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En Indsigelse,
der opretholdes fuldt ud.
De Blade, der har optaget
e n af M a r i u s M ø l l e r u d s e n d t
til m i g r e t t e t H e n v e n d e l s e
i A n l e d n i n g af min A r t i k e l
„Misvisende Bøgerom Sønder
j y l l a n d " , vil m a a s k e v i s e m i g

den Qodhed at skænke nedenstaaende Svar en venlig Op
mærksomhed.
Kolding,

9/

n

1916.

I Ærbødighed

Erik Hansen.

Forfatteren Hr. Marius Møller af
kræver mig en offentlig Undskyld
ning for den Indsigelse, jeg under
ovenstaaende Overskrift har offentliggjort, bl. a. mod hans Bog: „Han
gjorde sin Pligt". Paa en saadan
Undskyldning har Hr. Møller imid
lertid intet Krav. Min Indsigelse
var fuldt paa sin Plads og i høj
Grad nødvendig og paakrævet.

Langt fra at kalde mine Ord til
bage ønsker jeg hellere at forstærke
og understrege dem.
Marius Møllers Bog docerer helt
igennem og konsekvent netop den

Opfattelse af de undertvungne Folke
slags „Pligt" mod Undertvingerne,
som disse ønsker banket ind i Hjerne
°g Hjerte paa de Undertvungne.
Bøger som Marius Møllers, der
kalder det at skyde paa de bedende
Hænder i Belgien for at »gøre sin
Pligt i Tysklands Hær«; som lader
Nordslesvigerne sige til deres tyske
Kaptajn, at de skal nok »gøre deres
Pligt« og rydde Vejen (gennem Bel
gien!) til Frankrig, som lader den
saarede jernkorsprydede Sønderjyde
indskyde sit Lands og sit Folks
Ret under Kejserens Naade; som
docerer, at den undertvungnes Qang
mod Undertvingerens Fjender (der
ikke er hans), er en Sejr over
»Lovbrud, Faneflugt og Feighed«,
og som, idet »Pligten« fremholdes,
indirekte stempler dem, der und
drager sig denne »Pligt«, som Troskabsbrydere og Edsvigtere; en Bog.
der fremstiller en som Type givet
sønderjysk Soldat som blivende
»en professionel Kriger, saa god
som nogen Tysker kan ønske det«,

og som, da han »først har vænnet
sig til at se Blod,« »slaar ned for
Fode, naar jeg skulde«; en Bog,
der ikke blot lader Undertvingerne
kalde Kampen og Døden for det
tyske Rige for de Undertvungnes
Pligt, men ogsaa lader Jørgen Gram
sige det atter og atter og hans
Landsmænd stemme i med (ligesom
Forfatteren selv Side 42 siger det
direkte) — — en saadan Bog er
i Bund og Qrund begrebsforvirret og
misvisende for ikke at sige skammelig.
Naar Hr. Marius Møller har den
Dristighed at skrive:
»Jeg stiller trøstigt min Bog ind
for Historiens og ikke mindst for
Sønderjydernes Dom,«
tvinger han mig til at oplyse, at
min Indsigelse er skrevet paa Op

fordring af og efter Samraad i alle
Enkeltheder med Sønderjyder, og at
jeg fra vide og betydende sønder
jyske Kredse har modtaget fuld
Tilslutning til dens Ord og Tanker.
Det er ikke af »Had« eller Uvilje
mod Hr. Møller personlig eller for
at komme ham — som jeg slet
ikke kender, og af hvem jeg aldrig
før nu har læst en Linie — »til
Livs«, men i den Livsinteresse vi
alle har af, at et stort, grundlæg

gende og gennemgribende nationalt
Spørgsmaal ikke forfuskes, forurenes
— °g forvrøvles, for at sige det
rent ud, . . . at jeg har taget til
Orde. Og at jeg nu gentager:
Møllers og Erich Erichsens Bøger,
gaar Undertvingernes Ærinde, idet de

slaar netop den dybt umoralske Be
tragtning fast, paa hvilken Erobringsretten hviler, den »Ret« der sidder
i Spydstagen, og kun der.
Jeg skal slutte dette Svar — og
dermed for mit Vedkommende dette
Ordskifte — med at citere, hvad
Grænseboeren, Sønderjyden Første
lærer 1. H. Byriel i 0. Vamdrup
skriver i Kolding Avis:
»Vi Sønderjyder vil ikke kendes
ved Marius Møllers og Erich Erich
sens Bøger; det var bedre, om de
ikke var skrevet, thi de forvirrer
Begreberne.«
Kolding, 9 Novbr. 1916.

Erik Hansen.
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