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Midten af August 1914 offentliggjorde Sonderjydernes Rigsdagsmand H. P. Hanssen i Aaben
raa folgende Artikel i Hejmdal:
»Der er ofte ytret Tvivl om, hvorvidt vi danske
Nordslesvigere vilde gore vor Pligt, hvis der ud
brod Krig. Overfor den Slags Antydninger har vi
altid hævdet, at den nordslesvigske Befolknings
Lovlydighed og Pligttroskab nok skulde staa sin
Prøve i Farens Stund.
De sidste Dages Begivenheder har givet os
Ret. Mobiliseringen skrider hurtigt fremad. Naar
den er endt, vil der staa henved 15,000 danske
Nordslesvigere i den tyske Hærs Rækker. Og Hæ
rens Officerer, som i vid Udstrækning har givet
Soldaterne fra Nordslesvig Tillidsposter i Fredstid,
vil sikkert ogsaa under Krigen hurtigt lære at
sætte Pris paa deres fremragende Egenskaber,
deres Ædruelighed, deres Koldblodighed, deres
Dygtighed, deres Intelligens, deres Pligtfølelse.
I visse Kredse ytrer man nu Tvivl om, hvorvidt
den ikke-værnepligtige Del af den nordslesvigske
Befolkning er sig sit Ansvar bevidst og vil opfylde
sine statsborgerlige Pligter under Krigen. Dette
er for os hævet over enhver Tvivl. Vi er og har

2
altid været overbeviste om, at ligesaa energisk som
de danske Nordslesvigere altid har krævet deres
statsborgerlige Rettigheder respekterede, ligesaa
samvittighedsfuldt vil de opfylde deres statsbor
gerlige Pligter i disse alvorlige Tider.
Der er næppe et Hjem i Nordslesvig, som ikke
har nære paarørende i Felten. Vore Sønner,
Brødre, Mænd og Fædre staar i Øjeblikket i den
tyske Hærs Rækker. Det er under disse Omstæn
digheder — rent bortset fra den nordslesvigske
Befolknings rolige Besindighed og dybt indgroede
Lovlydighed — ganske utænkeligt, at den skulde
svigte sin Pligt.
Vi danske Nordslesvigere vil ogsaa i denne
Henseende gøre vore Modstanderes Tvivl til
Skamme.«
Foranstaaende Artikel kan kun forstaas, naar man
véd, at den altyske Forening, som førte an i Kam
pen mod Danskerne i de sidste Aaringer før Kri
gen, bestandig mistænkte dem for, at de vilde gøre
Oprør under en Krig. Føreren for den altyske For
ening havde endnu kort Tid før dens Udbrud, da
alle Tegn tydede paa Krig, hentydet til Oprør fra
Danskernes Side og i tyske Blade raabt Vagt i Ge
vær mod denne opdigtede Fare.
Antagelig som Følge af disse Beskyldninger blev
saa mange Danske i Krigens første Tid internerede
og kastede i Fængsel, og nogle Steder blev der endogsaa foretaget Husundersøgelse i danske Hjem efter
Patroner. Dette tydede paa, at Tyskerne for Alvor
regnede .med Muligheden af et Oprør. Endvidere
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havde man en Følelse af, at den kolossale tyske Be
gejstring efter de første Sejre muligvis kunde give
sig Udslag i Retning af at rydde alt til Side, som
stod det uovervindelige Tysklands Fremtrængen
hindrende i Vejen. Under Indtryk af alt dette og
antagelig for at bidrage sit til at forebygge endnu
haardere Forholdsregler fra Tyskernes Side er det,
at den danske Rigsdagsmand offentliggjorde foranstaaende Artikel. Hele Artiklen tager tydeligt nok
Sigte paa deres uhjemlede Formodninger.
Man vil lægge Mærke til, at Artiklen ikke op
fordrer til at gøre sin Pligt. Den vidste han vilde
blive udført i Modsætning til aabent Oprør. Men
derimod fremhæver han Fakta: at de danske Sol
dater gaar til Fronterne, og at den hjemlige Befolk
ning ogsaa af den Grund langtfra tænker paa IkkePligtopfyldelse (Oprør); men at den »vil opfylde
sine statsborgerlige Pligter i disse alvorlige Tider
som hidtil«. Begivenhederne havde gjort Altyskernes skammelige Beskyldninger til intet, og dette
Faktum er det, Rigsdagsmanden udnytter i en
skæbnesvanger Tid paa det rette Tidspunkt, i klog
Beregning og med god Virkning.
Denne Artikel er blevet misforstaaet af mange,
den har vakt Forargelse hos enkelte og delvis paa
Grund af det heri ofte omtalte Ord »Pligt« er der
bygget aldeles misvisende Teorier om Sønderjyder
nes Pligtforhold under Verdenskrigen. Da der des
uden Mand og Mand imellem hersker megen
Uklarhed om dette Emne, turde en kortfattet Rede
gørelse være berettiget og ønskeligt.
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Hvilke Pligtforhold for Sønderjydernes Vedkom
mende kan der være Tale om under Verdenskrigen:
1. Fædrelandssindede Borgeres Pligt.
2. Pligten mod den Stat, en erobret Borger til
horer.
3. Den slaviske Pligt.
4. Pligten mod den hjemlige Befolkning for at
afværge Forfølgelser og Ulykker.
5. Pligten for at bevare den hjemlige Jord.
6. Soldaterpligten.
7. Pligten mod Faneeden.
8. Rømningsmandens Pligt.
9. Den statsborgerlige Pligt (af Ikke-Militære).
1. Fædrelandssindede Borgeres Pligt. Denne
Pligt kunde have været udeladt, da Sønderjyderne
aldrig har anerkendt Tyskland som deres virkelige
Fædreland. Men da de øvrige Pligtforhold bedre
udhæves i Modsætning til denne, skal den kort om
tales. — Naar Fædrelandet bliver indviklet i Krig,
ligemeget om Erobrings- eller Forsvarskrig, og Bor
gerne føler sig overbevist om dens Berettigelse og
Ønskelighed, da vil Soldaten yde sin Hjælp og ofre
Livet, om det er nødvendigt, og den civile Borger vil
med Penge, Arbejdskraft og paa enhver tænkelig
Maade understotte, for at det ønskede Resultat kan
opnaas. Fædrelandet behøver ikke at stille Krav;
et Ønske er nok, og enhver gør sit yderste af et glad
og offervilligt Sind. Førerne har kun at regulere
al den tilbudte Kraft i formaalstjenligt Øjemed. Der
er ingen Tvang fra deres Side; ingen indre Mod
stand fra Borgernes. Lederne og de ledede er én

Aand. Enhver gor sin Pligt imod Fædrelandet uden
at føle Ubehag ved at yde det ønskede Offer.
2. Pligten mod den Stat, en erobret Borger til
hører. Ganske anderledes er Forholdet hos den erob
rede Borger, der tilhører en Stat imod sin Vilje. Det
foles generende at skulde indordne sig under dens
Love. Staten kræver, og Borgerne adlyder i Følge
Tvang og i Henblik paa deres egen Afmagt i Forhold
til den Stærkeres Magtfylde. Her er ingen Har
moni mellem Førerne og Borgerne. Disses Følelser
og Attraa gaar paa tværs af Statens. Men de efter
kommer de stillede Krav, ikke af Lyst men af Nød
vendighed; thi Modsigelse og Forholdsregler i Over
ensstemmelse med deres Hjærters Ønsker vilde kun
gøre Tilværelsen endnu mere bitter; det vilde være
uklogt og et Bevis paa Mangel paa Fremsynethed og
klog Beregning. Naar derfor Altyskerne troede paa
Oprør fra Sønderjydernes Side, saa undervurderede
de Danskernes Intelligens.
En Stat kan underlægge sig fremmede Folkefærd
og behandle dem godt, saa Uhyggefølelsen ved at
være under Fremmedherredømmet til en vis Grad
forsvinder. Staten kræver kun Lydighed, men giver
til Gengæld fuld borgerlige Rettigheder. Den frem
mede Borger vil da til Trods for nogen indre Mod
vilje betragte Staten som »en nobel Herre« og føler
det ikke vanærende eller særlig trykkende under de
unaturlige Forhold. Modviljen kan delvis, ja endogsaa helt forsvinde, saa Borgerne føler sig godt til
pas under den fremmede Stat. — Men ganske ander
ledes bliver Forholdet, naar den ikke blot kræver
Lydighed, men Underkastelse, Opgivelse af borger
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lige Rettigheder; naar den behandler de erobrede som
anden Klasses Borgere, anvender deres Penge til at
undertrykke deres egen Kultur, kaster dem uhjem
lede Beskyldninger i Ansigtet, affatter Undtagelseslove til deres Undertrykkelse, i det Hele taget gør
dem Livet saa surt som muligt — da vokser Uviljen
mod Staten, og Tilhørsforholdet bliver stedse mere
trykkende. Der opstaar Længsel efter at komme bort
fra disse uværdige Forhold. Men Magten tvinger;
der er ingen Udvej ved egen Hjælp. Derfor haabes
der paa Undsætning, uden at man aner, hvorfra den
skal komme. Men man tror paa en Udløsning; thi
Retfærdighedsfølelsen taler overbevisende: Uretten
kan ikke bestaa for bestandig; den knækkes, naar
Tiden er inde. Altid og overalt har dette vist sig.
— Pligten mod den Stat, en erobret Borger tilhører
under saadanne Forhold, er ikke af moralsk Natur;
den er ene og alene en Følge af M a g t r e t t e n .
3. Den slaviske Pligt. Naar den herskende Stat
under disse Forhold bliver indviklet i Krig, kræver
den uden Hensyn til den moralske Ret af de frem
mede Borgere, at de skal gøre deres Pligt og, hvis
nødvendigt, ofre deres Liv i dens Tjeneste. At de
undertvungne Borgeres Hjerter ikke kan være med,
er klart. Men det kræver Staten heller ikke, naar blot
de bøjer sig for Magtretten og ofrer Penge, Kraft,
Sundhed og Liv. Borgernes Attraa gaar i stik mod
sat Retning; men de maa bøje sig for Magtretten
og udøve deres sørgelige Pligt. Dette Forhold: imod
sin Vilje at maatte kæmpe og dø for en stræng og
uretfærdig Herres Sag er slavisk, og det er en slavisk
Pligt, der udøves.
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4. Pligten mod sine Landsmænd for at afværge
Forfølgelser og Ulykker. Udøvelsen af denne sla
viske Pligt er det mest menneskeuværdige, som tæn
kes kan. Man maa have den dybeste Medfølelse med
dem, der er stedt i denne Ulykke; man kan have Be
undring for dem, der i Modstrid med indre Følelser,
formaar at udøve den. Det maatte ventes, at enhver
vilde søge at unddrage sig Udøvelsen af den slaviske
Pligt, hvis Lejlighed gaves, og at det var Usselhed
at kæmpe og dø for sine Undertrykkere. Forholdet
ligger dog anderledes: Magtretten tager nemlig kun
lidet Hensyn, allermindst til fremmede Folkefærd.
Naar de ikke opfylder den sørgelige Pligt: mod deres
Vilje at sætte Livet ind for deres Erobrere og Under
trykkere, kunde det tænkes, at den vilde hævne sig
paa de øvrige Landsmænd. Idet de militærpligtige
Borgere udfører den slaviske Pligt, dækker de deres
Landsmænd for Magtrettens Hævn og befrier dem
for yderligere Underkuelser. Derfor er der Storhed
i deres tunge Færd. De bliver Martyrer under de
mest tragiske Forhold og fortjener en Æreskrans i
Rang med de bedste.
5. Pligten for at bevare den hjemlige Jord. I
Fredens Dage gjaldt Kampen i Sønderjylland hoved
sagelig 2 Ting: Sprog og Jord. Den hjemlige Jord
maatte bevares og tabt Terræn vindes tilbage. Mod,
Dygtighed, Omsigt og Fællesindsats førte til Resul
tater, saa at Modstandernes Millionbevillinger intet
formaaede at udrette mod den danske Befolknings
Fremadstræben. Under Krigen har denne Kamp hvi
let paa begge Sider. Der var indtraadt noget, der var
fælles for begge Parter, nemlig at den kraftige Mand

dom maatte gaa i Kampen mod en fælles Modstander.
At Følelserne med Henblik paa Bevæggrundene til
Kampens Deltagelse var forskellige, ja stik modsatte,
det har i denne Forbindelse ingen Betydning. Mod
standeren var fælles for de hidtil kæmpende Partier.
Der var andet at tænke paa end Kampen om Jorden;
nu gjaldt det Livet. Derfor har Kappestræbet om
Erhvervelse af Jord hvilet siden Krigens Begyndelse;
ogsaa af den Grund har den hvilet, fordi begge Parter
vel nok har haft en Følelse af, at al Ting desangaaende var afhængig af Krigens Udfald. Derfor har
Pligten til at bevare den hjemlige Jord næppe for
én eneste eller i hvert Tilfælde kun for ganske en
kelte været afgørende for Deltagelse i Krigen paa
tysk Side. Og efter som den trak i Langdrag, Døds
faldene og Sygdomme voksede, (hvilket netop viste
i Retning af, at en vedvarende Deltagelse virkede
modsat, idet de Dode og Lemlæstede næppe var eg
nede til at bevare den hjemlige Jord) er der ikke
den mindste Grund til at betegne denne Pligt som
en, der med Rette kunde tænkes stillet af det danske
Folk sønden Aa. Ja, det vilde have været Helligbrøde
at stille dette Krav, især efter at man kendte Krigens
Rædsler og Haardhed. Denne Pligt mod den hjem
lige-Jord skulde slet ikke have været gjort til Gen
stand for Betragtninger, hvis den ikke var blevet op
stillet fra rigs-dansk Side, og man var rejst rundt
i Landet for at vise, at dette Krav i Modstrid med
Virkeligheden kan blive stillet af det sønderjyske
Folk, og at den, der gaar i Døden for Tyskernes Sag
for at bevare den hjemlige Jord, fortjener mere Ag-
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telse end den, der ved at rømme afventer, hvad
Tiden vil bringe.
Derimod er en Del gaaet i Krigen, for at redde
den gennem mange Aars Slid opsparede Kapital.
6. Soldaterpligten. Paafaldende er det, at ikke
én af dem, der har beskæftiget sig med Sønderjyder
nes Pligtforhold, ikke bedre har forstaaet at udsondre
Sofdaferpligten. Af hvilke Bevæggrunde Danskerne
er indtraadt i den tyske Hær, det er overmaade van
skeligt at afgøre og kan kun besvares for hver en
kelts Vedkommende. Men naar de gaar den Vej, da
er de Soldater og gør deres Pligt: Soldaterpligten.
At deres Hjerter ikke kan være med i Kampen paa
den Maade som Tyskernes, det véd de tyske Magt
havere godt. Men alligevel anerkender de med fuld
Føje Danskernes gode Egenskaber som Soldater.
Naar de tyske Officerer stadig har fremhævet deres
Pligtfølelse baade i Armébefalinger og i talrige
Breve til de Faldnes Efterladte, saa tænkes der sik
kert paa Soldaterpligten, der viser sig i: Udførelse
af givne Ordrer, godt Kammeratskab, Ædruelighed,
Menneskelighed, Dygtighed, Koldblodighed, Intelli
gens, Mod og den Slags. At de, der maa udøve den
slaviske Pligt: at kæmpe for deres Erobrere og Un
dertrykkere, er i Besiddelse af disse værdifulde Egen
skaber, det tjener dem til Ære, og derfor bør de med
Rette roses. De kunde have udovet denne tunge Pligt
og fremvist Egenskaber, der gik i modsat Retning.
Da vilde tyske Befalingsmænd ikke have rost dem.
En rettænkende Officer spørger ikke efter Motiverne.
Naar blot Soldaten gor sin Pligt, da er han hans
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Mand. En daarlig Soldat med gode Motiver er ham
ikke saa meget værd som en god Soldat med daarlige Motiver. At Danskerne har erhvervet denne Ros,
tjener dem til Hæder, og de, der har Intersse for dem,
kan kun være glade derfor. Men fordi de er gode
Soldater, har deres Hjerter ikke behov at være paa
Tyskernes Side.
7. Pligten mod Faneeden. Danskernes Pligt mod
den tyske Faneed skal illustreres ved det paagæl
dende Afsnit af en for kort Tid siden offentliggjort
Artikel af Valdemar Rordam. Han skriver:
»Indtil 1864 var Holsten en Del af det danske
Rige; Kongen af Danmark herskede med fuld ju
ridisk og historisk Ret over dette Lands tyske Be
folkning. Men i 1848 gjorde Befolkningen Oprør
mod sin lovlige Herre, fort af Befalingsmænd, som
under Dannebrog havde svoret Kongen af Dan
mark Troskab. Hver Gang nordslesvigske Blade
har omtalt disse Officerer som mensvorne, er
Betegnelsen blevet mortificeret og Bladene domt;
sidste Gang kort for Verdens-Krigen. Alle de, der
med Prinsen af Noer i Spidsen ikke blot brod deres
Faneed, men endog forte Vaaben mod den Konge,
hvem de havde svoret Troskab, de var altsaa
efter de tyske Domstoles Opfattelse ingenlunde
mensvorne; de opfyldte nemlig en hojere Pligt,
den mod deres Folk. Og ud fra nojagtig samme
Synspunkt er nu det tyske Riges hojeste Myndig
heder i Færd med at organisere en polsk Hær til
Kamp mod Rusland, til hvis Hersker disse Polak
ker har aflagt Faneed.
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Efter tysk Opfattelse af lignende Forhold kan
da danske Soldater i den tyske Hær ingenlunde af
deres Faneed være forpligtede til at kæmpe og do
for Tyskland. At Myndighederne forfølger og
straffer ogsaa danske Desertører, er en rent prak
tisk Selvfølgelighed uden nogen som helst moralsk
Moment.«
8. Rømningsmandens Pligt. Naar der er Tale om
Romningsmandens Pligt, saa skal i Korthed antydes
hans Forhold til enhver af de omtalte Pligter, saavidt
de kommer i Betragtning, og dernæst Pligten mod
ham selv.
Selvfølgelig bortfalder den Pligt, fædrelandssin
dede Borgere udøver; han staar aldeles paa tværs
af den.
Han har endvidere aldrig anerkendt, at den frem
mede Stat havde moralsk Ret til at eje det erobrede
Land.
Langt mindre har han anerkendt dens Ret til at
kræve de erobrede Borgeres Liv til dens Erobringer
eller Forsvar.
Den slaviske Pligt kan han ikke udøve, saa længe
der foreligger en Mulighed til at unddrage sig den.
Derimod har han følt Uhygge ved Tanken om,
at hans Landsmænd kunde komme til at lide, fordi
han unddrog sig denne sørgelige Pligt: imod sin
\ ilje at kæmpe og muligvis dø for sine Erobreres
og Undertrykkeres Sag. Delvis af den Grund er an
tagelig Rømningsmændenes Antal taget til, efter at
saa mange havde bragt det tilstrækkelige Offer for
at forhindre endnu haardere Forfølgelser.
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Pligten mod den hjemlige Jord mener han at
efterkomme bedre end dem, der dør, eller hvis Sund
hed og Førlighed tager Skade paa Slagmarken, idet
han har Haab, det Haab, efter Krigens Afslutning
at kunne vende tilbage og genoptage den afbrudte
Beskæftigelse.
Selv de, der er rømmet fra Hæren, kan have ud
ført Soldaterpligten som de bedste.
Pligten mod Faneeden bortfalder selvfølgelig for
deres Vedkommende, der aldrig har aflagt Fane
eden; det er disse, der rømmede før Indkaldelsen
og de Soldater, der ikke har svoret. Forholdet er
nemlig dette, at langt de fleste af dem, der har tjent
i Hæren, ingen Faneed har aflagt, idet der sværges
i Flæng af større Soldatergrupper; derfor er det let
at undgaa. At de Officerer, der afkræver den, bag
efter tilføjer, at Faneeden betragtes som aflagt ogsaa af dem, der ikke har svoret — det betragter Rømningsmanden som et Mindeord om, at de vil ifalde
den militære Straf for Faneflugt, men ikke at der
med Ret er paalagt dem moralske Forpligtelser over
for Staten og dens Militærvæsen. Derfor føler de
sig heller ikke besværede i deres Samvittighed ved
at romme. Danskere har desuden adskilligt forud
for de tysksindede, der gør deres Undragelser for
Militærpligter langt mindre paafaldende: de maa
udove den slaviske Pligt, hvorimod de andre kun
har at udfore den Pligt, deres Fædreland venter;
deres Erobrere har tillige været Undertrykkere, hvor
ved Udøvelsen af den slaviske Pligt er blevet langt
mere trykkende; Tyskernes Krav til Danskerne er
annulleret dels ved deres egen Handlemaade i Op
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rorskrigen 1848 og nu under Verdenskrigen ved deres
Fremgangsmaade overfor Polakkerne.
Tyskerne føler, at de ikke har noget moralsk
Krav paa den danske Romningsmand, og denne har
en Overbevisning om, at han ikke har nogen Pligt
udadtil, der tvinger ham til at udøve den slaviske
Pligt. Derimod føler han et uimodstaaeligt Krav i
sit Indre: spar dig selv, for at kunde gavne dit Hjem
land efter Krigens Slutning, og dette Krav maatte
nødvendigvis blive stærkere, efter at Udsigten til at
vende uskadt tilbage fra Fronterne blev stedse
mindre, eftersom Kampæne tiltog i Haardhed og
Grufuldhed, og Forplejningen blev stedse daarligere.
Dertil et andet: Mangen Romningsmand kunde nu
en Gang ikke have kæmpet for sine Erobrere og Un
dertrykkere. Hvis der ikke havde været Mulighed
for at rømme, var det for ham blevet en Nødvendig
hed at udslette sig selv, før han var blevet tvunget
til at kæmpe for deres Sag og derved skade deres
Modstandere.
De, som ikke kunde, men hvem Omstændig
heder tvang til at gaa den Vej, de maa leve i en
uhyre tragisk Forfatning i aandelig Henseende.
Det vilde være ganske utilgiveligt at beskylde
Romningsmanden for Fejghed; de fleste vilde ikke
have betænkt sig paa at sætte Livet i Vove paa anden
Vis. Endvidere: har Du gennemtænkt, kære Læser,
hvad det vil sige at tage Afsked med Kone og Børn,
Forældre og Søskende, maaslce for aldrig mere at
se dem igen? At være udsat for Paagribelse og Straf
ved Forsøget paa at naa over Grænsen til det for
jættede Land? At leve i Udlændighed i Maaneder
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og Aar? Alle de Sjælekvaler før, under og efter
Flugten? Ikke en eneste fuld glad Time i hele den
lange Tid under Bekymring for sig og sine? Der
horer Mod til at bære alt dette uden at bryde sam
men. Men det maa bæres og skal bæres. De evige
Magter giver Styrke baade til dem, der gik til Fron
terne, til dem, der gik i Udlændighed og til Kvin
der, Børn og Oldinger, der blev tilbage i de delvis
forladte Hjem med Sorg og Savn.
Det er en Selvfølge, at en Del af Danskerne, sær
lig de Unge, ikke har formaaet helt at klargøre sig
deres Forhold til Pligtbegrebet, men har handlet
mere instinktivt. Desuden var Forholdet et ganske
andet for dem, der tjente i Hæren ved Krigens Be
gyndelse. De var Soldater og havde aldeles ikke
Tid til at foretage vidtløftige psykologiske Under
søgelser om deres Pligtforhold.
9. Naar endelig skal omtales den statsborgerlige
Pligt, det er: de ikke-militærpligtige Forpligtelser
overfor Erobrerstaten, saa ligger det jo lige for
Haanden, at der herved kun tænkes paa, at de bør
efterkomme givne Anordninger i Krigstid i Lighed
med Statens egentlige Borgere. Som Følge af Altyskernes Agitation var der aabenbart fra Tyskernes
Side imødeset Oprør.

Efter denne Redegørelse vil det være meget let at
udfinde, hvilke Pligtforhold Rigsdagsmand H. P.
Hansen har havt for Øje ved Udstedelsen af foranstaaende Artikel.
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Det skal endnu en Gang pointeres, at den ikke
med en eneste Antydning indeholder en Opfordring
til lians Landsmænd, hvorledes de bor handle. Den
fastslaar kun Fakta, at 15000 danske Nordslesvigere
paa dette Tidspunkt staar ved Fronterne, og at de
vil udove deres Soldaterpligt lige saa godt som i Fre
dens Dage; heri har Krigens senere Gang givet ham
Ret. Motiverne til Deltagelse i Kampen omtales
ikke. Endvidere fremhæver han den nordslesvigske
Befolknings statsborgerlige Pligt. Det er alt. Men
hele Artiklens Spidse er tydeligt nok rettet imod
Altyskernes umotiverede Beskyldninger, at Dansker
ne pønsede paa Opror. Med de i Artiklen fremstil
lede Fakta slaar han dem Vaabnet ud af Hænde, for
at umuliggøre endnu haardere Forfølgelser imod
Danskerne, og han kræver indirekte i Slutningen
af andet Afsnit, at Danskernes statsborgerlige Rettig
heder maa blive respekterede, fordi de gør deres
Pligt, og Altyskernes ophidsende Beskyldninger der
ved er gjort til Skamme.
Rigsdagsmanden har ikke i denne Artikel og hel
ler ikke senere offenlig udtalt sig om, hvem der bør
foretrækkes: de der gik til Fronterne eller de, der
rømmede. Ingen dansk Sønderjyde vil efter Krigen
vove at foretrække den ene eller den anden. Rigs
danske har ikke kunnet undlade at gøre Rangforskel,
hvorfor de fortjener at dadles. Danske Skribenter
har paa en letfærdig og overfladisk Maade udtalt
sig om Sønderjydernes Pligtforhold, og de har
søgt at give deres Ord større Vægt under Paaheraabelse af deres store Kendskab til Emnet og deres
nære Forbindelse, da Oldemoderens Vugge har staaet
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i det omstridte Land. Til Trods for Indsigelser har
de ikke generet sig ved yderligere at publicere deres
forvrængede Anskuelser. Af de Produkter, der er
kommet offentlig frem, fortjener kun ét rosende Om
tale, nemlig Wilh. la Cours: Sønderjylland under
Verdenskrigen. Selv om det er misvisende paa et
Par væsentlige Punkter, indeholder denne Bog en
saadan Fylde af dokumenterede Kendsgerninger, af
Beviser paa grundigt Kendskab til det sønderjydske
Folks ejendommelige Forhold, og som Følge deraf
rigtige Følgeslutninger, at den i lange Tider vil
være en god Vejleder for dem, der ønsker at faa
nøjere Kendskab til det omstridte Land under Ver
denskrigen.
Det synes ufatteligt, at Folket kan bære de paatvungne Byrder og Savn uden at bryde sammen.
Denne tunge Tids Hjemsøgelser overvindes i stille
Hengivenhed og med ukuet Modstandskraft, med en
urokkelig Tro og et usvigeligt Haab paa en lys
Fremtid. At det er muligt, har sin Aarsag i Søn
derjydernes uopslidelige jydske Lune, at de gen
nem Slægtled er hærdede i Modgang og Kamp og
endvidere i deres urokkelige Tillid til stærkere
Magters Bistand, som aldrig har svigtet i deres
Kamp for Sandhed og Ret og som heller ikke for
lader dem i den nuværende Trængsel og det vigtige
Øjeblik, da deres fremtidige Skæbne skal afgøres
for lange Tider.
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