mand, en Celleleder, i en sk riftllg He.n

vendelse til sine Tillidsmrend havde 

unders treget, at der skulde ska.ffcs 

Bern t il de tyske B0rnehaver, og a t 
man · srerlig &kulde drage det danske 
Mindretals Bern ! rem (die K inder <tet 
dant8c1~.e~~ Mituterhei"t heranzieh~na), Si· 

r 

den denne P aa.tale er der tkke frem· 
kommet noget om denne Sags F orl0b. 

De ll 11 . Juni bar imidl-ertid S dan• 
ake Famllier, der hew paa nyopte,~· 

1 
de Landa rbejderlodder ved Ftenl· 
borg By, haft Be•!i&: af ell K6m~ia• 
aion af kielal..e oe - ffe.;;:;l;orgske Her-
rer, og MeJlem~er a1 Cl~iie Ko'!'· dJ. f11o 

1
1.18).., 

min ion har gennem Paamihclef.er og 

forblommede Ad'Vllr-rler s!fgt'" Itt-beg· 
ge t' rea paa de paag~~e'tdende · Ffms• · 
lier, hvor j~vrigt Maendene skke 
VIII' l:tjemme, . for at f- dem tU at 
tage derea B~rn ud af de dana"ke 
Skoler. I Modsetding til derea t1Ske 
Naboer ltar de danslre- Fam!Uel' elld· 
nu l.kk& faaet Sk~de paa Ejeadom• 
men, men b ehandles som Lejere. 

Den slesvigske Forening liar 1 en 
i'e.atale 1 Dag t!l Overborgmester , Dr. 
Kracht anmodet om en mundtlig For • 
handling burtigst mull~. 
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Det unge Graen~evaem~ Aarutaevne 

Aabc11raa, S011da.g. 

EFter at Dl't ungc Gr~nsevrem 

]!'ormiddags ha.vde bmdret MJndet 

orn de afd0dc nationalc Feret·e og de i 

Verde!U!krlgen og de slesvlgslte Krige 

fa.ldlle Lnnclsmrend, indlededes Aars
st&VDf't i A,a.bcnra.a 10. 13,80 med en 

hojtidsfuld ¥-Jlldegudatjeneste i Set. Ni
cola\ KlrJ«o, bvor Senderjyden, Bl.skop 

F unllta11g Damgaard prtedikede for saa 

mange TUb.0rere, 80m den ga.mle Kirl<P 

ltunde rumme. 

Uooer truend" Regn.skyer samledes 

I man deretter l et Anta.J af 5-6000 
MennelJkl'r, derlblandt Unge tra aile 

m 

Fra Ht$jtitleli11hed•n pea Kirlte11aartlen i 
Aab.nra4: Paa H . P. Han .. ene Gra11 
netllt~~llll•r hane Datterclatter, Frlt. Sir· 
~t Haneen, Det un11e Grt~~n•elltllrn• 

Krane. 

Elgne at S0nderjy1land og fra. dct gamJ.e 
Lande forskelllgc Dele, til Aarsmooet I 
Jergensgaa.rd Skov. 1'-Tcr bed Borgmc
tster Bolger .Fink. vclkom.rncn 

Fort1atteren Jo1w. Rei/!, Haderslev. 
Ieste derpaa en &f ha.m Ul Stevnet 
skrevet P rolog. ,.Det nyc Danmark saa 
stille gror". Derpa.a ta.Jtc Hojskolefor-

; stander Ban~ Lund, Rodding, om S0n
derjylland under Natlonaliteternes 
Brydning. Hoj."!koleforstanderrn frem
hsevede. hvorled!'l> den natlonalc Kamp 
havde skmnket S0nderjyllands Befolk
ning meg-en Rigdom og bar ba!U'et man. 
gen en Llvsg-eming og glvel mangfotdl
ge Menneskrliv en hejere Mcnlng og et 
rigere lndhol<l. Denne Arv fra de stren
ge Dage l>knlde hr!Rl forv'att~s v!dere 
nu, da. der cr l~arr for, at Statens 
M~nd I Klrkc og Skolr a/t·uc bllver 
overladt at ba-re dtJl Arbejdr. tler fer 
samledc en bre>rl KrrcLo.;, som Jlolge af. 
at man nn vrd. nt oliR~· ~~ttlC'ns Re
pr~~nlartl!'r .'<l(t(ll' rmu. dr:11 dcm.,ke Be-
folk?tht!b, !"Heir. Do{! lwr d!ln f)u.g i Dag 
det folkd£y~> cf(IIMko A rllr,ldP shu· Med.
arbr}rl.crtJ ll(lll[tt 1"!dm·f· /l'l'rd,orr lterned.e, 
cud df't lrQr riel I dcol !JamlR [,(/lid.. Vi 
trengcr for vor Dan."!kheds ~kytd til, 
Krmfter ogsaa I di'OI'Io() H t>OI!('('nde 
lise res paa en brl'd Jo~r·ont. og \'i vii 
undv~rc den ~<a>rllg senderjydske Tone 
i det folk!'llgr Arix'jd!'. 

Fhv. Udenrlg'11mln1Rll'r Or. 
fik derpaa Ordel og udt.alte bl. a.: 

VI holder A!''ltcmningsfe.'ltCr, 
hver Dag er for r.n llvldl:rafLig 
m AfstcmnJng'l!<lng. "0111 ,., 

med at aflll'gge ct J..oftc om at 
det Arix'jde, dl'r lfgg('r for 
mrllgt, redelfgt og loyR.Il , men 
goTe drl for vort l..:Uid tl SJ(yld, 
som lever. naar vi gaar bQrt. Det 
nesk", ROm torl!t.Ril r rlrt. og ~torn 
IPr dPrPft!!r, tlflt F'olk, ~<om l!'ver 
efter, !tan lkkc ga.a til Gnmd!'. 

I 
I!lndeUg talte Redaktor Toq,. je~sen, 

Flen.sborg Avis, d"r bl t\. llkildre<ie det 
danske :M'In<.lretR-ls H'nllr. 



••r ' •an..-n1 , ..... uu•• "'' ~,.,. • ..,_, ... 
Krane. 

Egne af Senderjylla.nd og fra dct gamle 
La.nds forskclllgc Dele, Ul Aarsmedet i 
Jargensgaard Skov. Her b0d Borgme-

l 
ster Bolger Fh~k. velkommen 

Forfatleren Jo11A1. Reiff, Haderslev. 
lre.ste derpaa en e.f ha.m til Stmvnet 
skrevet Prolog. ,Det nye Danmark saa 
st.We gror". Derpaa talte Hejskolefor-

1 stander Han~ Lmt.d, Redding, om S0n
derjylland under NatlonaJiteternes 
Bryd.ning. H0jskoleforstanderen frem
haevede, hvorledc~ den nationale Kamp 
havde skaenket Seoderjyllands Sefolk
ning megen Rtgdom og har ba:t.ret man
gen en Llvsgcrning og g-ivct mang"foldi
ge Menneskeliv en hejere Mening og et 
rlgero Jndhold. Denne Arv fra de lrtren
ge Dago t>kUlde 1\cllil rorv'alt~s v!dere 
nu, da dC'r cr Fare for, at Statenf! 
Mren<l i Klrke og Sk:OIP alene bllver 
overladt at brerc del II rbejde, tler f01' 

sa.mledo en hr·cd KrrdH. ftom F0Jgc Rf, 

at man nu vcd, fit. diRse :"'t.l\lo.>n.s Rc
prteillmt.a,nt.er .~ll'fm· pau. dnn dan.s1~e Bc
folknin!t·~ BWe. Dog flat d01~ Da.g i Dag 
dot /QlkalipP d{UI8kO Al'bc.1de lli'I!.C /lied• 
arbejdr,ro i 1011 (It d.dl'?'f' Kr .. d.,n hernede, 

end df't IHir act i del !tamlp La11d. Vi 
traenger for vor Danskneds Skyld til, 
Krrefror ogsaa i denne He~nde 
Haeres paa en bred Front, og vi vil 
undvaerc den srerlig 80nderjyd'!!ke 
l det folkt>llgf' Arbejde. 

Fhv. Udenrigsminisl!'r Dr. 
fik derpaa. Ordcl og udtalt.e bl. a.: 

VI holder Alf~emni.ngsfester, 

hwr Dllg !'r Cor en llv~ra.Ctlg 
fll Afl!tcmn.lnglldag. 1<0m vi 

mE'd l).t aflregge ct. L0fle om 
det ArbejdE', dPr llgger for 
rerligt, red~>llgt og loyall. men 
g01't> tl!"'. for Y(l) l lMU'Ide Sltyld, 
som lev..-r. n.a.ar vi gaar· bo.r't. Det 
nes.'kP, som forslaa.r det , o~ .!<om ha.n.d 
l!'r d<>rf'fter. fll.'ll. li'olk. Mom lever 
eftcr, kiln ikkc gsa HI Grunde .. 

EndeUg ta.lte Redakt0r Tagc Je$sen. 
Flensborg Avls. der bL a. skildrede det 
da.nske Mlndretal.s Kaar. VI h.ar ikk.e 
tabt Troen paa. O.et danske MindretaJs 
Fremtid, udta.lt.e han, vi er k1.8.r over 
V8J1.8kellghedeme, dcr lklke saa. meget 
Jigger paa df'l mlndretalsretligc Om-
raa.dc, hvor dr lY'f'kC Myndigheder op
lrreder korrekl, men viSI'r 111g gennem 
et 110cialt og llkonornl~k 1'ryk. MIDtidig 
med at dm naUonaliiOCiallstiske En.s
retning udf'n Tvivl rununer en vis Fare 
tor Op3lugnJng. Yl '11 hverk"n opslu
ga<~ cller ensrett.f-.!1. Vort Ma.al er at 
sk.abe en kulturcl og okonomisk Frem
tid !Of' fne dan11ke Mt>nnesker paa 
Trerl'lklen til NOTden . 

'I'll Slut t.altf' Del unge Gr~vmms 
Fonna.nd, La!rer P. Marc-u~IJP·n, Tender. 

- Dct tm.ge Grmnsev~m forblnder 
de fred!~- og fnth.e<.!Rbevarende Krmft.er 
l VOlt l..a..nd. udtalto ha11. VI kan se til
~ paa tiro Aars Vlt1ksomhed, og det 
kan sl.ges, at vl hat' vaeret vor Opga.ve 
tro, og A.t. den er l0st, for saa. vidt som 
de Tt:u.'i!ler, dcr J0d op til oa i 11}33 qg 
ka.ldro os frem, er gjort til Ska.m.me. 
Nordsle.twlg er 1 Dag 1kke mlndre 
dansk. end dt>t va.r I 1933, t.vrertim.od, 
og det '11 t Fremtlden, det kan man 
tra tyak: Side vmre aldeles overbevist 
om, v~re ikke m.i.ndre fast besluttet 
paa at h~voo og U<lbygge sin Da.nsk

I Dag C.! det aa~s.l t9r alle, 
det sterslc og forhaabent1[g ogsa.e. 

Udtald mod vor o·t'!BnSe fra det 
nal•toJl&I:!IOCI.tl.liiStJS.Ke Tyskland ilt.ke ~r 

ttl de Utmgt:e(jc Result.atcr. NMr 
tM" 11dtal& Haab om, (It tJ.et ma.<t 

det .tid8ttt, rr det, forii jeg he~•
mig til {f>rella() Ty.'Jkeres Ud
om. at det dall.'Jk-tyak" Gra;Jt

"'"'n•m"•a I for T1f8ldrut4 c;r et 
R..,,,.,,,.,,.,.,n,,.,z afl!~!ktmdcer Arl, ug at dt>f 
prl~e og 1·igtigere e,· og aitUl- dl 
vmre at opretkold6 et mrbot.-emigt For
hoi& t4Z NOT'de?~ og dermM- ogftlo"+.+l 

Danmq,rk. l /'~ 10 1 
7 ,' 

Hvis der 1 de kommende Aar skUlde 
give.e 08 Ro og Tid til pooitivt Opbyg-· 
nlngsa,rbejde, da lad oa brug~ denne 
Tid vel, lad Ofl fylde vore Sind med 
st~rkt, ulmodstaaeligt. ungt Liv, lkke 
hent.et fra. de kul0rte Ugeblade, Bio· 
gra!ernea IllusionsverdeD, men fra vore 
vidunderllge nol'dlske Lilteratur, vor~ 
berllgo Sagn, vore Skoler og vore For
enlnger, og lad os lgen fylde Forenin
geme og Forsamllngshusene her hjem
me med dette stmrke Llv. Ved vi a.lle, 
bvilke Rlgdomskllder, vi ejer her i Nor
den, ved vl, a.t de er tilgaengelige for 
hver eneste en? Lad os holde os det 
klart :for 0jc, sluttede Lrerer Marcus
sen, at vor Opgave, som del paa Bjern
sons Rtorslnaede Maadc t>r fremstillet l 
,,Sigurd Jorsalfar" er en dobbf>ll Sant:r. 
med "SjCJrnsonll Pgnc Ord: ... leg vit 
vrerge mil Lnnr\. j!'g vii hygge mit 

Land". -
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81
Stiiiingske Tidende 

• o JUN l~31 

Der er hremset for det tyske 
Sprogs FrtlSlltr~ngen 

i Not\Jj)esvig 

Og o~rtJ.lJ et der m yldrendc dansk, 
-r~igt Liv 

I ---------

!5progforeningens Formand, Bibljote-
4.a;r J(lllob Petersen, Aallenrna, udtalte 
sig i et Radiolnterview I Aftes med Red. 
Svend Thorsen indgaaende om Udvik
lingen i S~nderjylland i de 17 Aar, der 
er gaaet siden Genloreningen. 

Eftersom de ellertleste Prae.ster og 
U'erere i 1920 vnr fr6dt i selve Lands
delen og eftersom de yngre at dem vir
kede i Tyskhedens Tjeneste, var det 
intet mindre end en Revolution, der 
skete1 da Nordslesvigs Bcfolknlng en
delig ln~nde tale Dansk overalt. Det 
bedste, Gentoreningen gav, var den 
danske Skole. De Unge, der nu er 24 

Aar, har faaet udelukkende dansk 
Skolegang, og i Mfldet,.mellem det dan
site o~ det tyske Sprog har det danske 
sejret. I <Je hjemmet!ske Egne i de I!Yd
ligste S~~e er der lkke blot sat en Bom 
tor def tyske Spr~gs Fre"l.traengen, tpen 
dette Spr<?_g er ..2~saa I Til~g~gang. Og
saa Stigriingen 1 Trangen og "Yvnen til 
dansk L<Bsning, ~taerkt st¢ttet at Bibllo
teksvaellepet, er meget m&!rkbar. Me
dens alt f¢r afhang at de danske Hjem, 
st¢ttes Hjemmenes Arbejde nu paa 
mangfoldige Maader udefra ved Kul
tur-Institutionetnes Virksomhed. De 
svundne 17 Aar har vreret fattige, 
maalt med Penge, men nu myldrer det 
med Liv i de danske Skoler, Kirker, Bi
blioteker og Forsamlingshuse. Men det 
gamle Livtag mellem Dansk og Tysk 
gaar vide're- og kr&!ver fremdeles hel 
~ationens fndsata. H. 

, I 
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B,ladet· 
t:Serlingske Tidende 

skriver den1 6 JUN 1937 

Smuk og stemningsfuld national Fest 
i den lyse Juni-Aften 

V reg$ig«\ Ord om Regerin· 
gens Usik.kerhed, om Gud. 
l~sheden og om vore For· 
posters Kamp i Sydslesvig 

Den brede Frederiksberg Alie med 
sine fuldt udsprungne Lindetrzer en 
stille Juniaften er vel omtrent noget 
af det enkleste og smukkeste, vi har 1 
den Kant af Byen. Her marcherede 1 
Altes K. U.s lange Fanetog fra St. Tho
mas Plads til Runddelen. En 
to\'t.!rskuelig Menneskemrengde tulgte 
~·aneloget og Runddelen og meget me
re til blev meget hurtigt overfyldt. 
K. U.s raske Orkester i Spidsen smel
dede nationale Toner ud over Pladsen, 
og det var i det hele taget en seer~eles 
smuk Optakt, den store konservative 
nationale Fest fik. 

Fra den dannebrogsprydede Taler
stol foran Indgangen til den gamle Ha
ve bpd Mpdets Leder, Landstingsmand 
Halfdan Hendriksen Velkommen til den 
tretpakkede Forsamling, der efterhaan
den naaede helt ned til ud !or Fj<inix 
Teatret. Dagen staar for mig som den 
stPrste nationale Dag, vi har, sagde 
han, og derfor mindes vi den. Det er 
vor Gen!oreningsdag, og det er vort, 
reldgamle, skSSnne Flags Dag, det Flag, 
der aldrig kan antastes. Velkomsten 
tulgtes a! Kong Christian, og saa talte 
Folketingsmand Victor Larsen. 

De krrevede den fulde Magt 
Regeringen !~ler ingen Trang til at 

feste paa denne Dag, men saa kan vi 
til G~ngreld. De krrevede den fulde 
Magi; for at de kunde nedsrette Ren
len, og saa gik det, som vi spaaede, at 
d~res Finanspolitik er endt l en Rentc-

ste er der nok af. Endnu true\ .... ~
eeldre i Slesvlg, der sender d~ 
l den danske Skole, og endnu · l11b de 
undgeelde for det. Og saa har vi kun 
een Skole for 100 Elever, m edens Ty
skerne i Nordslesvig har tre ~ f6r 
det samme Antal. Men jo stile~ T)'
skerne saetter ind Nord lor G~ 
des steerkere maa vi seette ind Syd for 
den. Kun aerved'SKabe'SC:,.rensem Ba
lance~ lldenvfiii'aatiave ljselp og Stit
te fra det gamle Land, trofaste Haand
slag er ikke nok. Det er ganske hen i 
Vejret, at de sonderjyd•:ke Foreninger 
i Storkl')benhavn kun har 11.000 Med
lemmer, men jeg venter. der kommer 
mange fiere efter dette Mtlde. 

Aile Talerne blev hilst med strerki 
Bifald, og det kulminerede, da den sid
ste Taler sluttede med et Leve for Dan
mark· aalfdan Hendrik11en takkede ham 
og bad ham til Fors~:~mlingens Bi!ald 
tage en HUsen med til Landsmrendene 
Syd for Gramsen. Saa heevedes MfSdet, 
og Lorrys Lokaler og Haver fyldtes 
langsomt med Deltagerne, der alene 
havde Adgang til Etablissementet 
Aites. 

Et langt lysende Fakkeltog 
Aftenen fik den s!t~nneste og smuk

keste Slutning, man overhovedet kunde 
tznke sig. Kl. 221h udgik fra Rund
delen et langt lysende Fakkeltog, der 
beveegede sig ad A!Iegade og ned ad 
Gl. Kongevej, indtil det mundede ud 
paa St. Thomas Plads. Herfra gik det 
op gennem Alleen til Runddelen. Midt 
paa Runddelen kastedes Faklerne i 
Baal, og saa talte Fuldmregtig, cand. 
polit. Axel M¢1ler i den smukke, stille 
Aften. 

~
r'h¢.ielse. Nu vil Stauning ogsaa 
rende Landbruget for sin Vogn, men 
andbruget kan ikke fj<ilge ham. Usik
erhed og Utryghed f¢lger i hele Rege
ngens Taktik, hvad vi strerkest har set 

i Forsvaret. 

Medens aile Fanerne paa begge Si
der a! Talerstolen srenkedes, og Fak
lcrnes luende Baal lyste hj<ijt op mol 
Himmelen, tonede ,Kongernes Konje" 
ud over Pladsen. 

Folketingsmand Carsten Raft f ik ' 
dernrest Ordet og fremhrevede, at 
Jubelen ved Kongens Jubilreum udlpste 
Folkets Lrengsel efter t>n Man4, der 
staar over alt og alle, og som kan {pre 
Folket frem. Selv om Fcrsvaret kun 
blev en Halvhed, og selv om Dan· 
marks Strube, Kf)benhavn, ligger blot
tet, saa ligger det Arbejde, vi skat gpre, 
lige foran os og lige til. 

Stene for Br~d 
Fru Johanne Dahlerup Petersen mln

dedes den Dag, da Dannebrog med Kor
set dalede ned fra Himlen i Estland, og 
hun sluttede med at understrege, at den 
st¢rste Fejl, vore politiske Modstandere 
har begaaet, er, at de, som Remarque 
siger, har taget Vorherre ud af Himlen. 
Solhvervsfest, porgerlig Konfirmation 
og Baalfrerd - alt dette er kun Stene 
for Br¢d· Men vi tror paa Danmarks 
Sag, og Dannebrog vil vaje videre 
over os. 

Grrensens Balance 
Endelig talte Skolebestyrer Sv end 

Johannsen fra Ansgarskolen i Slesvig 
By, og han talte, som naturligt var, om 
vore sydlige Grrenseposter, deres Op
gaver og deres Vanskeligheder. De sid-
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B!<tdet· . 
t;jer1rngske Tidende 

"'"';""'' '--.. rle...._n ___ 1_0 ._lJ~ ¥887 
REKTOR: 

I .KOOPMANNS 
t 1a UDT ALELSER 

ANDET Steds paa denne Side of
fentligg~r vi nogle Udtalelser 

om dct tyske Skolearbejde i Nord
slesvig, som Rcktor Koopmann i 
Tinglcv har vreret saa elskvrerdig at 
fremsrette over for en af vore Med
arbejdere. Rektoren har herved 
faaet Lejlighed til at meddele dansk 
Offentlighed sin Opfattelse, og da 
adskillige af hans Paastande efter 
vor Mening er uholdbare, er nog1e 
Bemrerkninger tH lnterviewet paa
krrevet. 

Rektor Koopmann bers>$rer straks 
et. vroscntligt Sp~rgsmaal, naar han 
vii hrovde, at man fra tysk Side al
drig har agiteret og heller ikke nu 
agiterer for Tilslutning til de tyske 
Frivalskolcr. 

Denne Paastands Uholdbarhed er 
saa ofte godtgjort, at vi ikke havde 
ventet at m¢de den igen. Det cr ikke 
n11Jdvendigt paany at nrevne Snese af 
Eksemplcr, som alle i Nordslesvig 
kan paa Fingrene. Vi skal blot erin
ure om, at Folketingsmand A. Svens
son den 9. Maj 1935 l Folketinget an
fprte adskillige Tilfrelde som dette: 
En fattig dansk Husmand havde mi
stet sin Rest og kunde ikke overkom
me at k~be en ny. Fra tysk Side til
b.Pd man ham den npdvendige Hjrelp, 
saafremt han vilde srette sine to B~rn 
i den tyske SkoJe. 

Naar vi netop minder om de Til
f<Plde, Hr. Svensson nrevntc i Folke
tingct, er det, fordi Folketingsmand, ' 
Pastor Schmidt var lil Stede og kun
dc have im¢degaaet dem, hvis han I 
mente. de var angribelige. Men Pa
stor Schmidt impdegik dem ikke, han 
har hellcr ikke scncre gjort det, og 
han kan ikke g¢re det. 

Rektor Koopmanns Paastand er 
objektivt urigtig. 

Urigtigt er det natUl·Jigvis ogsaa, 
naar Rcktor Koopmann vii bestride, 
at der stilles politiske Krav til de 
tyske Privatskolelrerere. Selvf9-llgelig 
stilles der politiske Krav - bl. a. 
dette Krav, at Lrererne skat veer"! 
Medlemmer af det tyske national
socialistiske Loorerforbund. Man be-
hs>Jver blot at se paa den sidste tyske 
historiske Instruktionsbog for Lre
rere *) - den fremstiller naturligvis 
ogsaa Nordslesvig som deutsches 
Land und Volkstum - for at blive 
erindret om, hvad dette betyder. 

Rektor Koopmann foretager nu 
ogsaa sclv en lille Korrektur, idet 
han udtalcr, at Lrerernc ogsaa skal 

struktionsb¢ger, hvoraf en er nrevnt 
ovenfor, er ikke lukket Lekture her 



om det tyske Skoleai:bejde i Nord
slesvig, som Rektor Koopmann i 

Tinglev har v::eret saa elskvrerdig at
1 

fremsrette over for en af vore Med
arbejdere. Rektoren bar herved 
faaet Lejlighed til at meddele dansk 
Offentlighed sin Opfattelse, og da 
adskillige af hans Paastande efter 
vor Mening er uholdbare, er nogle 
Bemrerkninger til Interviewet paa
krrevet. 

Rektor Koopmann ber¢rer straks 
et vcesentligt Sp¢rgsmaal, naar han 
vil hrevde, at mao fra tysk Side al
drig har agiteret og heller ikke nu 
agiterer for Tilslutning til de tyske 
Pri vatskoler. 

Denne Paastands Uholdbarhed er 
saa ofte godtgjort, at vi ikke havde 
vcntet at m¢de den igen. Det er ikke 
n¢dvendigt paany at nrevne Snese af 
Eksempler, som alle i Nordslesvig 
kan paa Fingrene. Vi skal blot erin
~-.rc om, at Folketlngsmand A. Svens
son den 9. Maj 1935 i Folketinget an
f~rte adskillige Tilfrelde som dette: 
En fattig dansk Husmand havde mi
stet sin Hest og kunde ikke overkom
me at kr<Sbe en ny. Fra tysk Side til
bpd man ham den n~dvendige Hjcelp, 
saafremt han vilde srette sine to Bprn 
i den tyske Skole. 

Naar vi netop minder om de Til
fa-Ide, Hr. Svensson nrevnte i Folke
tinget, er det, fordi Folketingsmand, 
Pastor Schmidt var til Stede og kun
dc have impdegaaet dem, hvis han 
mente, de var angribelige. Men Pa
stor Schmidt im¢degik dem ikke, han 
har heller ikke senere gjort det, og 
han kan ikke g)')re det. 

Rektor Koopmanns Paastand Pr 
objektivt urigtig. 

Urigtigt er det naturligvis ogsaa, 
naar Rektor Koopmann vii bestride. 
at der stilles politiske Krav til de 
tyske Privatskolelcerere. Selvf~lgelig 
stillcs der politiske Krav - bl. a. 
dette Krav, at Lrererne skal vrer'! 
Medlemmer af det tyske national
socialistiske Lrererforbund. Man be
hpver blot at se paa den sidste tyske 
historiske Instruktionsbog for Lre
rere *) - den f1•emstiller naturligvis 
ogsaa Nordslesvig som deutsches 
Land und Volkstum - for at blive 
erindret om, hvad dette betyder. 

visningen er mundtlig. De tyske In
struktionsb¢ger, hvoraf en er nc:evn t 
ovenfor, er ikke lukket Lekture her 
i Landet, saa vi ved nogenl unde Be
sked om denne mundt1ige Undervis
ning. 

Rektor Koopmann foretager nu 
ogsaa sclv en lille Korrektur, idct 
han udtaler, at Lc:ereme ogsaa skal 
vrere ,Ledere af det tyske aandelige 
og kulturelle ,Arbejde i deres Di
strikt, da de tyske Skoler jo er tyske 

CenLrer) som Lrererne skal lede". 
Skoleraad Grondahl fra Flensborg 

har engang udtalt det samme i denne 
noget skarpere Form: Skolerne skal 
vrere Angrebsborge i Kampens Midt
punkt. 

Denne Definition vil Rektor Koop
mann formentlig nceppe bestride. l 
seri~s Diskussion kan vi da vist lade 
de tyske nationalsocialistiske Privat
skolelcereres upolitiske Maske falde. 

Sluttclig har vi endnu to Bemrerk
ningcr til Rcktor Koopmanns Udta
lelser. Rektoren erklrerer, at det ty
ske Mindretal aldrig har ¢nsket at 
isolere sig. Hvis dette er Tilfceldet, 
hvad er saa Meningen med det Krav 
om kulturelt Selvstyre, som f. Eks. 
Pastor Schmidt ofte har stillet og 
endnu for en lille Maaned siden stil
lede i Folketinget? H vis noget er Iso
leringspolitik, er det vel dette. 

I denne Forbindelse skal vi saa 
blot fremhreve Rektor Koopmanns 
Udtalelse, at der i Skolerne ikke be
nyttes historiske Lrereb¢ger. Under-

•) Deutsche Geschichte. Heraus
gegeben von Herbert Gobel. Dil.tt'
sche Buchhandlung, Leipzig. (Til
sendt fra Boghallen, Alfred G. 
H assing) . 

Til sidst erklrerer Rek_!or _!cop
mann, at ,Forholdet mellem Rigs
danskernc og (Nord- )slesvigerne ik
ke er og ikke v il blive g odt". 

Dette er na turligvis aldeles mis
visenc.le, men deter desuden enTakt 
lJ6shed og en Uartighed, som Rekto
ren dog formentlig ved nrermere 
Eftertanke vii indse burde vrere ude-

ladt. .A. lq 1L 
1 

.., Bl. 
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Bladet: 

Berfingske Tideftd@ 
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Nordstesvig t 

skat blive og forblive Tysk'' 

Rektor W. Koopmann udvikler sit Syn 

paa det tyske Mindretals kulturelle 
Politik. 

Jl. Af I 

POUL. HANSEN 

J 

Hvad Skoleme koster, og hvor 
F engene kommer fra. 

- Hvad har Deres 53 Privatsko
ler kostet? 

- Rundt regnet har hver Folke
skole kostet ca. 20,000 Kroner. En 
stor Del af Byggesummen er tilveje
bragt ved Laan og ved Tegning af 
Andele i N ordslesvig. Men hertil 
kommer saa ca. et Tusind Kroner til 
Inventar og Undervisningsmateriel, 
men disse Udgifter udredes af Ven
ner i Tyskland, som skrenker os, 
hvad vi har Brug for af Inventar og 
Materiel. 

- Hvad koster Skolerne saa i aar
lig Drift? 

- Tallene har jeg ikke nJ!Sjagtigt, 
men jeg kan sige med absolut Sik
kerhed, at vi administrerer uhyre 
billigt, det er ganske minimalt, hvad 

skal lcere Kcerligheden til Tyskland, 
men ogsaa at de skal lrere og bevare 
Respekten for dansk KuZtur og for 

Danmark i det hele taget. Og det 
gennemf¢res absolut, at Respekten 
og Agtelsen for dansk Kultur hfilrer 
med til Undervisningen. 

- Lrerer B¢rnene ogsaa, at deres 
Forfredre engang var Danske? 

- Nej, det g¢r de ikke, for denne 
Opfattelse er jo ikkP. rigtig. Dette 
SpS'!rgsmaal er alt lor stort til, at det 
kan besvares i en Samtale, men jeg 
kan bare sige, at de naturligvis Jee
rer, at de danske Konger var Her
tuger i Slesvig, at der har vreret 
dansk og tysk Indvandring, og at f. 
Eks. det tyske Haandvrerk altid bar 
vceret f_I!Srende . 

Han indr~mmer, at de nationale Mod

scetninger er strerkt skcerpet, og at 

Mindretallet staar mere isoleret end f~r 

<t>----- ----------' vi bruger til Driften a! Skolerne. 

lngen Historieb~er ved Un
dervisningen i Historie. 

-

I det tyske Arbejde i Nordslesvlg - I 1920 var alt jo helt Sammen-
er srerlig to Mrends Navne kendte i brud i Tyskland, og alt var ¢kono-

en tysk Skolea!deling 1 det paagrel
dende Distrikt, saaledes som det f. 
Eks. var Tilfceldet i R¢de Kro, hvor
for er det saa absolut n_I!Sdvendlgt 
at oprette en tysk Privatskole? 

- Hvert Forhold og hver Sag maa 
bed;mmes for sig, ogsaa R¢de Kro, 
og jeg vii gerne sige lidt netop om 
denne Sag. I R$!!de Kro var der to ty-

danske Kredse. Den ene er Lederen misk set bcdre i Danmark. Her i ske J{lasser, en rned en tyskuddan
af Tyskernes Jordpolitik, Advokat Nords1esvig lever jo ikke alene Ty- net og tysksindet Lrererinde og en 
Vogelgesang i Haderslev, og den an- ske og Danske, men ogsaa dem, I med en tyskuddannet og maaske 
den er Rcktor W. Koopmann i Ting- Danske kalder for de blakkede. Den- tys~ .. ind et La!rer. Men vi mcerkede 
lev, der siden Genforeningen har gang gled disse Folk alle over i den i~ meget til hans Tyskhed. Der 

Hver Penning bliver vendt mange 
Gange, inden den bliver givet ud. 

- Hvor !aar De Pengene fra? 

- De fleste Steder betaier Forrel-
drene Skolepenge, andre Steder lidt 
og nogle faa Steder intet, fordi de 
ik.Ite kan. Alle vore Fadderskaber er 
Jo oprettet vresentlig med Skolernes 
Drift for !Z)je, men vi faar ikke mer 
Penge nok af Fadderskaberne, og saa 
maa vi skaffe dem paa anden Maa
de. Devisereglerne har vreret meget 
stemme for os, og jeg kan blot nrev
ne, at sidste Aar fik vi kun 30,000 

haft Ansvarp nr nPt tvskP MinnrP- nnn.do> T.P.,. n,t lrunnP i\r\rp VCPTP n<: VOY< RPlict inn 1<1 R ,..,. "0,1: ~:-- u ·· n l<..,..n,. ~-- -

- Der er jo vidt forskellige Op
fattelser og Vurderinger a! de hi
storiske Begivenheder 1 Slesvig. 
Hvilken Vurdering lregges der til 
Grund i Undervisningen, den danske 
eller den tyske? 

- Danskerne kan f. Eks. ikke for
lange, at vi skal lrere vore B¢rn, at 
det begyndte med ,Opr¢r" i 1848, 
for saaledes ser vi jo ikke paa det. 
Men vore B¢rn faar ogsaa Del i den 
danske Historiefremstilling, og de 
l<i!rer baade om Gorm den Gam.le og 
om Christian den Fjerde. Historiske 
( ,....,.,. ... J...A _.,._ t. -~·--- -' -" •• • 
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Politik. 

men jeg kan sige med absolut Sik
kerhed, at vi administrerer uhyre 
billigt, det er ganske minimalt, hvac;i 

vce1'et f~rende. 

Han indr¢mmer, at de nationale Mod

sretninger er strerkt skrerpet, og at 

Mindretallet staar mere isoleret end f¢r 

~------------~-' vi bruger til Driften af Skolerne. 
en tysk Skoleafdeling 1 det paagcel- Hver Penning bliver vendt mange 
dende Distrikt, saaledes som det f. :Gange, inden den bliver givet ud. 
Eks. var Tilfceldet i R~de Kro, hvor- - Hvor faar De Pengene fra? 

lngen Historieb;ger ved Un· 
dervisningen i Historie. 

- Der er jo vidt .(orskellige Op
fattelser og Vtirderinger af de hi
storiske Begivenheder 1 Slesvig. 
Hvilken Vurdering lcegges der til 
Grund i Undervisningen, den danske 
eller den tyske? 

I det tyske Arbejde i Nordslesvig 
!r scerlig to Mamds Navne kendte i 

iaQske Kredse. Den ene er Lederen 
1f Tyskernes Jordpolitik, Advokat 
/ ogetgesang i Haderslev, og den an
len el· Rektor W. Koopmann i Ting
ev, der siden Genforeningen har 
1aft Ansvaret for det tyske Mindre
als kulturelle Politik og Udvikling, 
~n UdvikJing, hvis 11raktiske Resul
ater forel¢big har manifesteret sig 
den Kendsgerning, at Tyskerne nu 

·aader over 53 Privatskoler i Lands
ielen. I Fjor fremsatte Advokat Vo
:elgesang her i Bladet efter en Sam
ale, jeg havde med ham paa hans 
(ontor i Haderslev, en Redeg9!relse 
'or det tyske Syn paa Jordkampen. 
Jnder et Bes¢g i Tinglev fornylig 
1pspjgte jeg Rektor Koopmann, og 
tesultatet af den lange Samtale om 
1ans lndsats i det tyske Arbejde og 
Jm hans Syn paa Udyiklingen og 
~esultaterne gengives, efter at vcere 
:odkendt af Hr. Koopmann, 1 det ef
erf¢lgende. 

Det vil maaske vcere paa sin Plads 
1t oplyse, at Hr. Koopmann i Ja
luar Maaned enstemmig blev valgt 
il Leder af den nyoprettede tyske 
i'cellesorganisation, .,Deutsche Ar
)eitsgemeinschaft", og at han i sin 
1yc Stilling maa betragtes som den 
Tirkeli.ge Hovedleder af det tyske 
ll,.rbejde i Landsdelen. Hans Udtalel
;er har dedor Krav paa mere end 
1lminde1ig Interesse. Rektor Koop
:nann er dertil f¢"dt Nordslesviger. 
=ian er Lrerer, uddannet paa T¢nder 
)cminal'ium og var indtil 1920 Lce
·er ved den tyske Folkeskole i Nord
;le~:;vig. 

)onskerne hor ikke hel~ forstaoet, 
svad Tysklonds Genrejsning har 
,etydet for Tyskerne i Nordslesvig. 

Jeg indleder Samtalen med at 
;ti!le det Sp¢rgsmaal, der ligger lige 
'or, naar det er Hr. Koopmann, det 
irejer sig om: Hvorledes begrunder 
Je Oprettelsen af de mange tyske 
=>rivatskoler, navnlig de mange efter 

l933? 
Hr. Koopmann svarer med en kor

;ere historisk Redeg¢relse og hcevder 
;cerligt, at der i mindst 100 Aar har 
1rceret undervist i Tysk i N ordsles-

I 

- I 1920 var alt jo helt Sammen
brud i Tyskland, og alt var ¢kono
misk set hedre i Danmark. Her i 
Nordslesvig lever jo ikke alene Ty
ske og Danske, men ogsaa dem, I 
Danske kalder for de blakkede. Den

gang gled disse Folk alle over i den 
danske Lejr. Det kunde ikke vcere os 
Tyskere ligegyldigt, hvor de blev. af, 
og hvorledes deres B¢rns Opdragelse 

for er det saa absolut nfldvendlgt - De tleste Steder betaier Forcel-
at oprette en tysk Privatskole? 4rene Skolepenge, andre Steder lidt 

- Hvert Forhold og hver Sag maa og nogle faa Steder intet, fordi de 
bed~mmes for sig, ogsaa R¢de Kro, ikke kan. Aile vore Fadderskaber er 
og jeg vil gerne sige lidt netop om jo oprettet vcesentlig med Skolernes 
denne Sag. I R¢de Kro var der to ty- Drift for !Z)je, men vi faar ikke ncer 
ske Klasser, en med en tyskuddan- Penge nok af Fadderskaberne, og saa 
net og tysksindet Lcererinde og en maa vi skaffe dem paa anden Maa
med en tyskuddannet og maaske de. Devisereglerne har vceret meget 
tysksindet Lcerer. Men vi mcerkede slemme for os, og jeg kan blot ncev
ikke meget til hans Tyskhed. Der ne, at sidste Aar fik vi kun 30,000 
var Religion Kl. 8 og Religion K.L 9, Kroner fra samtlige Fadderskaber, 
og Forceldrene syntes, at Blllrnene hvorimod Tinglev alene modtog 6100 
ogsaa skulde lcere lidt andet end Re- Kr. fra sit Fadderskab Odense. 

lngen Portipolitik i 
Arbeitsgemeinsc"aft. 

- Hvorledes er Samarbejdet og 
Forholdet mellem Arbeitsgemefn
schaft og Skolen? 

- Aile vore Skoleforeninger, alt
sa,a ogsaa den store Hovedorganisa
tion, for hvilken jeg er Formand, er 
upolitiske og skal vrere det. I A. G. 
er der samlet 14 Organisationer, om
fattende aile tyske StrS'imninger og 
Erhverv i Nordslesvig, men vi kan 
ikke have Pa!'tipolitik i disse Orga
nisationer, sg dette Krav underst~t
ter vi ogsaa stcerkt indenfor A. G.s 
Ledelse. Vi kan f: Eks. ikke have, at 
en af Jep Nissens Folk ikke vH ar
bejde sammen med en Mand af Dr. 
M¢lters Retning eller omvendt. Vier 
nllldt til og tvunget til at arbejde 
sammen. A. G. har den Opgave at 
skabe Ro og Fred mellem Tyskerne i 
l{ordslesvtg, og den Da~. v1 er naaet 
dertil, har A. G. tabt meget af sin 
Betydning. 

l.:~rerne er ogsao Ledere of det 
kufturelle og oandelig·e Arbejde. 

- Hvilken Uddannelse har de ty
ske Lcerere ved de oftentlige tyske 
Skoler? 

- Danskerne kan f. Eks. ikke for
lange, at vi skal lcere vore B¢rn, at 
det begyndte med ,Oprf6r" i 1848, 
for saaledes ser vi jo ikke paa det. 
Men vore B¢rn faar ogsaa Del i den 
danske Historiefremstilling, og de 
Irerer baade om Gorm den Gamle og 
om Christian den Fjerde. Historiske 
Lrererb¢ger bruges slet ikke i tyske 
Fotkeskoter, , det er Lrererne person
tig, der giver Fremstillingen af Hi

storien og den historiske Udvikling. 
llfen saa godt som alle Loorerne ved 
PrivatskoZ.erne kommer jo fra 2. 
Zone, og de skal kende baade den 
danske og den tyske Vurdering af 
Historien. 

Er Tyskerne selv tjent med, 
at de isofeJer sig? 

- Naar det nu er Tyskernes M,e
ning, at de vil blive her i Landet 

' . 
hvorfor skiller de sig s~a saa skarpt 
ud? Blandt andet Deres Skolepolitik 
ha:r jo vreret afgfJrende for, at det 
tyske Mindretal efterbaanden staar 
mere og mere isoleret. 

Rektor Koopmann 

- I Tyskland er hele Skolen jo 
nationalsocialistisk indstillet, men 
det kan vi naturligv~s ikke forlange i 
eller af en dansk offentlig Skole. De 
Lcerere, vi skal have, uddannes paa 
Lcererh¢jskolen i ~iel eller paa T¢n
der Seminarium, og derefter bekoster 
den danske Stat for de sidste et Kur-

- Jeg ved, at deter den alminde
lige Opfattelse fra dansk Side, 0g 
det er jo ogsaa rigtigt, at vi staar 
noget isolerede. Men er Danskernes 
Stilling Syd for Grrensen da ander
ledes end vor? Vi har ikke villet det. 
Det er Danskernes, det er de danske 
~y-x:<dig\\Q.<iars egen Skyld, at Ud
viklmgen er blevet saaledes. Vi hat: 
aldrig ~nsket en Frimenighed her i 
Tinglev, men da de os ved den kon
gelige Resolution af 3. Aug. 1921 i 
§ 3 lovede Andenprcester til Trods 
for vore Andragender ikke blev an
sat, :var vi n¢dsaget til paa Kirke
ministerens Henstilling at oprette en 
Frimenighed. Og ganske det samme 
er Tilfreldet paa Skolens Omraade. 
Danskerne har tvunget os ud, hvor vi 
staar nu. Vi har aldrig ¢nsket at 
isolete os, og naar De sppjrger mig, 
om jeg tror, at vi selv er tjent med 
Isoleringen, saa kan jeg kun svare. 
at vi st;;tar, hvor vi staar, og der er 
vi kommet til uden Bagtanke af no
gen Art. Men vi er vokset i Selvbe
vidsthed sammen med Tyskland Syd 
for Grcensen, og saaledes maatte det 
komme. Modsretningerne er strerkt 

rent nationalt formede sig, men vi 
agiterede ikke efter dem, og det g¢r 
vi heBer i!<ke nu og bar ikke gjorl 
det siden. Selvf¢lgelig tager vi gern.e 
deres B¢rn i vore Skoler, naar For
reldrene ¢nsker det. Privatskolerne 
oprettes kun, naar Forceldrene ¢n
sker det, det holder vi bestemt paa. 
Med B¢rn agiterer man ikke, det 
g¢r ingen Forceldre. Til Agitation og 
til Skoler skal der Penge, og dem har 

haft al t for faa af. Og saa har vi 
oplevet Bekrceftelsen paa, at 

strerkere Magnet tiltrrekker den 
det er Tysklands Opkomst 

Genrejsning, jeg trenker paa. Det 

iste sig ret hurtigt, scetligt efter 
933, mellem vore Folkefceller her i 

Nordslesvig, at jo strerkere Tyskland 
blev, des stcerkere blev de tyske 
Nordslesvigeres Trang og !Z}nske om 
Samh¢righed med Tyskland, og af 
denne Trang udl¢ste sig atter Kra
vet om tyske Privatskoler. Jeg tror 
ikke Danskerne helt har forstaaet, 
hvad Tysklands Genrejsning har be
tydet for os rent aandeligt. 

Hvorfor de tyske Privotskoler 
er nj!ldvendige. 

- De vil altsaa hcevde, at man fra 
tysk Side ikke agiterer for Tilgang 
til de tyske Privatskoler? 

- Jeg har aldrig agiteret i Skole
sp¢rgsmaalet. Kun naar der kommer 
et Krav fra Forceldrene, tager vi fat. 
Vi samles da og taler om Sagerne, 
qt er der B¢rn nok, tager vi Sagen 

p til n.cermere Unders¢gelse og Gen-

ligion, og nogle af dem begyndte at 
sende deres B¢rn i den danske Skole. 
Saa kom der Henvendelse fra en 
Kreds af Forceldrene om at faa en 
tysk Privatskole. Jeg stillede som 
Betingelse, at de B¢rn, der gik hos 
Lcererinden, skulde blive i hendes 
Klasse, og det blev vist henved 
Halvdelen, men siden er jo ncesten 
alle B¢rn i den tyske Afdeling gaaet 
over i den nye Privatskole. 

Undervisningen og Sindelaget skal 
stemr;1e med Mind,·etollets Krov. 

- Det er altsaa denne Skole, De 
kr<.eve:r Statstilskud til - efter at De 
fflrst har taget Grundlaget bort fra 
den ofientlige tyske Skole i Distrik
tet. Mener De stadig, at det er beret
tiget at krceve et saadant Statstil
skud? 

- Ja, absolut, vi kan ikke krceve, 
at en Lcerer, der ikke opfylder sine 
Krav efter de Fordringer, vi maa 
stille, forflyttes, og vi kan ikke, som 
Mindretal, have en Skole, i hvDken 
Undervisningen og Sindelaget ikke 
er, som vi ~nsker det, og som vi kan 
og maa krceve som Mindretal. N aar 
disse Betingelser ikke er til Stede, 
menet vi det berettiget, at Staten 
st9ltter den Privatskole, som vi har 
vceret t:vunget til at oprette. Om
vendt fastholder vi, at hvor Under
visningen og Sindelaget i de offent
lige tyske Skoleaidelinger er, som vj 
~nsker det, der krcever vi ingen JEn
dringer. Det er dog indlysende, at 
det er meget nemmere for os, naar 
C!~ ................. ,., V .... - ............. - ....... \..-4.-1- ~ _,_._ 

s~.ts, f~r i Jena nu i Hamborg. Dette 
Kursus varer et halvt Aars Tid. I 
Hamborg har der nylig vceret fire 
unge Lcerere., og de var udpeget af 
Amtsskolekonsulent Svendsen og 
mig. 

skcerpet nu, det kan vi i,kke se bort 
- Men hvad krcever De saa af 1 

Lrererne ved Privatskolerne, der jo fr.a, ~en her spiller mange andre, 
er tyske Undersaatter, og som er her Tmg md, .blot d'e ¢konomiske SpJ(Irgs

paa Opholdstilladelse? ,{ I~% 1~~al er J~ af meget stor Vigtighed 
- Det samme som Danskerne sY'd .Der !_T t£ ogsaa Forholdet mel1e1lj 

for Grcensen forlanger af Lcererne 1 Rtgsdan§..kerne op Sle~0:9!rn!, som 
deres Privatskoler. Vi fordrer, at de ikke er 2Q ikke vit btiv~ ~odt. Der 
skal kunl'le Dansk, og naar de kom- tcenkes jo nu paa en dansk Koloni 
mer herop, faar de lcert mere Da'nsk langs den Vej, som an~regges paa 
Paa Kursus. Vi ~nsker, at vore B¢rn denne Side af Gne,nsen, og det vil 
skal kunne Tysk og godt Dansk. vel blive Folk nordfra, hvad der kun 

- Stiller De ikke Krav af politisk vil skcerpe Udviklingen endnu mere. 
Natur til disse Lcerere? Hvis vi Tyskere vil have Jord di!r, 

- Nej, det k~n ikke siges, de er hvor den for en stor Del tilh~rer os, 
f¢rst og fremmest Loorere. Men de vil man sandsynligvig i Reglen ncegte 
skal ikke alene vmre Lrerere for de os den og maasv~ vise os op i Ha
tyske B¢rn, de skal ogsaa voore Le- derslev Amt. Selv har vi ingen Penge 
dere af det tyske a.andelige og kul- til tyske Nybyggere. Men i ~vrigt be

turelle Arbejde i deres Distrikt da fatter jeg mig slet ikke .med Jord
de tyske Sko!er j.o er tyshe Cen~rer, politik eller anden Politik. Mit o~ 
som Loorerne skal Lede. Dette ved de andre t~s-ke F¢reres Endemaal er 
Lcerere, der kommer herop. blot at samle alt t;zs~ og arbejde for, 

at de J>live.I ved at vrere Ty_ske,- og 
De tyske BJ~rn l~rer ikke, at deres 
Fo•faedre engang var Denske. 

a_t de t:.,Iiver faste i tysk S"amh¢righed 

o~ i det tyske Samfund.;_ A.., I,J61 d/IA. 
Hvad der er Tysk her 1'-kordsles

vlg, det skal bUve her, og det shl 
forblive tysk. Deter dette, der er mit 

,_ =·~ver Gang en tysk Skol~ bliver Maal og min selvvalgte Opgave, og 

- Lcerer B(llrnene i de tyske Pri
vatskoler Respekt for dansk Kultur 
og for det danske Folk? 
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Overborgmester Kracht g(j)r Ordene om, at ,Danmark 
under /alske F orudswtninger har gennemf;rt 

Grwnsen af 19 20" til sine 
Flensborg, Tirsdag. R. B. 

Ove1·oorymeater Kracht og 

Rcdaktor Ch1'iatian~en. 

et ua ,-raverendo Anrreb p- Nabolae 
dets StatagneJUe 7" 

Christiansen ruevner Pi~cetlJI aere 
krrenkende Angreb paa et Par a!ded1 
Danske og paa ham eelv og sperget 

om Dr. Kracht ikke m.lndes, qt Ohti 

stianaen i Vinter straks ejter P1t)cenl 

Fremkomst til ham pe1·sotllig havde cr. 

klo~ret, at kun paa et saoU.IJt Angrct 

katl der gives et sagZigt Bvat·, men nac'l 
han rereskrendes, kendor 1/.an krm et 
simpel Tilbagevisnill~g. 

Christiansen sp0rger Dr. Kracht, om 
han l.kke krrever st.n egen JEre ube

tinget respekteret, og om ban lkke mo· 
ner, at en national M<>dstander ogs.a.a 

bar Krav llerpa.a, samt om ban bar 
overvejet, at en lErekrrenkelae at en 

Talsma.nd for den danske Betolkning J 
1920 rammer bele denne Betollmlng. 

I FLENSBORG A VIS offentligg0r 
i Dag Redakter ChriStiamen et 

aabent Brev til Overborgmester 
Kracht, som, if0l.ge den nu offent
liggjorte Ordlyd, i sin Tale den 29 . 
Maj vel bar taget Afstand fra Gram
serevision, men har fremhrevet, at 
Piecen .,Siesvig og Versailles" mt>d
deler den historiske Sandhed med 
krystalklar Skarphed. I P·iecen paa
staas det, at Danmark ttnder falskc 
Fomdswtninger har gennemj0rt 

Gramsen af .l920 paa Grundlag af et 
tredobbclt Retsbmd. 

Christiansen sperger, om nogle at de 
danske Skritter, som Dr. Kracht htev· 

der hs.r toranlediget Pi~een, indeholder 

Paastande om det tyske Folk, sorn kan 
jawnferes med dem. 1 ,Slesvlg og Ver· 

forellgget 1 16 til 17 Aa.r, og at det sallies"? 
danske Folk bar trenkt Looningen af 

,Partisk og ufortjent 

Kramkelse" 
Redaktor Christiansen sperger, om 

1920 som en udstrakt Haa.nd og et 

smertellgt Atka.ld, glvet for at bygge 
Bro til Nwbofolket. 

Korrekt For hold 
det ikke er Dr. Krflcht bekendt, at det ,Finder De, Hr. Overborgmeater, del' 
da.ns.ke Folk, den danske Sta.tsmagt og for ikke ret la nr Tid aiden bar tiltraadt 

den danske Videnska.b anser denne Poaten •om Overhoved for Flenaborr 

Fremstilling baade for pa.rtisk og en By og denned for et Gr•nae&mt, det 

I svarende til korrekt Forhold til det dan• 
ufortjent Kramkelse, at dokumentarl· ako Nabofolk, til Nabolandet or deta 

ske danske Fremstilllnger allerede bar Regoring at udrive under Derea Anna-: 

Han sperget' sluttcZig tmdot· 
1Ienvianing til, Ctt dsn. danskc 
BefoZkning og dens Prc61t6 1rar 
modtaget Dr. Kracht me~ /tdd 
Respekt, om han mfltter, at no
get a.f de to Folk er tjent mcd en 
BkaJrpel.!e o.f Mod.!artningerM tJed 
denne Gramse, e~ om MM A'/W· 
ning a.t GrteNerevi.rlon og MM Ord 
Om lf'ront og Bro betyder, at Jrem
t-idigt KOMem~ llko.l drage8 
hera.Jt 
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Den danske utenriksminister i Berlin . 

• 
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• 
Tysk kommentar til Berliner-reisen . 

Ut~ ::Mamch og ute:nrlk.smlnister .von Neura.tb, fotografert 
-red M.unchs bes0k 1 Berlm. 

BerUo. 7. j1.ml. 

I~esv~, 
M'UllliC'hs l:lesJk i Beriiln fJkiniMelr , Ber- fiE 
Udrnielr ~" a1t biklle Tya- n .. 
!liwDd og D8ltllllllBirik miSklelr A opoott· alt 

lbdJ.I<re at pt ~ og at c:Wt w. 
<ilklloe :filnlnles rllCIIm ~ SQDl ke-

drWver die to st:aJber tiill. far&k~ 011.'· 

•lieli.rrler. Derlfo;r iklaal 'llli8ID ~ gJA. UJt 

!fira ad: ~ meOliJeun u~ ;te 

~ Milll!lldh og ~ 9-

mitnli8tler von NeurrMih iba4' :fllid til · 
II'E!SI.Illltlaer sam ~ ~ 
pa:r!ter. ~ hair Il181buil11izg
VIis ferst og ~ dneliled: silg am 

~~ 
~~til ~.ig 

~ halr iDgleln ElkiSkllnJsi,v kanllk· 
ts. Den 1iriere ~mel· 
lem de syrv ~.soon overenskom- Do¥ 
eben t>a1r silklte pA, mA. ta hensyn til de 

den 'lUel1e ~ forblm~ ~ 

~(Fom. side 9) ~-
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- at det ik.ke bare. var et spers- s_om A BBk~ 4 eve l'ett og skjel t 
.. ___ J"' .. uJ~ : 4 uve tnnrtYteuse pa en ordning,/ ff 

IDA! ·om hennetHokbokiler men ttl begge S1der. c 
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~ et renere og IykkeJige..., ":: 0VERLANO • 
ElW SJi ICON£ Jeg ,_ i 'IO!ena T.., ""' den 

deba,tt SOln blev reist au~. 
0verla.nds diktergasje. Selv-

har .MoWinckei rett. 0ver
ber ha den. En lyrhk dik-1 

av hana rang fremt'or noen. 

de spiritzueHe ~ende dik-

ha.ns. Mor Norge lilA noJc til/ ~~ 
t a g~ Det ~ Valli; la.n<fetts lere - J 

"U8SI8.1•.18UII.I I! t<Jor det eftor - 4 -· »Au. I 

.. o·JS }en. w Dlangen. en sorn t~er I . p 1:.1 {I qJ 1' len. S!. loan han V&Jidre uhi!det ,. >II ' 
-,,, r:· '!""' dlJrt.,. men..., .... Ra.ten fra , ,-, .. 1a JaJ0Y .. . '"'·-... -d .. l<Jen"' _ hett aa 

Ja}fSUra menands tid. La den bu ene 1 
Ja11ay -, ·: .. hekte --.ien. : 

. • 0ve.rfland lha.r e.lligang a.n.grepet 1 ·p· . . 
-· Han slnw noe 8llkt - at 0 I 

.. . . eg bare d'Udde ti2 4 holde bordta- }:/ • u.Asuaq' . AP ..... Dot ... selvf.olgeJ;g blasfenwk! 'n 
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ST. Rf8ME6ADE 2. KJBEMHAYJ l. tnf. Ctlll1lll 11,1SS 

Bladet : -r· den de Berlingske \ t 

skriver den 
7 JUN 19 

Deltagere 
AarsmfJde i Flenshorg · 

4000 • 
I 

For ff;Srste Gang H~rvrerk paa Festpladsen - Flagstangen bortff;Srt - Talerstolen vreltet 
, Skansen er 
Bekymring 
Skolerne" 

holdt, men man er ikke uden for Ungdommens Fremtid og 

FTa vor udsendte MedaTbej der FLENSBORG, Sl{)NDAG at tale saa meget om Tanken. Hele vor DET danske Aarsm~de Syd for Fremtid som Folk er baseret paa det 
Gnensen havde 1 Aar samJet ca. Kulturarbejde, vi formaar at udf~Sre. 4000 Mennesker. Den slesvigske For Der maa vrere Ungdom til at 

overtage Jorden 

ening har erhver
vet en Mark paa 
H~jdedraget Nord 
for Byen, h vor det 
ogsaa er Hensig
ten at indrette en 
Sportsplads, og 
her samledes Del
tagerne for f~rste 
Gang. 

Taleren gledede sig over, at der var '\\~M\t,~t'l<l<ll• . Bevidsthed I det danske Arbejde, der 

For fprste Gang 
var imidlertid og- Red. Chrlstt.&nsen, saa den danske Flensborg. Festplads blevet udsat for Overlast, idet der i Nattens 4ib var ~vet Hcer-vcerk - bl. a. var Flagstangen slcebt bort og Talerstolen vreltet. 
Da M~deudvalget i Morges opda-gede, hvad dcr var sket, blev der indgivet Anmeldelse til Politiet, og i L~bet af Dagen blev der fra Politi-major Lossau givet Mcddelelse om, at Politiet vilde g~re all for at finde Gerningsmcendene. Det drejede sig, sagde Majoren, naturligvis kun om dumme Drengestreger (,dumme Streiche von Laus-Buben"), men for Fremtiden skulde der blive stillet Vagt paa Pladsen, saa man undgik ;entagelser. 

Gudstjenesten i den danske 
Kirke 

udf,Srtes Syd for Grrensen. 
Dd syntes dor lkaebnesvanrert, at Jorden hernede er blevet baandlart at den trske Stat, or at den UdstykniDK, der I sin Tid fandt Sted, er raaet de Damke forbl. Der Wr vaere en Unrdom til at overtare den Jord, der er paa danske Haender, eUers kan det bllve vanskellr t at holde smlinren. 

Vi maa, udtalte Jacob Petersen, holde os borte t ra Troen paa det umulige, men r;rst og fremmest se hen til det mullge. Det vii skerpe Ansvarsbevidsthed og Handle kraft. 
Men aldrig bar Dan!tkheden her og I Moderlandet staaet mere enlgt end nu. Vi har I Dag alle Betingelser tor at udfpre et Arbejde, blot \ ' i kender vor Bes!Sgelsestid. Held og Lykke til, at Arbejdet maa tortsre ttes I samme Spor som bidtil. 

Den sydslesvigske Ungdoms 
Tilsagn 

Som Representant for den danske sydslesvigske Ungdom talte derpaa "Lrerer B~gh Andenen, Flensborg. Han gav et Tilsagn om, at Ungdommen t1ilde g,Sre en ln.dsau i Damkheden• T;eneste, og hans Tale tormede ~g som et Opgpr med tyske R!Sster i Dagens D!skuarion og som et Tilsagn om, at Ungdommen, selv om den havde /IUiet titdelt HundeVtlgten, vtlde tilh;re det f olkelige Danmark med at sin Krerlighed og Vil;e. 

Redakt~r Christiansens 
Aarsoversigt 

, En rolig nordisk Vished 
om Va.ar" 

AarsmsSdet formede sig som sredvanligt. Da Flaget blev hejst til Morgen, var der kommet en bel Del Mennesker til Stede, Oil der deltog mange I Gudstjenesten l den danske Kirke, bvor Pastor Petersen przcUkede, og hvor en lille dansk Dreng tra Slesvlg By blev boldt over Daaben. Han fik Navnet Gu- Redakt¢r E. Christiansen gav som UdUgere Aar en Oversigt over Aaret, der 
Blandt Dcltagerne I Aar var ogsaa var gaaet, og over den nationale Stil

Repr.esentanter tor De danske Slcytte- , ling. Han beklagcde indledende, at Grznsen endnu i all for mange uanst<.es 

Gymnastik og Idrretsforeninger, som Bevldsthed er Tusinder at Mile 

stav Adolf Mihlke. 

havde holdt A;_rsm~Sde 1 Kollund. De og gik dererter over til sin egentl 
samledes {jSr MSSdet paa Flensborg Klr- Omtale at Forholdene. Der havde 
kegaard, hvor de ned\agde en Krans ret man&e Stormvejrsdaae, selv 



_ - ... ~e; urervrerk paa Festpladsen - Flagstangen bortf~rt - Talerstolen vreltet 

,Skansen er holdt, men man er ikke uden 
Bekymring for Ungdommens Fremtid og Skolerne" 

Fra vor ud&endte ~edarbeJder 
FLENSBORG, S$2>NDAG 

DET danske Aarsmpde Syd for 
Gr~nsen havde i Aar samJet ca. 

4000 Mennesker. Den slesvigske For
ening har erhver-

at tale saa meget om Tanken. Hele vor 
FremUd som Folk er baseret paa det 
Kulturarbejde, vi formaar at Ud!Cfre. 

vet en Mark paa 

Hpjdedraget Nord 
for Byen, hvor det 

ogsaa er Hensig
ten at indrette en 
Sportsplads, og 

her samledes Del
tagerne for f~rste 
Gang. 

For f,I:Srste Gang 

Der maa vrere Ungdom til at 
overtage Jorden 

Taleren glredede sig over, at der var 
Bevldsthed 1 det danske Arbejde, der 
Ud!JIIrtes Syd tor Grtensen. 

var imidlertid og- .Red. Christiansen, 
saa den danske Flensborg, 

Det syntes do,. ak~ebnesvan,.ert, at 
Jorden hernede er blevet baandlagt 
at den tyske Stat, o,. at den Udstyk. 
nlu,., der f sin Tld fandt Sted, er 
gaaet de Danske forbf, Der b•r vtere 
en Un,,-dorn tJI at overtan den Jord, 
der er paa danske R~ender, eUers kan 
det blfve vanskeUI't at holde Stil-
llnl'en. 

Festplads blevet udsat for Overlast, 
idet der i Nattens Lpb var 9-lvet H~r
v~rk - bl. a. var Flagstangen sl~bt 
bort og Talerstolen v~Itet. 

Da MI!Sdeudvalget i Morges opda
gede, hvad der var sket, blev der 
indgivet Anmeldelse til Politiet, og 
i L9lbet af Dagen blev der fra Po1iti
major Lossau givet Medde1else om, 
at Politiet vilde gJIIre alt for at finde 
Gerningsm~ndene. Det drejede sig, 
sagde Majoren, naturligvis kun om 
dumme Drengestreger (,dumme 
Streiche von Laus-Buben"), men for 
Fremtiden skulde der blive stillet 
Vagt paa P!adsen, saa man undgik 
~entage1ser. 

Vi maa, udtalte Jacob Petersen, holde 
os borte tra Troen paa det umullge, men 
fl!lrst og tremmest se hen til det muUge. 
Det vil skcerpe Ansvarsbevidsthed og 
Handlekratt. 

Men aldrig har Danskheden her og I 
Moderlandet staaet mere enigt end nu. 
Vi har i Dag alle Bctingelser tor at ud
fllire et Arbejde, blot vi kender vor Be
s~gelsestld. Held og Lykke til, at Ar
bejdet maa fortstettes f samme Spor 
som hidtiL 

Gudstjenesten i den danske 
Kirke 

Den sydslesvigske Ungdoms 
Tilsagn 

Som Reprresontant for den danske 
sydslesvigske Ungdom taJte derpaa 'Lce
l,'er BI'Jgh Andersen, Flensborg. Han gav 
et Tilsagn om, at Ungdommen t•ilde 
DPre en lndsats i Dan.skheden.s Tjeneste, 
og hans Tale !ormede sig som et Opgpr 
med tyske Rf)ster i Daaen.s Di.skt~~.sicm 
og som et Tilsagn om, at Unudommer&, 
selv om den havde faaet tildelt Hunde
vagten, vilde tilhf)re det folkelige Dan
mark med al .sin Kan-lighed og Vilje, 

Redakt~r Christiansens 
Aarsoversigt 

Aarsmj<Sdet formede sig som Stedvan
ligt. Da Flaget blev hejst til Morgen, 
var der kommet en hel Del Mennesker 
til Stede, 06 der deltog mange I Guds
tjenesten l den danske Kirke, hvor 
Pastor Petersen Prtedikede, og hvor en 

liJJe dansk Dreng tra Slesvig By blev , En rolig nordisk Vished 
om Vaar" 

hold! over D"ben, Han Ilk Novnet Gu- lledakt,, E. Chd•t!an•en rav ''"" tld-
•t•v AdoU Mlh!ke. llrere Aor en Ove"'" over Aa<et, 

Bl•ndt Delt•rerne I Au va< og,., vor '"et. og over den natlonate St!!-Rcpr~sentanter tor De danske Skytte-, ling. Han beklagede indledende, 

Gymn.,tlk or. ld''""'o"nlnge., "''" B<vld"hod " Tu•lnde. " Mil< G!,'censen endnu 1 alt tor mange ..... """"""" 
ha,de holdt A'"""'d• I Kollund, De og glk d<<Otle< ove< tl! ~n 
"'"'"'" ''' M..,,, P•• Flen•bo<g Kl<- Om;,te •t Fo<holden~ De. h•vde kcgaard, hvor de nedlagde en Krans 
ved Krigergraven. Forlnden var der 
blevet nedlagt en Krans at Otticianttor
enlngcn !ra FrederJcia, 

ret mange Stormvejrsdage, selv 
man ogsaa maatte paask~nne 
kommenhed Paa visse Omraader 

Sprogforeningens Formand otn 
Danskerne Syd for Grmnsen 
En a! Aarsm~dets Begivenheder var i 

~vngt, at der tor !~rste Gang talte en 

Mand fra Aabenraa, nemlig Sprogfor
eningens Formand, BibUotekar Jacob 

Petersen. Han blev budt hjertelig Vel
kotnmen at Redakt~r Tage Jeuen, der 
sluttede sin lndledningstale med at ud
bringe et strerkt besvaret Leve lor Dan
mark. 

Jacob Petersen, som derefter fik Or-
det, stillede SpJIIrgsrnaalet: - Har vi 

forsjijmt at g¢re den 
npdvendige lndsats, 
der kan tjene og 
styrke Danslcbeden 
Syd lor Grrensen? 
Det atg¢rende var 
ikkc, om det var tor 
sent. Den Grtense, 
vi bar faaet, var i 
Pagt med SeJ vbe-

stetnmelsesretten, 
Sprog'toreningena men det afg¢rende 
l'onnand Jacob !or Taleren var Sti.I-

Peteraen. lingen indadtil. Det 
gjaldt mere om at g~rc et Arbejde end 

tysk Side. 

Man havde endnu lkke faaet Kend-
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ST. REGNE&ADE 2. K8BENHAVN K. 
TELF. CENTRAL 11,885 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den 

Del' rene l-Forsvar 
mod paagaaende 
danske Fremsted 

Nationalticlencle priuat 

Flen~borg, .M.a.!_ldag. 

UNDER det store slesvtg-holstenske 
Rigsstrevne, der I dlsse Dage un• 

cler Deltagelse fra hoje offlclelle Stc
der er blevet afboldt I Flensborg, har 
en grrensetysk Tale at Overborgme
ster, Dr. Kracht, der er Landsleder for 
den tyske Grrenseforenlng, dannet 
A1idtpunktet. 

In-. Kracht haevdede, at Craen.aerevi. 
aiona.S))9rgsznaalet virlcelig sta.ar Sl
•ig - Ho4tenerforbundeta Arb~ 
fjernt. Forbundeta V irlcaomhed el', 

aagde Overborgmesteren, det rene For• 
avar mod de paagaaende Frernatpd 
nordfra. 

Han talte 1 denne Forbindelse om 
Slesv!g- Ho!stenertorbundets Opvaag
nen som et s1mpelt Tllbageslag og om 
en Forsvarskamp, der var paanodt 
S!esvig-Holstenerne. 

Hvad Forh.£>Idet til Norden a,ngik, 
ment~ ~en, det var ganske Ha-eg:yl
digt for Sammen.ho!det mellem Nor.
dens ":F'Ollr, om- dentyS'K-<Ians1te Grren-: 
se laa <ret ene eirer ilef ariOet Sted:' 
Man---vu~tydellgt vise Rygter og 
Krrefter, der samlede sJg om ,Frem.o~ 
tidslandet Slesvig", tUbage til deres 
Enem.rerker. , Vi nrerer den skyldlge 
Agtelse for regte, oprejst Sindelag, 
ogsaa hos de andre, og vi onsker at 
fore Kampen i denne Folelse at gen~ 
sidig Agtelse. Vi er os den frelles RocJ. 
af nordisk J ord bevidst." 



ST. RE&NEOADE 2. KIIBENHAVN K. 
TELP. CENTRAL 11,891 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den 

:~ 0 MAJ 1937 

Sprogforeniogens 
Medlemstal gaar ned 

N at ionalticlf!nclc p rivat 

Artbt>llraa , Lordag. 

S PROGFOREN!NGEN har I Oag ud
sende sin Beretntng tor 1936 37. 

l!olge denne er Medlemstallet den 31. 
Marts 1937 1:1,266, og Antallet ar 't'li
Udsmrend 1268. O~u.J...lkt...!o.r.l0b.ne 
Aar v~re~lb~~a!_l~ -t.Qa.Me_d
lemtn.er I?K 30 TIUidsmaml,l._ 

Sprogtoreningen har 1 lll't torlobne 
Aar Nord for Grll!nsen udsendt l&lt 
12,558 Bind BDter, og der er 110m I!Md
vanltg ydet Stotte til Blbllotekerne I 
T~rnder, Bred og Ablld. Der eor ydE't 
Boghjrelp ttl 47 Elevcr og dl'J' er ydcl 
betydellg Stotte til lalt 13 Forea.mJtngs
hu!le og 2 Slojdskolcr. F'oronlngen he.r 
endvldore ydet betydcltge Tllsk.ucl til 
forskelllge Formae.l, hvora.f ka.n noov
nea Sondel'jyd8k Teaterto-ranlng, Ktrko
l<onoerter, Sonderjydslce Splllommnd, 
Bygepleje- og Foredragsfot·entnger m.fl. 

:eln l!rerllg Tll.k tettedell t tl Dommer 
Sternncmn, Tonder, fhv. H0jSkoletor
£tantle)' lfh'i1(. .A.ppeZ og U0j8koletor8ts.uJ
der Bans Lund, R0!ld1ng, tor dcres Op
fordrlng til at eende et Bldrag ill 
Sprogtorentngen I Stedet for Kran~~e 
till H. P. Hanssene Baate. Dl'r lndkom 
6800 Kr., der e' ind&t paa t>n Sp&te• 
kM$11MtJ .u,nder Na.~ .. H. P. HIU18-
I'l611B Mind~krans". 

A. f13o ,·J le-
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ST. RE&NE&ADE 2. K8BENHAVN It 
TELF. CENTRAL 11,885 

Bladet: 

N a tionaltidend(' 

skriver den 2 9 MAJ ltf~ / 

Danskhedens 
l{amp op over 
F ortvivlelsen 

Landsmands.skabet og 
F cedrelandskserligheden 

Nationaltitl•ntl• p ritxd 

HUle1·ed, :Fredag. 

I AFTFJN ~tr0nunede Ungdommen 

tra hele Egnen, herlblandt Frede· 

rlks"Porg Hojf!kole~ Elever, l eluttet 

T1·0p til Hotel Leldersdorff for at h0re 

Professor Vilhclm Andci·Se-tl og Skole

bestyrer, cand. theol. Sveltd Jo1w.nt~ 

tale ved Sendemandsme~det. Egnens 

SoJdaterforenmger bavde plantct deree 

Faner I Salen. Dette offenUige :Mode 

blev aabnet af Slojdin.Spekt:er Oalatlus. 

Formanden for Sonderjydsk Forening 

for Frederlkooorg, Fredensborg og Om-

egn. 

Professor Vilhdm. Ander"~'~• cause· 
rede stra.alendE: vitUgt, men med Hjer
te, over sin personllge Fornemmelse 
af Begrebet La.ndsma.ndskabet. 

- Fredrelandskmrllghed er en Ro
ved- og Hjert"esag, men La.ndBmAnd
skabet Ugger 1 Sanserne. Det greldcr 
om at 1.0tte OOn.ne Folelse op t H.ejde 
med F!Jedreland.ska!rllgbeden. 

La11d8mandskabet 1w.r {ra Otl 

80ft118{e'ZIJI.se udviklet ~g til en R'Y"· 
fele~e O{J gaar 8ttdtl!6 11ldcre. 0re
lltllld cr ilcke 1amger twgen G1"Wit.se, 
Bkclbrekkcn ltellor ikkc, sclv V er
dtmshavet er dct ikke -nl-Clltml Dansk.
.An~e,;loonerne og os. I 0rcmc poo 
o., alle lyder mtdllt~ /1·a Krlgma d€'11 
store Mobili.~ering!Ordre , - me1t tm 
slrol vi til F1·edeM Vrerk. Nw.~tc 

Hold Jrem, naar de ferBte !alder. Vi 
ey i sa.mme Baas, oq La1r.d$malld
Bkabet er Hjrelp til nl-Cget - ogsaa 
mod MiSundclse og Mi~nod. 

Skolebestyrer Svcnd Johannsen 
sprang llge lnd t Professor Vllhelm An· 
dersens Ord og ta.lte om La.ndsmmnde
oe Syd for Grmnsen, hvls Danskhed er 
denne Grmnses eneste Vmrn. Gramse
forenlngen tortjener Tak, tordl den ved 
kraftige Haa.ndsrmkninger har gjo11t 
det mul!gt for dlaae Men.nesker 
at fere Kampen som andet end 
en Fortvlvlel86.tl.8 Ka.mp. For
t·vivlet cr Kampen i.kke lamgo1·e tor 
Dam.~1c1tedett> som Hclhed, fordi den dan· 
skc Natio'ltalitet nu afgjort cr i Front· 
gang, men dcrfor 1ron den 
Kam.p stadig VQ.lTe to,·tvwlet nok. 

Etter de to Taler var man 
Jamge samlet ved et hyggellgt 
derjydsk Ka.ffebord. 
dets Forhandllnger forlsaettea 1 
gen. 
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ST. REONEOADE 2. KBBENHAVN ~ 
TELF. CENTRAL 11 ,885 

Bladet: 

t3erl mgske Tidende 

2 9 MAJ 1931 

Ansgarskolen 1 Slesvlg og det dantke nlaatloner s~erlig er knyttet til No; 
Kontor 1 Ts!lnder, samt Kobberm1me- alesvig. 
skoven. 

Fra Gramseroreningens M&de 1 Hillered. Pa.a. Talerstolen med Ryggen tU 
Ka.mmerherre Ox.holm 

Dri1tsregnskabet balancerer med 
294,461 Kr . 

Hoved-Opgaven ligger 
Syd for Gramsen 

· I' sin Beretning udtalte Formanden, 
Rektor H. P. Hansen bl. a.: 

- Jeg ved ingen Periode, hvori, etter 
en forholdsvis Afslappelse, Forstaaelsen 
for vort Grrenselands Skrebne, omend 
ganske langsomt alligevel jrevnt og stp:lt 
vokser t ig frem, som den Perlode, vi 
oplever. Grrenseforeningen begyndte i 
1920 med 29 Enkeltforeninge1· og 9000 
Medlemmer og omfatter nu 179 Enkelt
foreninger med over 60,000 Medlemmer. 
Og Ungdommen kommer til os 1 sti
gende Grad. Samtidig hat de andre 
Organlsatloner, vi samarbejder med, 
samlet et omtrent tilsvarende Tal. 

Som Aarets nreste Hovedtrrek nrevner 
jeg det ligeledes 1ykkeligt fremskriden
de gode Samarbejde mellem vore for
skellige Organisa tloner. 

Begge de Forhold, jeg her har nrevnt, 
staar i np:lje Forbindelse med det tredie 
Trrek, jeg vil pege paa, det stlgende 
Indtryk af, at der intet virkelii prin-

G £ • • cipielt Skel findes i Opfattelsen af, hvor-
r~nse oreningen er I ledes Arbejdet skal gjilres. 

"-./ Grrenseforeningens Hovedarbejde lig-
ger Syd for Gr~sen, en naturllg Af-rask og St0 t F remgang ,b•Ian"''-'!.:'· at de ••• ,. HoVed,ga-

MedJemsantallet er siden 1920 vokset fra 9000 til6l,OOO, 
og Samarbejdet med Ss;ster-Organisationerne er det 
bedst mulige 

Fra vor Korrespondent 

HILLERSZ,D, FREDAG 

RIGT !Jagsmykket bpd HillerPd i Dag 
Gramseforeningens 150 Sendemamd 

Velkommen til det aarlige 3-Dages Ho
vedbestyrelses- og Sendemands-MPde. 
Dagen indlededes med Morgen-Gudstje
neste i Frederiksborg Slotskirke, hvor 
Sogneprlest Ra!d talte, og selve Mpdet 
aabnedes i Hotel Leidersdorffs store Sal, 
hvor Sti!tamtmand, Kammerherre Ox
holm bpd Velkommcn. 

Her til Frederiksborg Slot - udtalte 
Stiftamtmanden - knytter sig et at de 
faa lyse Minder i Sl?lnderjyllands Hi
storie. Her blev den 3. Juni 1720 under
skrevet den Fredsslutning, der gav Sl')n
derjylland Tilslutning til Danmark .,til 
evig Tid". Lad os haabe, at M¢det her 
i Dag maa give den nationale • mtru:suo 

ning, som vi saa sandelig trrenger til, og 
lad os huske paa, at Spnderjyllands Sag 
cr hele Danmarks Sag. 

Mindeord om de Afd~e. -
Hilsen til Kongen 

Grrenseforeningens Formand, Rektor 
H. P. Hansen, takkede for Vel.komsten 
og udtaJte nogJe Mindeord over de i 
Aarets Lpb afdpde Medlemmer. f¢rst og 
frcmmest Spnderjydernes F¢rer H. P. 
Hanssen, desuden Biskop Valdemar Am
mundsen, fhv. Statsminister N. Neer
l(aard, ?rovst Simon Hansen, Professor 
Viggo Bentzon. Professor Ehlers og Ad-

Fotmanden bPd derpaa Velkommen 
til MPdets Grester, Kammerherre Ox
holm, Borgmester Melskens og Politi
mester Buch-Petersen samt til en Ralk
ke indbudte S~Snderjyder. 

Formanden gav Meddelelse om, at der 
var sendt en Deputation til Kongens Ju
bilreum, og at man havde modtaget en 
Tak. Det vedtoges at sende Kongen en 
Hilsen fra Mpdet. 

61,058 Medlemmer 
Af Organisationsudvalgets Beretning 

fremgaar, at 179 sp:Jnderjydske Forenin
ger med et samlet Medlemstal 
61,058 staar som A!delinger 
Grrenseforeningen. 

Der aflagdes endvidcre Beretning om 
Skolesagen i Flensborg, om Bogsamlin
gerne paa Flensborghus og Slesvighus, 

Dansk Generalsekrctariat, 

En Tak fra den danske B3 
T,:tnder 

Til Beretningen knyttedes en Del D 
kusslon, der etter nogle Bemaerknin, 
at Andreas Nielsen, H~rdum, indled~ 
at Dr. Lausten-Thomsen, Tpnder, 1 

f~rst rettede en dybtt~lt persorilig '1 
til Rektor H. P. Hansen, men og; 
bragte en Tak. til Grrenseforeningen 
den By, der i Lj6bet af Aaret havde · 
den Lykke at kunne viSe, at den i 
alene statsretllgt, men ogsaa reelt 
blevet dansk. 

Diskussion om Agitationf 
Eftermiddagsmpdet indlededes m 

at Rektor H. P. Hansen forelagde F 
slag til det kommende Aars Bud, 
Forslagct vedtoges uden Omtale. I: 
paa tog Rektor Hansen paany Ordet 
udcnlor Dagsordenen og efter Hov 
bestyrelseru Vedtagelse at udnai 
Redaktl!lr Willemoes Ribe, til 
medlem af Gr~enseforeningen 1om 
for hans store Arbejde. Redaktpr 
lemoes takkede for den store JEre, 
var viat ham, og bragte dereftel' en 
Oplysnlnger om Graensefondet, de 
omtrent har naaet en St¢rrelse 
300,000 Krnoer. DJ;. Hars~f, Ks!S 
havn, aflagde Beretning for Orgal 
tlonsudvalget. Efter ttenne Beret! 
fulgte en Di.Skueis(on, d,er varede 
E!termlddagen. Den f~ste Dei'tager 
Graver Larsen, Sor¢. Han otntalte 
ligt en ny Organisatio~ ,S~nder 
UngdomsfoJ;ening". der havde 
Anmodning om St¢tte, men den op
traadte med anonym Ledelse og med 
kun en Postbox som Adresse, hvilket 
Taleren fandt 1 h¢j Grad uanstrendigt. 
Overretssagf¢rer Manthe11-Wagner om
talte Organisationen i KPbenhavn og 
Omegn, ikke mindst det store Arbejde 
i Gentofte. 
Endnu en lang lUekke Sendemrend 
havde Ordet for at dr.Pfte de bedste 
Agitationsformer, inden Dr. Harsl~f fik 
Ordet for afsluttende Bemrerkninger. 
Som Slutning paa Dagens M~de med
delte Rektor H. P. Hansen, at man fra 
Haderslev havde modtaget et Svartel~
gram fra Kongen. Telegrammet havde 
fs!llgende Ordlyd: 

- Min h;ertelige Tak og Hilsen. 

Chfiatian Rex. 
I Aften afholdtes ~er et velbes¢gt of-
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Bladet: 

S.erlingske TidendeAften 

skriver de.f B MAJ 1937 . 
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1Grrense-Foreningen 
kan se tilbage paa et Aar 

med st;t Fremgang 
Fra 9000 Medlem~r i 1920 til over 60,000 i Dag 

FTa VOT Ko1'Tespondent 

HILLER0D, FREDAG 

bidende Blrest smeldede Hillerpds 

Fklgudsmykning i Dag Velloommen til 

Gransetoreningcns Sendemandsm!<ldes 

omfatte de 4 landsomspaendende Orga
nisationer, samt de to udelu){.kende 

nordslesvigske Institutioner ,Lande

VII!fnet" og ,Grll!nseomraadets danske 

Sam!und" med een Mand plus en Sted
fortraeder for bver af disse. Vi kunde 

150 Deltagere. En Del af Sendemamde- saaledes bevare det gamle Navn, der 

ne ankom til Byen allerede 1 Gaar, men havl!le vundet en vis Myndighed, men i 
Vlrkeligheden mj:ides vi nu 12 Mand 

· paa Grund af den store Deltagelse stll!rk. Det er mit Indtryk, at vi her bar 

maatte en Del af dem lndkvarteres i faaet et Sll!rdeles godt Centralorgan for 

Freden~org. I Dag ankom de sidste s¢nderjydsk S1¢ttearbejde. 

Deltagere, og Dagen indlededes med en Jeg naegter ikke, at for mig person

Gudstjenmte i Slotskirken, hvor Slots- lig staar det stadig saaledes, at den 
virknlngsfuldeste Form for Samarbejde 

praest Ratd talte. Selve M¢det aabnedes vilde vll!re een samlet Organisation. 

i Hotel Leidersdorffs store Sal, idet Men jeg er ikke mlndre overbevist om, 

at Strid om disse Organisationsformer 
er et !<lrkel¢st Spild af Krll!fter. 

Begge de Forhold, jeg her har nll!vnt, 

staar i n¢je Forbindelse med det tredie 
Traek, jeg vil pege paa, det stigende 

S¢nderjyllands Historic. Her blev den Indtryk af, at der ingen virkelig prin-

Sti!tamtmand, Kammerherre Oxhotm 

bpd Velkommen. Sti!tamtmanden ud

talte bl. a., Her til Frederiksborg Slot 

l knytter sig et af de :faa lyse Minder i 

3. Juni 1720 underskrevet den Freds- cipiel Skel findes i Opfattelsen a!, hvor-
ledes Arbejdet skal g¢res. Ogsaa her 

slutning, der gav S¢nderjylland Tllslut- fortsll!tter Aaret den rigtigt begyndte 

ning til Danmark ,til evig Tid". Lad Linie. 

os haabc, at Ml'Jdet her I Dag maa give Vort B ovedarbejde ligger Syd for 

den nationale Oprust ning, som vi saa 
Gram.sen 

sandelig traenger til, og lad os huske 

paa, at S¢nderjyllands Sag er hele 

I Danmarks Sag. 

1

61,058 Medlemmer 

Af Organisationsudvalgets Beretning 

fremgaar, at 179 spnderjydske Forenin

gcr med et samlet Medlemstal paa 

61,058 staar som A!delinger under 

Grrense!oreningen. 

Der aflagdes endvidere Beretnlng om 

Skolesagen i Flensborg, om Bogsam

lingerne paa Flensporghus og Slesvig

hus, om Dansk Generalsekretariat, om 

Ansgar Skolen i Slesvig og det danske 

Kontor i T¢nder, samt Kobberm~llesko

ven. 

Driftsregnskabet balancerer med 

294,461 Kr. Paa Indtll!gtssiden er Kon

tingenter opf¢rt med 60,893 Kr., Bidrag 

fra Enkeltpersoner, Institutioner, Meje

rler, Slagterler, Banker og Sparekasser 

samt Amts-, By- og Sogneraad med 

88,850 Kr. Den s¢nderjydske Dag i 1936 

er opf¢rt med en Indtregt paa 139,492 

Kroner. 

Paa Udgiftsslden opf¢res Kommune

skole, Bl6rnehave etc. i Flensborg med 

42,555 Kr., Ansgarskolen i Slesvig med 

46,068 Kr., hvorpaa dog fragaar et tysk 
Statstilskud paa 8080 Kr., saa den vir

kelige Udgift bllver 37,988 K.r. Efter 

Afholdelse af Udgi!terne til alle de for
skelllge andre Grene af Graenseforenin
gens Virksomhed stutter Aaret med en 

Kassebeholdning paa 16,468 Kr. 

Formandens Beretning 

T - .t- ~-.-4--t--- •• ..34- 14- 'C"----~ .... -

For det f¢rste hviler alt Arbejdet 

paa Grrenseafg¢relsen af 1920. Da den 
var truffet, tog alle Danske, Syd som 

Nord tor Gramsen, deres Stade paa den. 

For dot andet skal Ar'bejdet 16ves paa 
begge Grll!nsens Sider. Gramseforenin

gens Hovedarbejde ligger Syd for 
Grrensen, en naturhg Afbalancering af, 
at de andfe Iloveaorgani'Sati'Oiier, der 

a'iieer smrligknytiede "tirNOraslesvfg, 
~ar deres HovedaroeJaener.-

Saa kommer det tredie. Om Arbejdet 

Syd for Graensen har der vaeret lldt af

vigende Anskuelser. Nogle faester vae
sentlig Blikket paa Danskheden i Flens

borg og Mellemslesvigs nordlige Sogne, 

hvor til alle Tider en bevidst Dansk
hed har givet sig tilkende. Andre gribes 

staerkt af den Danskhed langt nede i 

Syd, der som spaede momster af vinter

haard Jord brl6d frem efter det store 

Verdensuvejr. Graenseforeningen omtat
ter det hele med lige Varme. Selvfpl

gelig gaar langt de fleste af vore Mid

ler til Flensborg og de nordligere Egne, 
men ogsaa helt nede mod Syd yder vi 
vor Hjaelp. Jeg mener, at Udviklingen 

har vist, at vi har handlet rigtigt, da vi 

lyttede til de kaldende R~ster fra Sles

vig og Tpnning. 

Forst~mmelighedens Straf 

Efter at have omtalt Udvidelsen af 

Ansgarskolen i Slesvig, Skolen i Tpn

ning og andre Enkelt.be"der fra Arbejdet 
sluttede Rektor Hansen saaledes: 

Alt for ofte hprer vi den tankelpse 
Tale, at vi ved Genforeningen fik S¢n
derjytland hjem. Det gjorde vi ikke. Vi 

begaerede Nordslesvig, og vi fik Nord

slesvig. Dette er stort nok i sig selv og 

trrenger ikke til at pyntes op! 
Nej, lad os rerllgt se vor Historie i 



• med st;t Fremgang 
Fra 9000 Medleunn~.er i 1920 til over 60,000 i Dag 

Ff'a VOf' Kof'f'espondent 
HILLER0D, FREDAG 

bidende Bhest smeldede Hillert:~ds 

Flagudsm:ykning i Dag Velloommen til 

Granseforentngens Sendemandsmjlldes 

150 Deltagel·e. En Del af Sendemamde

ne artkom til Byen allerede i Gaar, men 

• paa Grund at den store Deltagelse 

maatte en Del at dem indkvarteres i 

Fredell!A>org. I Dag ankom de sidste 

Deltagere, og Dagen indlededes med en 

Gudstjenoote i Slotskirken, hvor Slots

;mest Rald talte. Selve Mt:~det aabnedes 

i Hotel LeidersdorUs store Sal, idet 

Stiftamtroand, Kammerherre Oxholm 

bpd Velkomtnen. Stiftam,tmanden ud

talte bl. a.i Her til Frederiksborg Slot 

knytter sig et af de faa lyse Minder i 

S¢ndcrjyllands Historie. Her blev den 

3. Juni 1720 underskrevet den Freds-

slutning, der gav S,:Snderjylland Tilslut

ning til Danmark ,til evig Tid". Lad 

os haabe, at MtSdet her l Dag maa give 

I den nationale Oprust ning, som vi saa 

1 

sandelig tramger til, og lad os huske 

paa, at Sj:~nderjyllands Sag er hele 

Danmarks Sag. 

61,058 Medlemmer 

A! Organisationsudvalgets Beretning 

fremgaar, at 179 spnderjydske Forenin

ger med et samlet Medlemstal paa 

61,058 staar som A!dclinger under 

Gr~enseforeningen. 

Der aflagdes endvidere Beretning om 

Skolcsagen i Flensborg, om Bogsam

lingcrne paa Flensborghus og Slesvig

hus, om Dansk Generalsekretariat, om 

Ansgar Skolen i Slesvig og det danske 

Kontor i Tpnder, samt Kobbermsfilesko

ven. 

Dri!tsregnskabet balancerer med 

294,461 Kr. Paa Indtregtssiden er Kon

tingenter opt¢rt med 60,893 Kr., Bidrae 

tra Enkeltpersoner, Institutioner, Meje

rier, SlagterJez-, Banker og Sparekasser 

samt Amts-, By- og Sogneraad med 

88,850 Kr. Den s¢nderjydske Dag i 1936 

er opf¢rt med en Indtll!gt paa 139,492 

Kroner. 

Paa Udgi!tssiden op!pres Komm\me

skole, B¢rnehave etc. i Flensborg med 

42,555 Kr., Ansgarskolen i Slesvig med 

46,068 Kr., hvorpaa dog fragaar et tysk 

Statstilskud paa 8080 Kr., saa den vir

kellge Udgift bllver 37,988 Kr. Etter 

Atholdelse at Udgi!terne til alle de tor

skelllge andre Grene at Grsenseforenln

gens Virksomhed slutter Aa:ret med en 

Kassebeholdning paa 16,468 Kr. 

Formandens Beretning 

I sin Beretnlng udjalte Formanden, 

Rektor H. P. Hansen bl. a.: 
Jeg ved ingen Periode, hvori, efter en 

forholdsvis Afslappelse, Forstaaelsen 

tor vort Grll!nselands Skll!bne, omend 

ganske Jangsomt alligevel j~evnt og st¢t 

vokser sjg trem, som den Perlode, vi 

oplever. Grll!nseforeningen begyndte 1 

1920 med 29 Enkclt!oreninger og 9000 

Medlcmmer og omfatter nu 179 Enkelt

forcnlnger med over 60,000 Medlem

mer. Og Ungdommen kommer til os I 

stigende Grad. Samtidig bar de andre 

Organisationer, vi samarbejder med, 

samJet et omtrent tilsvarende Tal. 

Det gode Samarbejde 

Som Aarets nll!ste Hovedtr;ek n;ev

ner jeg det ligeledes lykkeligt fremskri

dende godc Samarbejde mellem vore 

forskellige Organlsat,ioner. 
Overvejelserne tprte til, at det gamle 

,Seksmandsudvalg", to tra hver af de 

tre gamle Foreninger, paa Forslag tra 

Grll!nseiorenlngen omdannedes til at 

omfatte de 4 landsomspamdende Orga

nlsationer, samt de to udelukkende 

nordslesvigske Institutloner ,Lande

Vll!met" og ,Grsenseomraadets danske 

Samtund" med ~;en Mand plus en Sted

!ortrll!der for hver af dlsse. Vi kunde 

saaledes bevare det gamle Navn, der 

havele vundet en vis Myndighed, men I 

Virkeligheden m~es vi nu 12 Mand 

stll!rk. Det er mit Indtryk, at vi her bar 

faaet et sserdeles godt Centralorgan for 

s¢nderjydsk S~ttearbejde. 
Jeg nll!gter ikke, at for mig person

lig staar det stadig saaledes, at den 

virkningsfuldeste Form for Samarbejde 

vilde vrere een samlet Organisation. 

Men jeg er ikke mindre overbevist om, 

at Strid om disse Organisationsformer 

er et !llrkel¢st Spild af Krsefter. 
Begge de Forhold, jeg her har nsevnt, 

staar 1 n!'Sje Forblndelse med det tredie 

Trsek, jeg vU pege paa, det stlgende 

Indtryk af, at der ingen virkellg prln

ciplel Skel findes i Opfattelsen at, h vor

ledes Arbejdet skal gpres. Ogsaa her 

forts~etter Aaret den rigtigt begyndte 

Linle. 

Vort Hovedarbejde ligger Syd for 

Gramsen 

For det f¢rste hviler alt Arbejdet 

paa Gr<enseafgt:~relsen af 1920. Da den 

var truf.fet, tog alle Danske, Syd som 

Nord for Grll!nsen, deres Stade paa den. 

For det andet skal Arbejdet pves paa 

begge Grll!nsens Sider. Grll!nseforenln
gens Hovedarbejde ligger-sya-7or 

Grrensen, en naturlig Afbalancei.iiig af, 

at de andre Hoveaorgan!SatfOner, der 

anee~riTglffiy"tieTe tirNOrasTesvig, 

har deres Hovedir"bej(re '"Jiei:. -
Saa kommer det tredie. Om Arbejdet 

Syd for Graensen bar der Vll!ret lidt af

vigende Anskuelser. Nogle frester Vll!

sentlig Blikket paa Danskheden i Flens

borg og Mellemslesvigs nordlige Sogne, 

hvor til alle Tider en bevidst Dansk

hed bar givet sig tilkende. Andre gribes 

stll!rkt af den Danskhed langt nede i 

Syd, der som spaede Blomster af vinter

haard Jord brpd frem e!ter det store 

Verdensuvejr. Grll!nseforeningen omfat

ter det hele med llge Varme. Selvf~l

gellg gaar langt de fleste af vore Mid

ler til Flensborg og de nordllgere Egne, 

men ogsaa belt nede mod Syd yder vi 

vor Hjll!lp. Jeg mener, at Udvikiingen 

har vist, at vi bar handlet r igtigt, da vi 

lyttede til de kaldende Rpster fra Sles

vig og T¢nning. 

ForsBmmelighedenB Straf 

Efter at have omtalt Udvldelsen 

Ansgarskolen i Slesvig, Skolen i T¢n

ning og andre Enkelthe'tler fra Arbejdet 

sluttede Rektor Hansen saaledes: 
Alt for ofte h¢rer vi den tankelpse 

Tale, at vi ved Genforeningen fik S~n

derrjlllland hjem. Det gjorde vi ikke. Vi 

begrerede Nordslesvig, og vi fik Nord

slesvig. Dette er stort nok i slg selv og 

trrenger ikke til at pyntes op! 

Nej, lad os rerllgt se vor Historie 1 

0jnene! Ved dansk Kortsynethed. ved 

dansk Uforstand blev Aarhundreder 

igennem Landsmaend ladt i Stikken 

trods bitre Klager. Sa a dan gik det til, 

at de trofaste dernede omsider blev de 

faa. Saadan gik det til, at vi tabte 

halve Land. Siger vi, at vi vandt S¢n

derjylland hje~. saa skjuler vi for os 

selv, saa skjuler "Vi for de kommende 

Slaegter, at ;Fors¢mmelse og Ligegyldig

hed f!1rer sin Straf med sig! Lad os der

for for vor egen Skyld tale ret og drage 

Lll!re deratl 
Og Sendemrend, lad os saa tilsldst 

takke hverandre for godt Samarbejde i 

et godt Aar! 
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TELF. CEIITRAJ. 11,895 

Bladet: 

Nationaltidende 

skriver den 2 7 MAJ 1937 

Tysk !Eorstaaelse 
Norde~s AJiiancefry 

Det tyske Vdenrigsministeriums 
nordiske Landes Vdenrigs· og TalertJr om de 

F orsvarspolitik 
Berlin, Onsdag. Forstaaekle at Noavendigheden at et 

D ET tyoke Udenri .. mini>rterlums ·-• Bamv"T<c moDem ~- at bli.. fri ... ot fo• 

Talerer .. Berliner Borsenze;. un..., Hr. "'""'"" n...g 1 Bertin ,,,..,_, _ ,.....,, ""-•< 
tung" f8ger 1 Mten paa en bemrer- '"' '"''" bar ma. ilelgo Bladot ,..,t i do , • ...,,• •••>• ........... 
kelsesverdlg Maade Stilling til dot at Vfde, at svonge og •m nonlloko ''•••No ,..., Foikef"•••dot 

1 TysJdand saa overordentlig aktu- Naboo, eb&k,. at ••~ .,Stater ud"' loa!"' ~ St.ehee efte. •• 
elle Sp0rgsmaa1 om de nordiske Alliancer", Stater, der ikke vu ind-

Lond., Udenri ... og HandelspoiitJk. "'- I aUe muUgo J>Olltloko Kombl- s....,. __ •• 
Bladet algor til at begynde med nation... t11 ., '"•• - s..,.,...,,,,., .. , -

- antageUg ogsaa med Henblik paa Dono Staodpoolot f;od., Cod .. odol. •••I .... •ir of Fj~ol•- o f Uti. 
den danske Udenri .. ministe,. n,.r M I Tyoklood, fono- Udoori,.ml- f.-..Io•od •• I<rirohn .. ,.. 
forestaaende Besog I Berlin-, at "'""''" T.J-. Dot .. '•"•• .... ,._ tvangfrde Satntaler mellem de for-
skellige Landes Udenrigsministre ~r 
gavnlige, •isrer hvor disse Samtaler 
paa begge Sider kan afsluttes tned 
den Overbevisning, at det meUe;m-
folkeUge Forhold er t.raditionelt 
godt. 

,Stater uden Alliancer" 
U~ Bcnvi8ning til den 81Jenske 

U<knrlgBmtni.,ter8 lige afBluttede Be

Beg l Berlin udtaler Bladet, a.t Oslo

gruppf:n8 Lande l •konomi$k Be-Meen

de lklce ~ byde hinanden nogen 

Bjcelp af 8cerlig Betydning. Dertn er 

dl88e Lande8 Erhver1J8struktur f or/ 
enBartct, men - fort~~t~etter .,&rsen
t:eltung" - Tysklana P«M8kenner 

Oslolanaene8 Bestrmbelser tor sterre 
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RE&HE6ADE 2. KBBEHHAVM It 
ST. tn.F. CtiiTRll 11 ,895 

stadtNationah.iJ.cnue 

2 4 MAJ 1937 
Rkriver den 

I Lis<~fre,llt Interview : 

Formanden for Grsenaeforeningen, Rektor H. P. , 
Hansen fylder 70 og fortceller om sin Gerning og 
om svundne Dage i Gr censelandene 

EFTERMIDDAGSSOLEN skinner 

dejligt ind i de smukke Stuer, 
-'Oil1 I over tredlve Aa.r har vmreL 

Hjemmet for Efterslregtctt~t tldllgerc 

Rektor H. P. Ha11.se-1~, der I Ovennor

gen, Onsdag, fylder halvfjerds, men 
fottsat staar i ferste Rakke 1 dct Ar-

bejdc, han helllgede sit Llv l 'flmerno 

.ldcnfor Skolens Mure - Arbcjdct for 

=>an.<~kheden I S!esvig 1 dets sklftendo 

l'ormer, som han nu tn0der som F or
nand !or Gnenseforeningcn. 

Paa Vmggen, hvorover Solens S kin 

,-ser, hamger en Kopi ar J erndortrs 

eromte BWede af H. P. Hansens Fa· 

er, den stoute Borgmester H. N. Han

"· denne Storskikketse I dansk Kom
unalbistorle. I stn vteg tlge Maade 

fore stg paa, besldder H. P. Hanaen 

I 
Rektor H. P. Hansen. 

meget af sin Faders Evne lii at gore 
Indtryk ved sin PersoniJghed. 

- Det var vel, Rektor H. P. Han.sea, 
sporger Intervieweren, i Deres Barn
domshjem, at De ferste Gang m0dte 
Sonderjylland ? 

Rektoren nikker: 

- Uden at jeg vidste det. Mit !ernte 
Ba rndomslndtryk er prmget af Mlndet 
om en, mmrkellg Dag, en Dag, hvor jeg 
Cftlle - ll. Aar, som jeg ltun var -

rat dcr vat• sleet noget. 

Det lprste lndtryk 

Hllad. der var sket, vidste jeg ikke. 

srunrundet, hvor Johan Ottosen, der 
var radlkal, herte hjemme, at organt
sere Arbejdet, og saaledes blev To 
Let•tJr og Fir e 8 til. Herfra bar jeg 
Indtrykket at, at trods aile Modstet
nln ger kan der skabes et ntert Sam
arbejde om ll0nderjydske Forhold. 

Har De et Slllrligt Indtryk der
nede fra? 

I 1889 - svarer Rektor H. P. 
Hansen - var der en Studentertur til 
Sondcr·jylland. H. P. Hanssen havde 
lagt Plane)·ne. Jeg blev lndkvarteret l 
Ha.dcrslevegnen. Dllr trat jeg en Stu
dent, S~m af Gaarden. Naar vi {l"lk 
ud .for at gaa. en Tur, glk vi andre ad 
Landevejene. Men glk VI paa Hoved
vejen, saa glk han bag Hegnene. Han 
horte til dem, der ikke maatte komme 
bjem. 

- Hvorfor maatte han lkke? 
- Naar de var gaaet over Grrensen 

tor at un~tJlg"e slg VmrnepUgten, 
maatte de holde slg akjult, hvla de 
vilde besoge deres Hjem. 

Tl'o.r og Mor sagde intet til os Bern 
lierom. Men paa Fars og Mors Maade 
a t \"rere Pllll den Dag, Jrundo ;legn>......_ 
a t drr var sleet noget alvorligt. Jeg 
~purgte mtg selv: Hvad er dog dette 
her ? Siden forstod jeg, at det, der var 
sket , va r at Pragerfredens Paragraf 5 
var blevet ophrevet ... . 

De vinkede -

- Hvordan var Deres Far som Far? 

- Far sagde ikke meget tU os. Men 
lll enhver Tid vldste vi, hvordan han 
vllde have, at vi skulde vmre. 

- Kunde det skjules? 
- Naboerne tav. Og der var man-

ge, der bell0gte Hjemmene i Smug. · 
- Har De, Rektor, et tllsvarende 

Mlndo fra Krigen' 
Grtenlleforenlngens Formand svarer 

dtempet: 

forhJ6Jelser hos 08 
aile vore nye For: 
aars- og Sommer
varer er indk-'bt 
saa tidligt, saa vi 
undalk de m•atice 
Prisstigninger. - Hvordan kom De forste Gang 

1JCJrsoJ~!igt l Kontakt med Slmderjyl
land? 

- Det kan jeg godt for ttelle Dem. 
Jeg kommcr derved til at fortfelle, 
hvordan To Love-r blev til. Tre A.ar 
efterat jeg var blevet Student, fore
tog jeg med min nmre Ven, Overret.s
sagferer Ove Tbure Krarup, den fer· 
stc Tur. som jeg foretog til Senderjyl
land. Vi modte paa en sydfYnsk Bane
station Johan Ottosen, som vi kom I 
Tale med, og som ogsaa var paa Vej 
til Sonderjylland, hvor der jo h~ndte 
ham det, at han hle.v Gustav Johansens 
Svlgerson. 

- Jeg husker en .A!tens Blllede. Jeg vet har !ormet aig lykkeligt tor mig 
slod ved Hejlsmfnde, d~r, hvor Fjorden i mit Hjem og 1 mit Arbejde. 
skterer stg in.d. Wr saa jeg Slesvigere, Desuden staar jeg jo midt 1 Ger· 

Koatu'!_testoffe _ or. m 4.85 
- For .EkiJempel det, der er sket 

Sydslesvig, bvor de trp!a.$te kun er 
de faa. Det e r ResuJtatet at Aarhun
dreders Fol'SIIIImmelser over tor Syd
alesvlgerne. Bebrejdelserne for, at 
Tyskheden bar vundet Indpas, maa jo 
m.ere rettes mod dansk Politik end :rpod 
Sy<U!Jesvigeme selv. 

tre, som aUe var paa Vej til 
:sona.u1·vrtand for at skaffe os person-

' blev enige om ved vor 
at organisere henholdavi.s 

Studenterforeningen Og" 1 Studenter. 

der var kornmet over Grtensen. De nJngen 1 Grtenseforeningen. 
he. vi:~$ Fnl!nder Syd for Grmnsen, som - Trues Deres Arbejde syd!ra? 
var sp&rret. Paa en eller anden Ma.a- Eller nordfra? 
dl" havde de sat dlsse Sltegtn!nge Staw- - Rektoren tever: 
ne, sa.a de kunde sta.a og vinke til hin· - Hvordan skal jeg formulere mit 
anden. Svar .... 

Den gamle Rektors Stemme dlrrer. - Er det vanskelige i vor Tid at 
Ha1l8 Bilk ser langt ud. .tormulere et Svar som dette, end dot 

- Er det - Rektor - naar man var fer? 
h&r levet saa lntens1vt med Ungdom- - Ma.n skal altid teanke Big om, 
men 1 Dan.mark, som De bar gjort, {Qr man taler. Og jeg vU svare Dem: 
1kke underllgt at staa og se Toget kere .Teg mener ikke, at der er nogen Fare 
tort fra Perronen ? sydfra, bvls vi ger vor Pligt her. Men 

- Naar man har haft en god Tur det gtelder jo paa dette Omraa.de som 
I Togct, svarer han, sa.a ser man det paa andre, at der lkke gives ydre Ga
kore uden Smerte, naar man er kom- rantler. Og forsommer Vi vor Pllgt, 
met derttl, hvor man skal. kommer den retfterd1ge Strat. 

- Er det tungt at bllve gammeJ? - HvUken er den retfmrdlge Strat, 
- Ikke tor mit Ved.kolll.tnende. Li· Rektor H. P. Hansen 1 

- Ka.n der stadig rettes Bebrejdel· 
aer mod dansk Politik? 

- Jeg synes det ikke. Jeg taler 
IItke om det /MIJ'Varsmressige. 
Statens Side maa man mere og mere 
have aabent 0je og 0re for, at der er 
Vanskellgheder 1 Gnl!nselandene. Men 
)eg mener ogsa.a, at man bar det, og 
S'tnl!ber efter at vise, at man bar det. 

- Mener De, at Slesvigs Fremtid 
atb~nger at dansk Politik? Eller Ug
a-er Slesvlgs Sktebne i nye Guders 
Raad? 
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fer ma.a t&Jer. Og jeg vii svare Dem: have aabent 0je og 0re for, at der er 
Jeg mener lkke, at der er nogen Fare Vanskeligheder i Grrenselandcne. Men 
sydfra) hvls vi gor vor Pligt her. Men Jeg mener ogsaa, at man har det, 06 

lr haft en god Tur det gmlder jo paa delle Omraade som mreber efter at vise, at man har det. 
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paa andre, at der lkke gives ydre Ga- - Mener De, at Slesvigs Fremtid 
ranUer. Og forsommer vi vor Pligt, afhrenger at dAnsk Politlk? Eller llg· 
kommer den retfmrdlge Straf. ger Slesvigs Skrebne 1 nyc Ouders 

at blive gamruel? - Hvilken er den rettmrdige Straf, Raa.d 1 
Vedkommende. Ll· Rektor H. P. Hansen 1 

svarer langsomt: 
- Man maa. altid vll!l'e indstillet 

at gere sln Pllgt. 
- Og hv11ken er Pllgten? 
- :Paa aile Maader, hvor det or 

muligt, at lmgge for Dagen sin Vllje 
til nationalt at leve sammen med 
Landsmamdene 1 GrreiiStllandene. 

Sangene . .. 
- Jeg sagde en Gang til Magister 

H. v. Clausen, at een Vrerdi var gaaet 
tabt ved Genforenlngen: Den smrllge 
StemnJng 1 Sa.ngene om det tabte 
Land. 

- Hvad svarede Clausen? 

- Han sagde, at der var een Sang, 
der stadlg kunde synges: Du. &konnc 
Land med Dal og Bakker tagre. Den 
ender det sidste Vers saaledea: 
fagre Kampen.s Fri.! har Danm.ark 
det. Inden 1920 l0d den: 
DOhlmark vinde. Nu kan tnAn 
de Clausen - fortarette: Og 
1tar atn rette Bru.dgom /wndet. 
om andre Sange gtelder det, 
Clausen, at hlstoriske Hensyn bar 
det vanskeligt at synge dem. 

- Hvad mener De, Rektor Hansen! 
- Del.s bar. de senderjydske San.ge 

bevaret deres Vmrdi eom Minde om 
en betydnings.fuld Tid. Og dels giver 
de Udtryk tor de Felelser, &om lever 
hos Landsmmndene, som ikke kan kom
me bjem, Felelser, som lever, selv llvor 
Landsmrend har l..ndstillet slg paa et 
andet Grundlag, ldet de anerkender 
Gramsen, bvad man jo ikke gjorde 1 
gamle Dage. 

De w gde det 
- Det maa vreret et dejlfgt Ltv, 

der er faldet i Deres Lod, Rektor Han-

sen, at helllge 
pleje den Jord, 
dyrebareste. 

Rektor H. P. allw!en svarer steerkt 

- Lykkellgere kan et MeLmeske ~ 
ke leve. · 

- Og hv1s De skulde gere~ o: vj' 
ket 0jebllk, der vnr det lykkellg e? 

- Saa ka.n jeg svare Dem · M.t 
Livs lykkellgste 0jeblik oplev e jeJ 
!len Dag, da jeg .fyldte tres, og jeJ 
Cra sydslesvipke Foreninger 1 modtoj 
denne Adresse, som De ser ber, OJ 
bvori staar akrevet dJsse LlzUer on 
mig: I TankUQJt og For&tac&el.se ~ 
u.oa Bluviger &om nogen at O&. s 
aelv. Det sta.ar der. Og at sydslesvtg 
ske Foreninger kllll alge dette om el 
K0benhavner - det maa gere dennJ 
K0benha.vner til aaa. lykkeligt et Men 
neske, som det er mullgt at bllve! 

B-to. 



ST. REONE&ADE 2. KSBENHAVN ~ 
TELF. CENTRAL 11,995 

Bladet: 

I\'Jtionaltidende 

skriver den 
14 MAJ 1937 

Det tyske Mindretal 
hylder Kong Christian 

Hjertelig Artikel al Folketingsmand, Pastor Schmidt 

, Kongen har gjort det lettere for os at opfylde vor 
Pligt - " 

Nationaltid#:nde privat 

Aabenma, Torsdag· 

,,Nord.~chleswi!JSchc Zeitvmg", det 
tyske Mlndr1etal~ Bla.d, bringer i A.nled
ning af Kong Christians 'Regeringsju
bllreum en smuk Hyldest til Kongen, 

Zette!'C for os at opfy'ldc dcnne Pligt. 

Vi skylder ham Respekt som Statens 
Ovcrhovcd og unddrager ham ikke de,n
ne, llgesom vt venter, at han forstaar 
os, naar vi giver vort Hjerte til det ty
ske f'olk. Vi skylder ogsaa dct danske 
Folk vor Agtelse og rerer I Dag Kongen forfll.llcl -• Folketingsmand, Pastor 

<U som dets fornemste RcprresenlMt. Det-
l~chmidt. 

te ska.l ogsaa I Fremtidoen vrere vor rer-
- Vcll Nord.sle~igs Ot:ergamg til 

1 ligste Bestrrebclse, - ogsaa naar 
den d.an~ke 8tat blev den d.an8ke 

GrrenselMdets nationale Kamp vi tvin-
Kongc ogsaa L'Or Kot~gc, skrit·er Pa

ges til at staa som dets ModstMdere. 
stor Schmidt, og 'war d~t sid.en da 
har 'l'ceret t·or Hensigt at yd~ Bta-- Da Kongen skilte sin Buket 
ten, 111:a.d Staten~ er, og det folke1ige, 

llrod dcr tUkomme1· det, 8aa skaZ det 
i Dny l!igcs~ at Konyen 1wr gjo1't det 

Videre takker Pastor Schmidt Kon
gen for den Maa.de, hvorpaa ba.n bar 
bestra>bt s.ig for al rere del tyRke Folk, 
og mindet I dcnne J.<'urbindelsc om, 

bvorledes Kongen under et Besog I Ha
derslev, hvor han nedlagde Blomster 
paa Mindesmrerkerne for Verden.skri
geDB Faldne, skilte Buketten mellem 
det d&I1ske og det tyske Monument og 
clermed beviste die i Verdenskrlgens 
fa.ldne Tyske S8.l'llll1e lErbQdighed og 
.lErefrygt som dem, bvis Hjerle slog 

for det danske Folk. 
- Vi Tyske ved ogsaa, fol'tsa!tter 

ban, at vrerdsmtte den li~fremme Ven
lighed, hvormed Kongen omgaa.s enhver 
I sit Land. Naar jeg endnu en Gang 
trenkcr pa.a ham som Landet.s Over
hoved, saa vii jeg i denne VMskelige 

ct.er ogsa.a berorer Dan.mark strerkt. 
en.ske, at han ma.a. opleve, at Folkenes 
moctstrldende Int.eresser maa flnde de
res frelles Udllgning og sikre Europa en 
fredelig Fremtid, Saaledes hilser jeg 
Kongen sa.a.vel 1 den tyske Folkegrup
pes Na.vn som 1 det tyske Fol..kl!!, som 
jeg ved mig forbund.et: med, slutter Pa
stor Schmidt. 



ST. REONE&ADE 2. K8BENHAVN It 
TELF. CENTRAL 11,885 

Bladet: 

........ BerUngsk~ TidendeAftel 

skriver den 

8 MAJ 1&31 

Ondartet danskfjendtlig 
• j Artikel i engelsk 

l{onversationslelisilion 
I .,British Universities Encyclopoodla", 

Bd. IX, udgivet af Dr. DAvid Pa.£rlclc ' . 
de tales der om Preussens Sprogtvangs
poJltik efte1· 1888: .,tyske Forholdsreg
lct·, saasom den tvungne Brug a1 det ty
ske Sprog J Skolerne, regnedes for un
dertrykkende" (,were considered op
pressive''!. Regnedes for! Ja, naar to 
g~r dct samme, er det ikke det sammel 
Der er Forskcl paa Kong Salomon og 
Jpr·gen Hattemagerl 

·>~;, William Geddie, opdager jeg en Ar-
t~kel .,Sleswick", som er !uld a! de 

grovcste Fejl og dansk!jendtlige Paa
stande. 

Forrest Ieeser vi: .,Fra 808 al ski1tcde 

Slesvig i 350 Aar meUem det danskc og 
det kejserlige Aag, ldet dets Het'tuget· 

sommetider hyldede Danskerkongcn, 
sommetider den tyske Kejser." 

Del er tre grove Fejl i 5 korle Llnler. 
Der tales om et dansk ,Aag", hvad der 

er en Bagvaskelse mod det danske 
Styre. Der tales om et ,Hertugd~mme" 

fra den reldste Tid at, sl<(lnt Hertugtit
len tidligst og kun rent midlertidig 

findes brugt efter 1115, filst f¢rst fro 
1231. Og endelig fables om ct tysk kej

serligt Herred0mme, som overhovedet 
aldrig har 'eksisteret f¢r e!ter 1870. 

Endviclere tales om .,Constitutio Wnl
demariana", der forblk! at lade Hcrtug

dpmmet og Kongeriget have sammc 

Hersker. Der fortsrettes: ,.Trods denne 
Overenskomst tilegnede Kong Kri

stian I sig baade Slesvig og Holsten." 
Han fremstilles altsaa som en Usurps
tor, medens dog Sandheden cr den, at 

det var Hertugdommernes tyske Rid
derskab, der enedes om at kaare ham 
til Hertug. 

Artiklcn kan ikke sternples med andet 
Skudsmaal end skanda!ps. 

Jcg har gjort Kontorchef Poulsen i 
Udenrigsmlnisteriet opmcerksom paa 
den, og han har lovet, at der skal blive 
lagct til Genmrele. 

Men jeg tror ikke, vi har Tid til at 
bie derpaa. Den danske Selvhrevdelses i 
sin Tid narvaagne Vagtpost, JantuJ.rjor
eni1Jgen, der desvrerre har slumret spde
ligt i adskilllge Aar, b¢r atter trrede i 
Virksomhed. 

Jeg skal minde om nogle Blade a1 
dens straalende Fortid. 

I 1911 klagede Berlin idelig over dan-
ske Embedsmcends udreskende Frerd i 
' 'Ore ss;!nderjydske Foreninger. Vort 
Udenrigsministerium ekspederede loyalt 
Klagerne videre til de ,Skyldige". Da 
optraadte Januarforeningen uventet 
mcd en Modregning, en Liste over tyske 
Embedsmrends Virksomhed I altyske 
Foreninger, der ustandselig kom med 
Udreskninger og Anmasselser over for 
Danmark. Det hjalp. Ved nreste Aars
mPde kunde De samvirkende ~nderjyd
ske Foreningcr bringe Januarforeningen 
en oCCiciel Tak for opnaaet Arbejdsfred. 

Paa det altyske StormPde i Flensborg 
1913 !orncermede Rektor Reuter fra 
Lybrek dansk Videnskab ved at insinu
ere, at den al politiske Grunde mod 
bcdre Vidende annekterede S¢nder
jydeme som danske. Saa fremskaf!ede 
Januarforeningcn den lor ham knusen
de Erklrering fra 12 fremragende tyske 
Sprogmcend: ,Om Vestjyskens Dansk
hed er der lngen Strid mellem tysk og 
dansk Videnskab." (Vestjydsk medom
fatler s~nderjydsk) . 

Saa hedder dct, at e!tcr Karl XU's 
Nederlag ved Pultava ,greb Frederik 
IV Lejligheden, brpd ind I Slesvig, ud

jog Hertugen og tilrev sig hans Omraa

de (1721)". En smuk Maade at hoppe 
hen over, at den hertugclige Regerlng 

under den store nordiske Kl'lg blev gre

bet i :forrrederisk Maskepl J;ned Dan
marks svenske Fjender og dcrved selv 
forskyldte sin Udjagelsel 

.,F1·a 1767 havde de danske Herskcrc 
stadlg :forsj!fgt at gfi!re Hel'tugd~mmet·nc 

helt igennem danske." Ren Opdlgtelse. 

Tvrerlimod taalte de stadig, at S~nder
jyllands danske Inqbyggere blev udsat 
for get·maniserende Sprogtvang. 

I 1913 udgav Januarforenlngen end
vidcre mlt Skri.ft ,Pan-Germanism 
and Denmark, a Danish Reply to Unju
stifiable Accusation", 1915 samme paa 
Dansk som ,Altyskerne og Danmark, et 
dansk Svat· paa letfrerdige Sigtelser". 
For dctte Skri!ts saglige Dokumentation 
hor scnere Udenrigsminister Moltke 
takket mig oprigtig. 

Om Kristian Vlll's aabne Brev 1846 
og hans Vregring ved at indkalde Her

lugdpmmernes failles Strender!orsam
ling hedder det, at derved !orbitredes 
,Folket I Siesvig og det tyske Part! 

I 1937 har Januarforeningen endelig 
stj:lttet Udgivelsen at mit Skrift ,,Das 

sudjUtische Danentum", omtalt af Red
aktpr Blmdel I ,Berlingske Morgen" 9. 
April. ..,;;. , 7 

baade i Slesvig og Holsten". Hvor me- Denne Fot·historie giver Haab om 
get det havde paa sig med Talen om fortsalte Resultater. Det bar tidligere 

det tyske Ridderskabs !relies Landdag vist sig, at engelske Udgivere ikke er 
maa jeg overlade til Historikerne at uCISlsomme for en karakterfast, maaske -
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I ,.British Universitie$ Encyclopoodia", 

Bd. IX, udgivet af Dr. Ddvid PatriciG 
( . 

;'~ William Geddie, opdager jeg en Ar-
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tikel ,.Sleswick", som cr fuld at de 

grovcste Fejl og danskfjendthge Paa

stande. 

Forrest lreser vi: ,Fra 808 af ski!tedc 

Slesvig i 350 Aar mellem det danske og 

det kcjserlige Aag, idet dets Hertuger 

sommetider hyldede Danskerkongen, 

sommetider den tyske Kejser." 

Det er tre grove Fejl i 5 korte Linier. 

Der tales om et dansk ,.Aag", hvad der 

er en Bagvaskelse mod det danske 

Styre. Der tales om et ,.Hertugdpmme" 

fra den reldste Tid at, skjljnt Hertugtit

len tidligst og kun rent midlertidig 

findes brugt efter 1115, fast f¢rst fra 

1231. Og endelig fables om et tysk kej

serligt Herred¢mme, som overhovedet 

aldrig har eksisteret lpr efter 1870. 

Endvldere tales om ,Constitutio Wal

demariana", der forbsXI at lade Hertug

dpmmet og Kongeriget have samme 

Hersker. Der forts~ettes: ,.Trods denne 

Overenskomst tilegnede Kong Kri

stian I sig baade Slesvig og Holsten." 

Han fremstilles altsaa som en Usurpa

tor, medens dog Sandheden er den, at 

det var Hertugdpmmernes tyske Rid

derskab, der enedes om at kaare ham 
til Hertug. 

Saa hedder det, at efter Karl XU's 

Nederlag ved Pultava ,greb Frederik 

IV Lejligheden, brpd ind i Slesvlg, ud

jog Hertugen og tilrev sig hans Omraa

de ( 1721) ". En smuk Maade at hoppe 

de tales der om Preussens Sprogtvangs
politik e!ter 1888: ,tyske Forholdsreg
lcr, saasom den tvungne Brug af det ty
ske Spt·og l Skolerne, regnedes for un
dertrykkende" (,.were considered op
pressive"). Regnedes for! Ja, naar to 
gpr det samme, er det ikke det samme! 
Der er Forskel paa Kong Salomon og 
Jprgen Hattemagerl 

Artiklen kan ikke stemp!es med andet 
Skudsmaal end skandall1&. 

Jeg har gjort Kontorchef Poulsen l 
Udenrigsministeriet opmrerksom paa 
den, og han har lovet, at der skal bUve 
taget til Genm~ele. 

Men jeg tror ikke, vi har Tid til at 
ble derpaa. Den danske Selvhrevdelses i 
sin Tid aarvaagne Vagtpost, Januarfor
eningen, der desvmrre bar slumret s¢de
ligt i adskillige Aar, b¢r atter trrede i 
Virksomhed. 

Jeg skal minde om nogle Blade af 
dens stt·aalende Fortid. 

I 1911 klagcd~ Berlin ldelig over dan
ske Embcdsmoonds udreskende Foord i 
vore s~nderjydske Foreninger. Vort 
Udenrigsministerium ekspederede loyalt 
Klagerne videre til de ,Skyldige". Da 
optraadte Januarforeningen uventet 
med en Modregning, en Liste over tyske 
Embedsmrends Virksomhed I altyske 
Foreninger, der ustandselig kom med 
Udreskninger og Anmasselser over for 
Danmark. Det hjalp. Ved n~este Aars
m$:1de kunde De samvirkende sjljnderjyd
ske Foreninger bringe Januarforeningen 
en of!iciel Tak for opnaaet Arbejdsfred. 

Paa det altyske Storm¢de i Flensborg 
1913 !ornoormede Rektor Reuter fra 
Lybook dansk Videnskab ved at insinu
ere, at den at politiske Grunde mod 
bedre Vldende annekterede S~nder
jydeme som danske. Saa fremskaffede 
Januarforeningen den for ham knusen
de Erklmrlng fra 12 fremragende tyske 
Sprogmoond: .,Om Vestjyskens Dansk
hed er der ingen Strid mellem tysk og 
dansk Videnskab." (Vestjydsk medom
fatter sjljnderjydsk). 

hen over, at den hertugelige Regerif)g 

under den store nordiske Krig blev gre

bet i forrrederisk Maskepi med Dan

marks svenske Fjender og derved selv 

forskyldte sin Udjagelse! 

.,Fra 1767 bavde de danske Herskere 

stadig fors~gt at g¢re Hertugdpmmerne 

helt igennem danske." Ren Opdigtelse. 

Tv~ertimod taalie de stadig, at S~nder
jyllands danske lndbyggere blev udsat 

Cor germaniserende Sprogtvang. 

I 1913 udgav Januarforeningen end
videre mit Skrift .,Pan-Germani:sm 
and Denmark, a Danish Reply to Unju
stifiable Accusation", 1915 samme paa 
Dansk som ,Altyskerne og Danmark, et 
dansk Svar paa letfoordige Sigtelser". 
For dette Skri!ts saglige Dokumentation 
har scnere Udenrigsminister Moltke 
takket mig oprigtig. 

Om Kristian VIII's aabne Brev 1846 

og hans V~egring ved at indkalde Her

tugdpmmernes f~elles Strenderforsam

ling hedder det, at derved Corbitredes 

,Folket i Slesvig og det tyske Parti 

baade i Slesvig og Holsten". Hvor me

get dct havde paa sig med Talen om 

det tyske Ridderskabs foolles Landdag 

maa jeg overlade til Historikerne at 

udrcde. I alt Fald var det danske Borger

og Bondefolk under det tyske Ridder

skabs Styre Nul og Nix, havde blot at 

holde ,Trit, Kreft og Retning". Og til 

1et ,slesvip;ske Folk", der forbitredes 

over Kristian VHf's ,aabne Brev" om 
Arverettighederne, hprte de 
Nordslesvigere ikke. 

* Efter 1851, !ortoolles der saa, ,!ort-
satte Danskerne deres tvangsmressige 
Denationaliseringspolitik baade i Hol
sten og Slesvig". Dette er ren Opdigtel
se for Holstens og det sydligste Slesvigs 
Vedkommende , hvor Tyskhede11 ikke 
led ringeste Overlast; ren Opdigtelse 
endvidere for Nordslesvigs VeaKoJm
mende, hvor f. Eks. Genindf¢relsen a 
dansk Retssprog i 1840 var blevet 
mcd jubJende Tak til Kongen: ,I 
og Rettens Sale han l¢ste bunden Tal 
Nu skal alene kJinge vort Modersmaa 
paa Tinge."• I Egnene Syd for 
forspgtc Regeringen ganske vlst 
Gen!ordanskning, der forbitrede de del-
vis dansktalende, men fanatisk tysk

Indbyggere. Men Regerlngens 
uheldige Sprogpolitik bjemler ikke 

vende Skudsmaal, der gives i 
; det maa kaldes ren og skrer 

Bagvaskelse. 

Hclt anderledes mildt og overb~eren-

I 1937 har Januarforeningen endelig 

stpttet Udgivelsen at mit Skri!t ,Das 

si.idjtitische Danentum", omtalt af Red

aktpr Blredel i ,.Berlingske Morgen" 9. 
April. ...... 10.. 8 

J 1 "L , ' 
Denne Forhistorie giver Haab om 

!ortsatte Rcsultater. Det har tidligere 

vist sig, at engelske Udgivere ikke er 

uC¢Jsomme for en k11raktetfast, maaske 

lldt truende "llenvepCfelse. Det vunu 
b!ive pr~vet med dem, der er ansvarll;;

for den us~mmelige"Arlikeii detengel-

ske Konversationsleksikon. -

Eskjcer, 18. April. 
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Hjertelig F orstaaelse 
Inellelll Hans Nielsen 

og Pastor Schmidt 
De to Medlemmer omfavner hinanden i Folketings-Salen efter 
Hans Nielsens Udtalelser om det dansk-tyske Forhold 

Stauning ]over Christmas M~Uer ,en Omdannelse a£ Sam
fundsformerne" 

Optysnlngex· derom i det udenrlgspoliti-

DEN trofaste om end ikke talrige ske Nrevn. 

Garde, der !piger Generaldel:lnt- Under Samtalerne med Mr. Baldwin 
trn i Folkclinget, m¢dte let forvaa,get 1 og Mr. Eden, havde Ministeren givet 
Gaar Formiddags Kl. 10 til fortsat Dis- Udtryk for, at Danmark indtager t.n 

neutral Stats Holdning og pnsker at 
kussion c!tcr Natlempdet, dcr afbr<Jdes indtage dennc under Forviklinger. Det 
Tlrsdag ved Midnatstid. Det var blan- gjaldt for Danmark 1 den vanskelige 

det Minister-Dag, men man kan ikke Stilling uden RaastoUer at bevare og 
sige, at Ministrene havde store Ting udviklc de kommercielle Forbindelser. 
at byde paa. Statsministeren naaede Angaaendc Spprgsmaalet om, hvad 

hpjest med sin Profcti af den socialis-

tiske Stat I Danmark i de kommende 

Aar. Udenrigsministcren gav paany en 

Rcdeg<lrclse for Samhandels-Forholdet 
med Tyskland. 

Samtalerne i London 

Danmarks milit.rere Beredskab skulde 
brugcs til, erklrerede Mlnisteren, at det 
var der o!te svaret paa. Der er givet 
dtm Besked, der kan og l>pr gives. 

Hvad den pkonomiske Politik angaar, 
bar den vmret fast og stpt, og det er 
ikke lykkedcs Oppositionen at omst¢de 
den. 

Statsminister Stauning indleclede Socialismens Maal 
mcd nogle Bemrerkninger angaaende 

Hr. Christmas M¢Uer spurgte 1 Gaar, 
Angrebene paa ham e!tcr Talen i Lund hvad der er Socialdcmok:ratiets Maal? 
og gav derefter nogle Oplysninger om 

Smnlalerne i London. Hvad disse Sam
taler angaar, sagde ban, har jeg sclv
f~llgclig ikke s¢gt Lpfter og ik.ke faaet 
Lrifter. Men jeg venter, at Samtalerne 
vil faa Betydning under fremtidi.ge 
Forhandlinger. Jeg bar ipvrigt givet 

llr. Christmas Mjjller lever jo nok 
saa lrenge, at han faar at se Social
demokratlet rykke frem to Maalet, 
der er den Omdannelse af Sa~ds

fo.rmerne, som Partlet arbejder for. 
(Hr. Korsoaard: Kan vi ikke faa no-

get nrermere at vide om, hvori disse 

Maal bestaar?) 
- Det vit det cerede Medtem komme 

til at erfare. 
Oy~r-~keren....!!!:: Sc~dt, som 

I ~nm~t _!orud havde kritiseret 
det danske FonnJlnd-erakab, erkla:x·ede 
Hr. Staunlng: !!t dansk Formzr!derskab 
eksisterer ikke i Nordslesvig, hvor Mln
dietallet friJ -kan udfolde sin natlonale 
Kultur; men l Tysketlden kendte de 
danske Spnderjyder lliet aaada.u .!'or
mynderskab og Undertrykkelse fra tysk 
Siqe. -

Bedre Udsigter for dansk
tysk Samhandel 

En Redeg~relse af Udenrigs
ministeren 

Udenrigsminister, Dr . Munch hen
viste til tidligere Erklreringer om Tvsk
tands-ForhandLingerne. 

- Der foreligger en Mlsforstaaelse 
mellem Landbrugsraadets Formand og 
mig. Landbrugsraadets Formand tror 
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I flJjeblikket Mlllio71 
ler det i-rttd ui 

til, at Samhandelen med Tvskland 
ud:uikler sig gunstigere, end man 

havde regnet med. 

sen (V.) en Diskussion om Komn 
nes Stilling til Udligningcm. e 

De fptgende Kvnrtn!er skulde man 
vente bedre Reau.ltatt!r, forudsnt a~ 
uventede Svingninger ikke finder Sted. 

Hr. Boeck-Ha'llsen (K.) spurg\ 
craiministeren, om der var sat Arb 
i Gang eller planlagt Arbeld~r 1t 
30 Millioner Kroner, som er bevi\e 
Arbejdslcsheds-Arbejder. :> 

Formtmd.en albn~d he>t Debatte\.. 
Ingen nordlsk Forsvars· 

Dr~ftelse 
tortsattes i et Eftertniddagsm~de. , 

S~nderjydsk Svar til e 
Pastor Schmidt _; Dr. Munch sluttede: 

- En Drssttclse af de trelles nordiske 
Forhold cr i Gang, og dcr findes et hell 
Net af Organlsationcr me\lem de nor
diske Lande. der stadig beskre[tiger sig 
med de Emner, der kan vrerE'. 

Et 1nltiaUv roed Hensyn til en 11or-
disk Forsvars-Drs.i£telse havde irnidler
tld na!ppe Udsigt til at lykkes. Jeg har 
ikke under nogen at de hidtil f!'!rte f1-
mindcllge FornandUngcr faaet en For
nemmelse ar, at et Iniliallv paa det for
svarspolitiskc omraade vilde £inde no-

Hr. A. Sven$SOfl (K.) indledede 
MPde og beklagede. at Hr. Sci· 
Tone syntes skarpere end ved tiJ 
Lejlighed. Det lrulturellc Selvstyl' 
Schmidt omtalte for Mindre\.allet 
!or Grrensen, torberedes mig be 
il<ke for det danske Mindretal Sl 
Grrensen. Hr. Schmidt \dagede o\1 
saa mange af Landejendommene i ' 
slesvig gik over paa danskc H.~ 
Men dertil er at bema:rke, nt \ \ 
slesvig er H"andel~l med Jorde\ 
hvad den ikke er Syd for Grrens~ 
det danske Mindretal. Noget an~ 
at de Sikonomislte Forhold I Nords\ 
giver lZ}renlyd tor den pRagoacndc 

gen Genklang hO~ de flvrige norriiske 
Landes Repra!sentanter. · 

Brugs[oreningernes Skattely 
Etter at Finansministeren havde 

fremsat !orskellige ~konomiske Be
tragtninger og benregtet, at der fra 
Regeringens Side for Tiden skulde tor
beredes et Statslaan, f~rtes der mellem 
Indenrigsmlnisteren og Hr. Ed:v. Spren-

Agitation. \ 
Videre krre\'ede Taleren B'T'ILI 

eningsskat. Dissc Foreningcr er t 
et Skattely. 

Forstaaelsen mellem Hans Niels 
og Pastor Schmidt 
, Ingen dansk-tysk Krig meres: 

satte Udta1elser om Kongcn og Kq 
Person, spurgte jeg den funge 
Formand (Hr. A. M. Hansen), ot1 
ikke havde noget at bemrerke, a 
fa.ndt det us~mmeU.gt, at Udtaleli 
den Ko.rakter ku'llde jTemscettel 

Hr. Hans Nielsen {S ) udtalte (i An-

ledning a! aemrerkninger tra Pastor 

Schmidt i Tirsdags-MVdet om, at den 
dansk-tyske Grrense vor prreget a!. at 
man troede, at Tyskland var slaaet ud, 

at en saadan Opfatt~se aldeles ik1te laa 
til Grund tor denne Grrensedragn)ng, 
der allerede var skitseret at Fyrst Bis

marck. Hr. Hans Nielsen sluttede: 
Herefter })9r Krlr m~Uem Tysk • 

land or Datpnark vrere en Umulil
b ed, saaledes som del er det meUem 

Sverl~e or Danmark. 

dertne Taterstol -
FoTmanden (Hr. Hans Rasm~ 

ringer og meddelex·, at hnn e{ter at 
\rest FortTykket ikke l<:unde betta1 
tremsatte Ytringer som et Angl:~ 
Kongens Person. I san Fa\d vii\ 
ogsaa have sktedet Ind. Jc 

1

tan 
at Medlemmerne af del kommun 
P'arli var blandt de fdrstc, der 
sig til den Festlighed, der finder 
her i Salen i Anledning af Regel 

Da Hr. Hans Nielsen gik paa sin 

Plads m\1dles han af Pastor Schmid~. og 
de to Herrer omtavnede hinand~ og 

trykkede hl.nandens Hrender. 

jubil~Eet. · 
(Hr. Aksel Larsen raaber: De 

LsSgn!) 
Hr. Ole a;~m Kraft (K.): Jeg tror 

J eg g,Sr Hans Nielsens Ord 
til mine-

Hr. Jolts. Scltmidt (S. P.) mente, at 
l{r. Hans Nielsen i s\n Dybb¢\-Tale for 
lidt havde betrenkt de F~lelser, der r~r
te sig i de Tyske i Nordslesvig, naar de 
mindedcs den Tid, da deres Nation be
tragtedes som deklilsseret. Ht. Hans 

ikke, at det kommunistiske Meolems 
Udtalelser har nogcn Betydning ude 1 
den danske Bcfolkning. Men jeg pnske
de fastslaact, at det Q?Tede Medlem 
overskTed Gramsen for, lwad man kc:m 
til!ade sig i denne Sat. 

Ordr~rernc Ilk derefter paany Ordet. 

Nielsens Elskvrerdighed er jo iJnidler
tid saa stor, at den nresten atvrebner. 
Jeg kcnder ham lo som en varmbierlet 

og vclmenende Mand. 

~nske om et langt Liv -
Hr. Ch'l'ist'lltas M0tle'r (K.) f6ll'stod, 

Statsministel·en 1\avde ¢nsket ham 
langt Liv, nanr denne mente, at 'taleren 
skulde opleve den socialistlsk~ 
Indf~relse I Danmarl<. 

Man bedes forstaa, at min Tale \.kke 
var mcnt som skarpe Ord, men man 
maa ogsaa !orstaa, at jeg kan blive 
utaalmodig over, at Danmark, sk9nl Fa
ren, der truer Europa over, er saa stor, 
som Tilfreldet er, aUigevel lkke Ugesom 
Estland har fjernet aUe Minoritets-Van-

Hr. Schmidt maa iorstaa, at vort 
ske om el Forsvar, et Grrense!orsvar, 
ikke indebQ?Ter Brod mod nogen enke 
Stat; men vi har jo kun een Lande
grrense, og ogsaa den maa vi jo pnske 
at vrerne overlor aUe Situationer. 

Hr. Hans Nielsen burde !t21"e den so
ci4ldemokratiske Preue Forsigti{lh<'d. skeligheder. 

Jeg kan g"re Hr. Ha.ns N•elsens 
Ord til mine, at Krig meUem 11ore to 
Lcltt.de maa vceTe udelukket, og det er 
titlige min overb~visninQ, at ,aadan
ne Forviklhtger ikke er at vente. 
Hr. Schmidt gik dererter ned til Hr. 

Hans Nielsens Plads, og de to Politikere 
vekslede paany hjertelige Haandtryk. 

Formanden a!brP<i her Forhandlingel 
og ansatte Aftenmslde med 2. Bchand 
ling af Landbrugs-Forslagene. 

Udligningen 
Hr. Atfred Btndstev (K.) fasts~og, at 

Udligningen ikke var blevet den Skatte-
,.,, •• ., ... ., for K~benhavns Kommune, 110m 
del var Hensigten med Loven, men aer-
1mod var blevet et Skalkesk;ut for 

Skattefoth.~jelse. 

Hr. Kjrerb~l og Kontorchef 
Krogh 

Hr. C. WesteTrnann gjorde opmrerk
som paa, at Randelsmlnisterens Erldre
ring i Vinter angaaende Istjeneste-For
holdene og Kontorchet Krogh i l~kon
toret tkke havde vreret objektiv. Kon
torchef Krogh har derefter 9nsket en 
t;emtlig Unders!fgelse, m.en Handelsmi
nisteren ncegtede !tam denne. 

Kontorchefen !ort}ener Oprejsning, og 
)el anmodet Handelsministeren om at 
give en Forklaring paa Sagen. 

Udtalelserne otn Kongen 
~ •• - - "''"hcnl._ CS.) udtalte \ An-


