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et Nordslesvig inden for den danskholstenske Helstat fødtes Hans
Peter Hanssen paa Gaarden Nør re
mølle i Sottrup Sogn i Sundeved den
21. Februar 1862. ’Da hans Jævnaldren
de skarevis unddrog sig Prøjserherredøimmet ved at gaa over Grænsen til
det gamle Land eller over Havene til
fremmede Verdensdele, valgte han at
blive i sin Hjemstavn og hjælpe til
Nordslesvigs Genforening med Dan
mark.
Nu fejrer han sin halvfjerds Aars
Fødselsdag som Borger i den danske
Nationalstat.
H. P. Hanssens utallige Venner i
de mest forskelligartede Krese af det
danske Folk vil kappes om at gøre
denne Dag festlig; de har umiddel
bar Trang til at takke Hanssen for en
Gerning, der har sat sig dybere Spor
i dansk Folkeliv end nogen anden

I
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dansk Nordslesvigers. Levende Paaskønnelse og vanmt Venskab vil for
trænge Erindringen om, at denne
gode Mand, just da hans store Livsinaal var naaet og hans Folks Haab
var opfyldt, en Stund blev udsat for
Miskendelse og, til Landets iSkade, hin
dret i helt at anvende sin Kraft paa
den store Opgave, som Nordslesvigs
Indføjelse i det danske Statssamfund
stillede til Folkets Førere.
Halvfjerdsaarsdagen sætter intet
Skel i Hanssens Liv; Skellet sattes,
da Genforeningen i 1920 kronede hans
Livsgerning med Held, da dansk Fol
kevilje omsider, for første Gang i
Aarhundreder under gunstige ydre
Vilkaar, fik sat dansk iStatsgrænse
dér, hvor det danske Folk, da det var
kommet til Selvbesindelse efter Over
vurderingen før og efter Nederlaget
i 1864, enstemmigt havde krævet Græn
sen draget: dér, hvor en fri Afstem
ning maatte vise Sindelagsgrænsen.
Endnu tolv Aar efter løser han i sit
Folks Tjeneste betydningsfulde Opga
ver og nye vil visselig kalde. Dommen
over hans samlede Livsgerning hører
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Fremtiden til, men Grundlaget laa
fast, da Grænsespørgsmaalet var løst,
som han ansaa det for ret.
Enhver vaagen dansk Mand og
Kvinde kender H. P. Hanssens Ger
ning, og har dannet sig et klart Bil
lede af hans Personlighed. Ingen
Mand staar hele Folket saa nær som
han. Hans egne „Tilbageblik“ paa
hans Ungdoan og Manddom læses af de
Ældre, der vil genopleve, af de Unge,
der vil lære, hvorledes Nordslesvigs
Bønder kæmpede paa Livet for at
bevare deres Danskhed i de halvt
Hundrede Aar, da det øvrige danske
Folk frit kunde udvikle og styrke sit
selvstændige Folkeliv materielt og
aandeligt.
Hanssens Livsvej behøver ingen
Skildring. Men én, der har haft den
Lykke i over fyrretyve Aar at kende
ham i Samarbejde og Venskab, lokkes
af denne Dag til at fremdrage enkelte
Træk til Belysning af denne Mand,
der har en Række af de Egenskaber,
som vort Folk fortrinlig skatter hos
sine Førere: Klogskab, Kraft, Sund
hed og Mildhed.
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I
Først i 1830—40erne blev den nord
slesvigske Bondestand i sin overvæl
dende Flerhed sig sit inderlige Til
hørsforhold til det øvrige danske Folk
bevidst. Den organiske Sammenknyt
ning under borgerlig Frihed og Selv
styre var næppe begyndt, da det tysk
sindede Mindretal ved ydre Magt fik
overskaaret Baandet til Danmark.
Danmarks diplomatiske Evne og mi
litære Kraft var for svag til at hin
dre Brudet, og Tiden var ikke moden
til Slesvigs nationale Deling, den
eneste Løsning, der i Nationalite
tens Aarhundrede kunde standse
Kampen mellem Dansk og Tysk. Ef
ter 1864 kunde politiske Midler ikke
opnaa ny statslig Tilknytning af
Nordslesvig til Danmark. Alt kom til
at bero paa, om den nyvaagnede dan
ske Bevidsthed kunde udholde den Be
lastning, for hvilken den nu blev ud
sat. Betingelsen for at Nordslesvig
kunde bevares for Danmark var, at
de danske NordsJesvigere trods Af
spærringen og den tyske kulturelle
Paavirkning og Lokkelse kunde opnaa
(i

en fuldt organisk Forbindelse med det
øvrige danske Folk. Det var ikke nok,
at den faatallige danske, væsentlig
akademisk dannede Overklasse i Nord
slesvig, der blev tilbage i Landet efter
1864, bevarede Forbindelsen med dens
nationalliberale iStands- og Aands
frænder nord for Kongeaaen; bredere
Bro maatte bygges, og Vanskelighe
derne herved var store. Fremmedherredømmet indsnævrede Mulighederne
for folkelig Udfoldelse i Nordslesvig,
man stod i Fare for at sejles agterud,
medens der nord for Kongeaaen i alle
Befolkningslag foregik en hastig
Vækst til udpræget demokratiske, poli
tiske som sociale Livsformer. I den før
ste Menneskealder efter 1864 havde Li
vet i det danske Nordslesvig et ensi
digt nationalt-konservativt, stillestaaende Præg; det var en naturlig Føl
ge af Afspærringen og Kræfternes
Samling om Nationalitetskampen,
men det var farligt, fordi det skabte
en Modsætning mellem Udviklingen
nord og syd for Kongeaaen, der i Ti
dens Løb kunde blive skævnesvanger.
I Virkeligheden spores endnu i vore
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Dage paa mange Maader Virkningen.
Men absolut nødvendigt var det, at
den nordslesvigske Bondestand som
Helhed maatte med i den materielle,
politiske og aandelige Udvikling,
der efter 1864 lagde Tyngdepunktet i
det danske Folk over til Kongerigets
Bønder.
Paa dette Punkt sætter H. P> Hans
sen s Livsgerning ind. Denne Bonde
søn fra Sundeved personliggjorde mere
end nogen anden Enkeltmand de For
udsætninger og Egenskaber, de Kræf
ter og Muligheder, paa hvilke det kom
til at bero, om den inderlige Forbin
delse mellem de to adskilte Dele af
det danske Folk skulde fortsættes. Vel
skyldes det endelige lykkelige Udfald
den slidsomme, tyste Forsvarskamp i
de enkelte danske Hjem, men ingen
anden har i Tiden fra 1864 til 1920
som H. P. Hanssen ved bevidst person
lig Indsats samlet og organiseret alle
disse Kræfter og ført dem frem til
Fællesvirken med det øvrige danske
Folk.
H. P. Hanssen har sit Udspring i
Kernen af det nordslesvigske Bonde8

laoid. Hans Æt kan føres tilbage til
Hertug Hans den Yngres Tid i det
17. Aarhundrede. Den kraftfulde, ar
bejdsdygtige iSlægt fastholdt Bonde
jord i Sundeved og drev alskens Sys
sel knyttet dertil. Familien grenede
sig, sendte Ætlinge ud til Handels
virksomhed i Tyskland, paa „Kysten“,
som Østasien kaldtes, til Norge og til
Amerika, gav Tilvækst til tysk viden
skabelig Aandskultur, men Hoved
stammen vedblev at gro i Sundeveds
Jord, blev „dygtige og driftige Bøn
der“. I 1880’erne skabte H. P. Hans
sen Forbindelse mellem den Ungdom,
der maatte gaa i tysk Skole og i prøj
sisk Trøje, og den kongerigske, i
Grundtvigs Skole oplærte, aandeligt
vaagne, materielt og politisk selv
hjulpne Bondestand. H. P. Hanssen
var den mest maalbevidste af alle de
Jævnaldrende. En Søndag i Januar
1879 fik han sit aandelige Gennem
brud, vankende ved Alssund, siddende
tankefuld paa de sammen sk ud te Dyb
bølskanser. Da valgte han at blive i
sin Fødestavn og tjene sit Folk i Na
t ion al i tetsk am pen.
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Hans første Opgave, næst egen Dyg
tiggørelse, blev at fastknytte Traadene mellem de dansike Bønder nord og
syd for Kongeaaen; det Broderskab
maatte til for at supplere eller erstat
te hin Forbindelse mellem Nordslesvig
og de nationalliberale Akademikere,
der i historisk-romantisk Aand havde
bidraget til at vække det danske Nord
slesvig. I de Aartier, da H. P. Hans
sen blev Fører, blev Vækkelsen varig.
Paa Askov lærte Hanssen at tale
og debattere, blev Kammerat med det
Slægtled af højtstræbende dansk Bon
deungdom, der i Kongeriget tog Mag
ten i Systemskiftets Tid, medens
i Nordslesvig Protestpol itikens Tid
var omme, og Forsvarskampen paa
langt Sigt organiseredes. Her gjor
de Hanssen sin første Indsats. Hans
dagstøtte, planmæssige, i alle Enkelt
heder gennemtænkte Arbejde for
at organisere sine Landsmænds hidtil
spredte og tilfældige aandelige og øko
nomiske Forsvar blev kun muligt, for
di han fra først af var i levende og
inderlig Forstaaelse med det, der sam
tidig groede i Danmark. Han som
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ingen anden kunde udnytte de Iagt
tagelser og Erfaringer, der strømmede
ind til ham fra hvert Besøg i det gam
le Land, medens tilsvarende bevidst
Tilegnelse under Ophold i Tyskland
lærte ham at kende Fjendens Magt
midler. Vi er nu saa langt paa Af
stand fra Aarene før 1890, da Hanssen
traadte frem, at det staar ganske
klart, i hvilken Grad den unge Hans
Peter var foran alle andre, i Føling
med det, der maatte komme; vi smiler,
naar vi mindes de spotske Artikler,
hvori Jens Jessen søgte at reducere H.
P. Hanssens Planer, Arbejde og Per
sonlighed in absurdam. Den, der arbej
der sig ind til Forstaaelse af Aartier
ne efter 1864, mærker det nye afgøren
de, Hanssen bragte. Kr ugers og Ahl
manns betydningsfulde Gerning laa i
Tresernes og Halvfjerdsernes Over
gangsaar, Gustav Johannsen gjorde
sin Indsats, der maa vurderes saare
højt, ved i Firserne og Halvfemserne
at holde paa Flensborg, ved, den Høv
ding han var, som ingen anden før
ham at slaa til Lyd og vække Begej
string i hele Nordslesvig; hans vidt11

favnende, vennesæle Personlighed sam
lede ved Alvorstale og Skæmteord til
Arbejde for den sønderjyske Sag de
hinanden fjernest staaende Krese i
Danmark, da den bitre Strid om For
fatning og Befæstning truede med at
vildføre eller kvæle Interessen for fæl
les nationale Opgaver. Jens Jessen fik
den særlige Gerning i ,, Flensborg
Avis“ at fastholde Tanken om Rets
krav og ildne til Protest imod Uret
ten og ved at bevare Forbindelsen
med de stedse offervillige Efter
kommere og Aåndsfrænder af de na
tionalliberale Akademikere, der først
havde rakt de nordslesvigske Bønder
en hjælpende Haand.
Men det blev H. P. Hanssen, der
fra omkring 1890 vandt Indgang over
alt og mere end nogen anden formaaede at kalde de mest forskelligartede
gamle og nye Kræfter frem baade til
det folkelig opbyggende og til det po
litiske Arbejde for Danskheden i Nord
slesvig. Han blev Nordslesvigs alsidi
ge politiske Fører, under de smaa
Kaar i den store Stil. Hvad han i
Berøring med alle Krese i Nordsles-
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vig, ved historiske og politiske Studier
i Tyskland og København, i Samvir
ken med ledende Mænd af de forskelErfaring, drog han sig til Nytte som
ligste Krese erhvervede af Viden og
Vælgerforeningens første Sekretær,
som Tilskynder og Medarbejder i
Sprogforeningen, Skoleforeningen og
de andre nationale Foreninger, som
„Hejmdal“s Redaktør, som medvir
kende i Kampen for Jorden, som Ud
giver af „Vore Rettigheder“, siden
som Nordslesvigs politiske Repræsen
tant i Landdag og Rigsdag.
Al denne Hanssens daglige, for
Nordslesvigs Bevarelse helt afgørende
Virken gennem halvth und rede Aar
kender alle, men særlig erindrer man,
naar vi nu ser tilbage, de Forudsæt
ninger, han fremfor andre havde
for at videreføre og udvide det Sam
arbejde mellem Nordslesvigere og de
sønderjysk interesserede Krese i Kon
geriget, hvis Betydning først Gustav
Johannsen ret forstod.
Forbindelsen havde fra 1864 til op
i Firserne mest været begrænset til Enkeltmamd og meget snævre Krese. For13

sigtigt og tyst skete det meste; Æng
stelsen for Ubehageligheder med Tysk
land paavirkede de Klogeste; højt
talende var i Reglen de, der gjorde
mindst positivt Arbejde. Folkestem
ningen var dybt bevæget af de Minder,
der knyttede sig til Slesvig, af hvad
Blade skrev og Enkeltmænd fortalte
om „Sønderjyderne under Fremmedherredømmet“ ; ved Fester taltes der
altid for Sønderjylland, oftest om Sla
gene og oan Gravene. De sønderjyske
Foreninger virkede inden for me
get begrænsede Krese, og ved deres
Møder appellerede mest til Følelsen.
Gustav Johannsen blev den første Søn
derjyder, der talte om Nationalitetskaimpen til videreKrese sagligt og ikke
blot følelsesbetonet, men det blev H.
P. Hanssen, der for Alvor bragte den
sønderjyske Bevægelse i Kongeriget
ind paa det samme, af Dagens Opga
ver og af de lange Udsigter bestemte
Grundlag, som det skete i Sønderjyl
land, da Protestpolitiken opgaves og
de praktisk virkende nationale For
eninger dannedes. Hanssen manglede
sandelig ikke den varme Følelse og
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formaaede ogsaa at give den Udtryk.
Med Føje er det blevet sagt, at Kam
pen mellem det stærke oprindelige
Temperament, som bor i Hanssen, og
hans forstandsbun dne Handlinger har
været ejendommelig for hans Livs
udvikling. Han havde denne Dobbelt
heds Dybde, og paa den har hans Magt
over Mennesker beroet; altid mærkes
Samspillet mellem hans Hjertes og
hans Hjernes Funktion. Han mere
end nogen anden havde den Overlegen
hed og Smidighed, den Bredde i Forstaaelsen af andre, den Finhed og
Takt, som muliggjorde Samarbejdet
med de mest forskelligt indstillede
Personligheder under den politiske og
sociale Udvikling i Danmark, der med
ri vende Fart skete fra Firserne frem
til Verdenskrigen Hanssen blev den
store Formidler mellem Nordslesvig
og Kongeriget, Midtpunktet for det
daglige praktiske Samarbejde, Taleren
ved store Folkemøder, den snilde
Raadgiver i vigtige Forhandlinger.
II
De, der ikke yndede Hanssen, med
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Mistillid saå ham vokse op som Fører
og iagttog, hvorledes der udviklede sig
et intimt Samarbejde mellem ham og
det hele Danmark, begyndte allerede
omkring 1890 at karakterisere ham som
„Venstremand“ ; de talte gerne om
„Radikalismen i Aabenraa“. Som
Grundlag for Advarsler og Mistænke
liggørelse knyttet til denne Karakteri
stik nævnedes hans Uddannelse paa
Askov, hans Venskab med Johan Otto
sen, H. V. Clausen, Niels Hjort og
andre Studentersamfundsfolk, hans
Samarbejde med disse, med Høffding,
Georg Brandes og siden med de man
ge Yngre af Venstres forskellige Af
skygninger. Man maa erindre, at
langt op mod Aarhundredskiftet var
det for rettroende Nationale og Højre
mænd en lige saa stor Vederstygge
lighed at have at gøre med Mænd som
Berg, Klaus Berntsen, Frede Boj sen
og den unge 'Neergaard som med de
rent gudsforgaaende Kroppe, „Radi
kalerne“ Hørup, Jens Busk og Brød
rene Brandes. En Dag omkring 1890
tog en brav gammel dansk Præst paa
Als Afsked med en kær Gæst fra Kø16

benhavn; da han som sædvanlig bad
ham „hilse derovre0, tilføjede han
„dog ikke Venstremænd og Socialde
mokrater0. Det var sagt i Alvor, og
man maa sætte sig ind i Tidens Tanke
gang for at forstaa, at vi var belagt
med en vis Infami, og at en saadan
Mistænkeliggørelse af Hanssen kunde
anses for virksom. For Resten blev
Talen om H. P. Hanssen som radikal
og Ven af Radikale ogsaa i Aarene
efter 1918 anset for et probat Middel
til at komme hans Grænsepolitik til
Livs; da anvendtes det, i en Over
gang og nu ogsaa af en Del af „Ven
stremænd0, imod ham.
Det vilde utvivlsomt have været en
Æro og Fordel for os Radikale, om
denne Karakteristik af Hanssen vaj*
rigtig, og om de radikale Synspunk
ter ikke alene i Grænsestriden, men og
saa i dansk indre Politik var Hanssens.
Men enhver, der kender det mindste
til Hanssen, véd, at paa ham kan der
ikke klistres en dansk partipolitisk
Etikette og heller ikke Ordet radikal.
I sit Hjem, under hele sin Opvækst
stilledes han over for politiske Spørgs17

rnaal. Han fortæller i sine Erindrin
ger, at han allerede som Tiaarsdreng blev „Venstremand“ ; siden
var det næsten en selvfølgelig Sag,
at han gennem Askov . følte sig
stærkest draget til dansk demokratisk
Aandskultur og ikke fandt Næring
for sin personlige og politiske Udvik
ling i de nationalliberale Epigoners,
Høj remændenes og den Estrup’ske Po
litik. Hans Udgangspunkt, da han
gik ind i Nordslesvigs Politik, var
Tilknytning til det danske Bonde
demokrati, Venstre i Ordets videste
Forstand, uden Hensyn til tids og
lokalbestemte Spaltninger. Men hur
tigt fik han Tilknytning til andre
Former for dansk Livsopfattelse, og
først og fremmest gav Paavirkningen
fra A. D. Jørgensen, som han en halv
Snes Aar, før den store Historiker
døde, stod meget nær, ham Rummelig
hed i Tilegnelsen af andre Værdier end
dem, han umiddelbart fik Øje paa.
Grundtvigs og Ingemanns Salmer og
Sange, Bjørnsons Digte har Hanssen
altid sunget og citeret, men han glæ
dede sig ogsaa ved Georg Brandes’ og
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Høffdings Forelæsninger og Bøger om
dansk og fremmed Aand. Han slap
tidlig Frederik Barfods og Allens na
tionalliberale Indførelse i Danmarks
Fortid og fik de varigste Impulser af
A. D. Jørgensens nye Syn paa 'Sies
vigs Historie og Danmarks Forhold
til Tyskland og Norden. Med Forstaaelse fulgte han den Erslevske
Skoles kritiske Revision af Danmarks
Historie. Det var ham stedse vig
tigere at drage Næring af det frem
mede end at skille det ud og kaste
det fra sig. Fra den første Dag søgte
han frit og ubundet af Forhaandssympatier eller Antipatier Samarbej
de til alle Sider for den Sag, han tjen
te. Hanssen har aldrig holdt sine Me
ninger tilbage om væsentlige Spørgs
niaai i dansk indre Politik. Hvordan
vilde dette have været muligt for en
saa politisk anlagt, storsynet og leven
de dansk Mand? Men han har altid
fundet hensynsfulde Udtryk, der mu
liggjorde Samarbejde med de mest ud
prægede Repræsentanter for de for
skellige Retninger. Jeg tror ikke, der
kan nævnes en eneste betydelig Mand,
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der har fjernet sig fra Samarbejdet
med Hanssen paa Grund af afvigen
de Syn paa dansk indre Politik. Han
blev ikke alene Medarbejder og Ven
med Venstreanænd eller Radikale; al
lerede omkring 1890 stod han Ætlin
ge af de Nationalliberale, gamle og
unge Højremænd nær. De var ikke i
Tvivl om, at Hanssen efter hele sit
demokratiske Anlæg og sine Erfarin
ger fra Prøjsen følte sig frastødt af
det Estrup’ske System, men for sine
Opgaver opnaaede han uden Vanske
lighed, for blot at nævne nogle Eks
empler, intimt Samarbejde med Mænd
som Højesteretsadvokat Nellemann,
med Holger Petersen og med HenningMatzen; først Døden afbrød det. I 1906
sad Hanssen tre Maaneder i Fæng
sel i Neumünster for sin Virksomhed
i Finnemannssagen. Da han kom hjem,
havde en Kres af Venner indsamlet en
Pengesum og forskellige Gaver, der
sammen med en af Tusinder under
skrevet Adresse overraktes Hanssen en
Sommerdag ude paa Høj toft. Blandt
de ivrigste for Tanken havde været
Provisorieprofessoren Henning Matzen
20

og Socialdemokraternes Fører P. Knud
sen, sammen med dem Mænd som Ap
pel og Schrøder, Frede Boj sen og Neergaard, P. Munch og Ove Rode, Lars
Dinesen og Carl Carstensen. Lige saa
alsidig var en repræsentativ Forsam
ling, der senere i København hyldede
Haussen.
Navnene viser, at alle Døre havde
aabnet sig for Hanssen; den bidske
Modstand, han mødte fra enkelte Si
der i iSønderjylland, gjorde ringe Ind
tryk. For det overvældende Flertal af
dem, der indtil Verdenskrigen gjorde et
positivt Arbejde for den sønderjyske
Sag, blev Hanssen den store Avtoritet og Raadgiver. De, der siden efter
1918 førte det store Ord mod H. P.
Hanssens Grænsepolitik, var for en
væsentlig Del Personer, der i de tran
ge Tider aldrig havde været med i
A rbej det.
Det var som en „ukendt ung Søn
derjyde“, at H. P. Hanssen ved Mor
ten Eskesens Haand i 1887 førtes
op paa Talerstole i Danmark. Fra
Højskole- og Efterskolesale gik han til
utallige Møder i sønderjyske Forenin-
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ger, ved Skolemøder, Foraars-, Som
mer- og Efter aar sin øder overalt i det
danske Land. Siden til Norge og Sve
rige. Han blev hørt som ingen anden
Nordslesviger. Det var ikke fordi hans
Veltalenhed og frejdige Lune var saa
betagende som Gustav Johannsens,
naar denne rigtig var oppe, eller for
di hans Spot over for Modstandere
var saa ætsende og bidende som Jes
sen s, -men fordi han i Tidens Løb
naaede et uovertruffet Mesterskab i
sagligt at underbygge Interessen for
National itetskaimpen i Nordslesvig.
Et Spørgsmaal som det nordslesvig
ske, hvor stærke Følelser let kommer
i Svingning, er udsat for at blive over
groet med Fraser; og Følelser bliver
let til Føleri. H. P. Hanssen gav det
danske Folk Indtryk af, at Nationa
litetskampen ikke drejede sig om Følel
ser alene, slet ikke om Fraser, men
om praktiske Realiteter. Han har som
vist ingen anden dansk Folkefører for
staaet at tale til Politikere og Akade
mikere, hvis Intelligens kræver en
kyndig og praktisk Udredning, til
jævne Mænd, Bønder eller Købstads22

folk, der ønskede Besked om, hvad
Fremmedherredøanmet betød for deres
nordslesvigske Standsfællers daglige
Liv, for iSkolekrese, der vilde forstaa
en Sprogikamps Betydning for Ung
dommens aandelige og moralske Udvik
ling. Tilhørerne fik noget positivt med
sig hjem. Et Foredrag gav ofte Til
skyndelse til livsvarigt Medarbejde.

III
Jævnsides med H. P. Hanssens
Virken som Organisator af Na
tionalitetskampen
i
Nordslesvig,
som Formidler med det
øvrige
danske Folk, som Vækker til posi
tiv Handling, gik, hvad man kan
kalde, hans storpolitiske Gerning i
Berlin, fra 1896, da han blev Landdagsimand, fra 1906 da han blev Rigs
dagsmand. Der er nøje Sammenhæng
mellem alle Sider af Hanssens Ger
ning. Øjeblikkets Krav bestemte hans
Taktik, men gennem al hans Færd ses
en ubrudt lige Fremgangslinje.
I Parlamenterne i Berlin og i de
Korhandlinger, der førtes med tyske
Regeringsmænd og mød tyske Parla23

mentarikere, havde Hanssen en dobbelt
Opgave at løse. Den negative var ikke
at lade sig tvinge over i nogen princi
piel Indrømmelse, aldrig at give sig
en Blottelse, der enten kunde kompro
mittere Nordslesvigernes Krav om en
Nationalitetsgrænse eller skærpe Vilkaarene for den politiske Kamp.
Spørgsmaalet om Pragfredens Art. V
fik her Betydning. Hanssen har vel
sagtens ved Begyndelsen af sin Løbe
bane delt den gængse Opfattelse, at
Danmark eller Nordslesvigerne havde
et statsretsligt eller juridisk Krav ef
ter Art. V, uanset dennes Ophævelse
i 1878. Han syslede længe med Tanken
om at fremskaffe en begrundet Redegø
relse for dette Retskrav, men opgav det.
da Matzen og Goos sagde ham, at Paa
standen ikke lod sig juridisk forsvare,
hverken om en traktatlig Ret for Dan
mark eller om en „Tredjemandsret/1
for den nordslesvigske Befolkning.
Over for den stærke Fremdragen af
Art. V, som nogle i Nordslesvig at
ter og atter, ofte i Utide, krævede,
stillede Hanssen sig afvisende. Han
fandt den ufrugtbar, var klar over,
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at den kunde blive direkte far
lig i Forholdet til den prøjsiske
Magt, Fordelene stod under de da
værende Forhold i Tyskland ikke
i rimeligt Forhold til Vanskeligheder
ne. Han ønskede Forsigtighed og Var
somhed i Behandlingen at dette
Spørgsmaal. Bedst udtryktes vel hans
Tanker i den Formel, Julius Nielsen
engang gav Problemet, da han paa et
Møde i Bevtoft under en af Kriserne
i Nordslesvig sagde: „Art. V er som en
Regning, man i Øjeblikket ikke kan
faa betalt. Jeg gemmer den ned i min
Skuffe, giver ikke Afkald paa Beløbet,
trækker den ikke frem i Ti de og Utide,
men først naar der engang er Mu
lighed for at faa Fordringen indløst.“
Det blev Hanssens Lod i Oktober 1918
at tage Regningen frem af Skuffen og
faa den indfriet, og da i et Omfang,
der uomtvistelig gik ud over, hvad Art.
V’s Ordlyd rummede, og ud over, hvad
dens Ophavsmand, Napoleon III, di
rekte havde krævet, men visselig ikke
ud over den danske Nationalitets Ret.
Næppe kan nogen, der nu ser tilbage
paa Udviklingen i Nordslesvig, paa-
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staa, at Hanssens Politik med Hen
syn til Art. V har sat Værdier over
Styr. Tværtimod.
Det positive, Hanssen som „Storpo
litiker“ arbejdede for, var at forsøge,
om der ad diplomatisk Vej via Kø
benhavn lod sig opnaa Fordele for den
n or dsl esv igske N ati on al i te tsk am p.
Der maatte her tages Hensyn ba-ade
til Danmarks Sikkerhed og til Nord
slesvigernes Interesser. Det nordsles
vigske Spørgsmaal maatte ikke kom
promittere Danmark over for Tysk
land. Af Hensyn til Nordslesvigerne
kunde Danmark ikke føre en Politik,
der i Berlin skabte en Mistillid, som
under en evropæisk Krig kunde udsæt
te Danmarks Selvstændighed for øje
blikkelig Tilintetgørelse. Hanssen delte
her de (Synspunkter, der uafbrudt hav
de ledet den danske Regerings Politik
siden 1864. Uden at kende Grev Frijs’
og Peter Vedels Betænkninger fra
Aarene 1865—1870 stillede han sig paa
deres og paa Christian IX’s Stade.
Derfor kunde Hanssen aldrig tilraade
en Politik, der ved at drage Genfor
en ingsspørgsmaalet i Forgrunden vak26

te Mistanke om, at Danmark i givet
Tilfælde for at opnaa en Grænseflyt
ning vilde forlade sin Nevtralitet.
Spørgsmaalet om en Grænseflyt
ning maatte skydes i Baggrunden, den
danske Regering føre en absolut loyal
Politik paa de bestaaende Traktaters
Grund. Kun derigennem blev det mu
ligt at modvirke den altyske og prøjsi
ske Tvangspolitik, der støttede sig til
Paastanden om, at den danske Stat
stod bag ved Løsrivelsesbestræbelser
i Nordslesvig, hvorfor Danskheden dér
snarest burde knuses.
Da Venstre i 1901 kom til Magten
i Danmark, søgte Hanssen systematisk
igennem sine Forbindelser i tyske fri
sindede og andre Krese at fremkalde
Erkendelse af. at der i alt Fald nu
ikke var Anledning til fra Prøjsens
Side at nære nogen Mistillid til den
danske Regering. Han opnaaede, at
der, saa vidt det efter hin Tids For
hold var gørligt, lagdes et parlamen
tarisk Tryk paa den tyske Regering
for at bevæge denne til at indskrænke
eller opgive Tvangspolitiken og der
ved lette den Udvikling af et godt
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Forhold til Danmark og det øvrige
Norden, som adskillige Tyskere var in
teresserede for i hin Periode, hvor An
tallet af Tysklands Venner Dag for
Dag svandt ind.
Samtidig arbejdede H. P. Hanssen
i København over for Venstres Hege
ringer paa at fremkalde diplomatiske
Skridt for at sløve de af Tvangspoli
tikens farligste Vaaben, sorn det ad
den Vej overhovedet var muligt at
tage Brodden af: Optantspørgsmaalet,
Udvisning af de Hjemløse. I næste
Bind af sine Erindringer vil lian for
tælle nærmere herom. Det skyldtes
nøje udformede Forslag fra H. P.
Hanssen og Aftale med ham, medens
Ministerierne Deuntzer og J. C. Chri
stensen var ved Magten, at Optantkonventionen og hvad dermed stod i For
bindelse forberedtes. Det kan i Enkelt
heder dokumenteres, hvad de danske
Regeringer efter Systemskiftet skyl
der H. P. Hanssens kyndige og ener
giske Vejledning. Ministeriet J. C.
Christensen sluttede ikke Optantkon
ventionen paa egen Haand; det skete
efter Raadførsel med Hanssen, der
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billigede saavel Hovedpunkterne som
den bekendte og omstridte Indled
ningserklæring, i hvilken Danmark
gentog den Anerkendelse, os an Mini
steriet Estrup havde udtalt i 1879 af,
at Danmark ikke havde nogen Ret
i Kraft af Artikel V. Konventionen
og denne Indledning blev i December
190G desuden forud godkendt af alle
Nordslesvigs andre vigtigste daværen
de politiske Tillidsmænd, Mænd som
Reimers, J. H. Skrumsager, Kaptajn
Fischer, M. Andresen samt Julius
Nielsen, der sammen med H. P.
Hanssen repræsenterede Nordslesvig
i Landdagen. Hanssen tog nu som
stedse det fulde Ansvar for den
ne Politik og for de parlamen
tariske Skridt i Berlin, der knyttede
sig dertil. Maalbevidst skabte han ved
Løsningen af Optantbørnsspørgsmaalet Fred for Tusinder af nordslesvig
ske Hjem, og dermed ogsaa friere og
tryggere Vilkaar for Nationalitets
kampen. Nu, da vi gennem tyske
Publikationer i nogen Maade kan se
til Bunds i, hvad der foregik inden
for de tyske Regeringskrese, der le29

dede Tvangspolitiken, er det klart,
hvor ubehageligt netop disse følte de
Indrømmelser, der blev gjort den
danske Befolkning., og i hvilken
Grad de betragtede Optantkontionen
som en Sejr for Hanssens Politik.
I hine Aar havde hverken H. P.
Hanssen eller jeg, der i Tiden mellem
Systemskiftet og Verdenskrigen var
Udenrigsministeriets Raadgiver i søn
derjyske Forhold, nogen Anelse om
de Forhandlinger, »om J. C. Chri
stensen, sikkert velmenende, men
meget naivt, gennem Oberst Liitken
indlod sig ipaa om en vis Forstaaelse
med Tyskland ud over Optantspørgsmaalet. Disse parallelt løbende Bestræ
belser hemmeligholdtes ogsaa for os,
kom overhovedet først til vor Kund
skab 1919. Det var for Hanssen som
for mig fra første Færd en udtrykke
lig Forudsætning, at Mildnelse af
den prøjsiske Tvangspolitik i Nord
slesvig absolut ikke burde købes for
Tilsagn, der direkte eller indirekte
bandt Danmark militærpolitisk eller
paa anden Maade til Tyskland. Jeg
har senere set, i hvilken Grad netop
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dette Synspunkt ledede Grev Frijs' og
P. Vedels Politik i Tiden indtil 1871,
da, under helt andre Forhold, der
kunde være alvorlig Tale om en tysk
dansk Forstaaelse om Nordslesvig.
Efter 1901 forstod vi selvfølgelig den
overordentlige Vanskelighed, der laa
netop i dette, at den danske Regering
ikke kunde yde den tyske Stormagt
noget politisk Vederlag for Indrøm
melser i Nordslesvig ud over de impon
derable Værdier ved en Afspænding af
Tysklands Forhold til DanmarkNorden, som, det forstod Kejser Wil
helm og Fyrst Bülow godt, under
Tysklands Isolation i Verden kunde
have nogen Betydning. Vilkaarene for
Arbejdet var nu imidlertid engang
ikke anderledes; Hanssen var fuldt
ipaa det rene med, at der kun kunde
opnaas noget begrænset; det „Veder
lag‘*, der blev givet ved Indlednin
gens offentlige Gentagelse af, hvad
Ministeriet Estrup allerede i 1879 uden
Forbehold, men ikke offentlig havde
sagt om, at Danmark ingen (juridisk)
Ret havde til Nordslesvig, var reali
ter uvæsentligt, medens den reelle
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Fordel var en Sikring af et saarbart
Punkt i Danskhedens Forsvarslinje.
Det var under disse Overvejelser
underordnet for Hanssen, at der, som
han klart havde forudset, efter Optan tkonventionen rejstes en Storm
imod ham, fordi han havde „opgivet
Nordslesvigernes Ret i Henhold til
Art. V“, derved „drev Tyskerkurs“
etc. etc. Hvor ubelejligt det end i øv
rigt kunde være, at der kom Splid i
de danske Rækker, gjorde det natur
ligvis ikke mere Indtryk, at der atter
rejste sig Storm, da Hanssen i 1911
sammen med Neergaard og Jacob
Appel havde godkendt den af Uden
rigsministeren, Grev William Ahlefeldt, fremkaldte Rubin-Artikel, som
senere i 1918 paa ny blev draget frem
til Brug under den nationalistiske
Agitation i Grænsestriden.
Iøjnefaldende ved Hanssens offent
lige Virksomhed var hans Evne til Til
lempning under Samarbejde med an
derledes Indstillede, men den „oppor
tunistiske“, „smidige“ Hanssen har
Gang paa Gang i sit politiske Liv
vist, hvor bestemt han sætter Grænsen
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for Indrømmelser og Taktik. Han lod
haant om al øjeblikkelig Stemnings
rus, og i hine Aar, da Venstrerege
ringerne rystede for den indrepoliti
ske Storm, fastholdt Hanssen den
langtrækkende Fremgangslinje for sin
Politik: solidt at underbygge den
nordslesvigske Befolknings politiske
og økonomiske Forsvarsstilling under
en Kamp, der kunde komme til at
strække sig over et uoverskueligt
Spand af Aar. Den Storm, der atter
og atter paa ny blæstes oip fra Flens
borg, red han af; Mistænkeliggørelser
og Intringer blev betydningsløse.
„Hvis I ikke har Tillid til mig og ikke
billiger min Politik, træder jeg til
bage og tager min Plads i de Meniges
Rækker, lader andre oim Ansvaret.
Men saa længe jeg er Nordslesvigs po
litiske Repræsentant, fører jeg kun
den Politik, jeg anser for rigtig.“
Dette sagde Hanssen rolig i de afgø
rende Øjeblikke i hine Aar; det over
vældende Flertal af hans Landsmænd
fulgte ham, ingen anden vovede at
tage Ansvaret.
I Aarene op imod den store Krig stod
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Haussen med det mest vidtstrakte Vir
kefelt, med en enestaaende Avtoritet.
I Aabenraa søgte alle Raad om enhver
væsentlig, ja næsten om enhver uvæ
sentlig Enkelthed i Nationalitetskam
pen. Utrættelig var han til Rede, i
„Hejmdal“s Hus løb alle Traadene
sammen; samtidig overtog en Stab af
yngre, arbejdsglade og arbejdsdygtige
Medhjælpere og Venner deres Del af
Arbejdet, der havde et Omfang og var
organiseret som aldrig før. Hvor
langt var man ikke kommet i de 25
Aar, der var forløbet siden denne store
Organisator og Fører fremtraadte,
hvilken Grøde sporedes ikke overalt!
Hvilket Fremtidsmod prægede ikke de
danske Foreningers sidste Stævne før
Krigen, Aårsmødet i Haderslev den
14. Juni 1914.’ Ingen Kyndig var i
Tvivl om, at Fremtiden var mørk, og
at store Vanskeligheder truede; vilde
man trods Værnet for den danske Jord
kunne modsitaa de prøjsiske Millioner?
Hvilke Konsekvenser vilde Sprog
paragrafen i den prøjsiske Foreningsog Forsamlingslov, for hvis Vedta
gelse Hanssen havde udfoldet alt sit
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Snilde, ikke kunne faa i Fortyskningsmændenes Haand? Men Vanskelig
hederne var til for at overvindes. Med
Myndighed og Varme, med dyb For
trøstning til Fremtiden talte H. P.
Hanssen til ti Tusinde Nordslesvigere;
alle reves med af hans Ord. Et Dag
blad, der ikke var hans Ven, skrev,
at til denne stort anlagte Tale lyttede
„et Folk, løftet af sin Førers Tale
ud over Hverdagen. Her stod en
Mand baaret af sit Folk frem til det
største, frem til at være Tolk for dets
Tanker og Længsler, dets Livsmod og
Livsvilje“. Atter var det som i hin
Sønderjyllands første Vækkelsestid:
„Tusinder lytted og stir red,
som funklende Stjerneskud Tankerne fløj,
som Sværdehug Ordene klirred“ .

Med Sindene løftet af H. P. Hans
sens Ord, med Klangen af hans Røst
i Øret gik de danske Nordslesvigere
en Maaned efter ind til den store
Krigs forfærdelige Lidelser.
Under Verdenskrigens Tryk var
H. P. Hanssen atter Midtpunktet for
alt det begrænsede og vanskelige, der
lod sig udrette for at bjærge det hele
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og de Enkelte. Da hans Venner efter
aarelang Afspærring i Efteraaret 1918
paa ny saå ham, syntes de, at Krigen
havde taget paa ham. Han var blevet
magrere, noget nervøs, var plaget af
Bronchitis; Aarene kendtes, men Glø
den, Arbejdsviljen var den samme.
Hurtigt rettede han sig. Det var utro
ligt, hvad han under Nød og Tryk
havde udrettet, endnu utroligere, hvad
han nu satte i Værk. Da Kam
pen for Virkeliggørelsen af et Livshaab og for Fastholden af et Livs
Idealer begyndte, var han hurtigt den
gamle, klar i Tanke, raadsnar, rolig
i Overlæg, fast i Vilje. Da de halv
andet Aars paatvungne, utroligt bitre
Strid om den rette Grænse var ført til
Ende, stod Hanssen sejrrig og rank
som før; Miskendelsen og Angrebene
havde paavirket ham lige saa lidt som
Folkegunsten forhen. 1 1922 ipaa
Tresindsty veaarsdagen skrev Digteren
om ham :
Højt af Folk ehy Idest baaret. —
svimlet ej derved —
dybt af Smædepile saaret.
lige fast do skred.
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IV
Hanssens Dom om Mennesker, ogsaa om Modstandere og om Fjender, er
saare mild; han løfter ikke Haanden
til Slag, uden at han tvinges dertil,
al personlig Mistænkeliggørelse ligger
ham fjernt. Han er altid saglig. Han
har stedse en langmodig Tro paa, at
man kan lemipe sig igennem. Dette
har undertiden været berettiget og
klogt, ved andre Lejligheder visselig
uheldigt. Først og fremmest voldte
det Vanskeligheder, da der ved Udgan
gen af Aaret 1918 uventet rejstes Mod
stand imod Kravet om en saa rent
national Grænse paa Selvbestemmel
sens Grundlag som efter Omstændig
hederne muligt. Hanssens Standpunkt
var urokkeligt, men atter her holdt
han sig selv og sine Venner tilbage
og vilde ikke erkende, at hurtigt og
resolut Angreb ikke blot var det bed
ste Forsvar, men helt nødvendigt i
et Øjeblik, da Modstanderne allerede
havde planlagt Kampen og førte den
med alle Midler. Dette vanskeliggjorde
Stillingen for ham og hans Politik
i 1919 og 1920; det gav Modstanderne
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Tid til Underminering, Lejlighed til
Paavirkning af de Uklare og Vaklen
de. Det kom ganske vist ikke til at
betyde noget for den endelige store
Afgørelse; Hanssens Politik sejrede
ved Grænsedragningen, men det mu
liggjorde den indrepolitiske Konstel
lation, der fjernede Hanssen fra den
ledende Stilling under Arbejdet med
Nordslesvigs Indordning i det danske
Samfund, som næppe en eneste havde
tænkt sig Muligheden af, at ikke han
skulde have og beholde. Det er et
mørkt Blad i dansk Historie, paa hvil
ket det optegnes, at Hanssen efter
Foraaret 1920 blev holdt borte fra den
øverste og ansvarlige Ledelse. Mange
Fejlgreb og meget Kraftspild vilde
være undgaaet, hvis Storsyn og Frem
syn dengang havde haft større Magt.
Der havde da været en bredere og mere
avtoritativ Repræsentant for det sær
lige sønderjyske over ‘for det almenkongerigsike, da de to Elementer gennem
Centraladministrationen og de nye
kongerigske Emibedsmænd skulde sam
arbejdes i det danske Samfund. Vi har
alle lidt Skade, men HanssensÆre blev
ikke ringere.

Dog, i de forløbne Aar har Hans
sen aldrig trods den saglige og per
sosnlige Uret i Ord eller Handling
tilkendegivet mindste Nag; ligevægtig
og venlig har han fortsat sit Arbejde.
Hvilken Mand, der havde at træffe Af
gørelser i de store Spørgsmaal om
Nordslesvig i disse tolv Aar, turde
undlade at spørge ham til Raads?
Naar har man sat sig ud over hans
Raad, uden at det før eller siden har
vist sig at være til Skade? Atter og
atter har hans Erfaring været til
trængt, naar der opstod Vanskelighe
der. Uden smaaligt Hensyn til sig
selv eller til, hvad der skilte under
Grænsekampen, er Hanssen kommet,
hver Gang der kaldtes paa ham. Snart
saå han Strømmen vende; hurtigere
end det kunde forudses, har Udvikl in
gen lært sølv bitre Modstandere,
at det i 1918—20 var Hanssen, der
havde Ret. Mange har aabent til
staaet det.
V
Hanssens Tilværelse har været helt
udfyldt af Nationalitetskampen, den
har lagt Beslag paa al Kraft og alle
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Evner. Fra Ploven gik han i sin før
ste Ungdom et kort Sipand af Aar
over til Studier som bevidst Forbere
delse til en politisk Førergerning.
Siden fik han aldrig Ro, det offent
lige Liv med de smaa og store Krav,
der uafladeligt rejstes, greb ham som
en aldrig standsende Strøm, alle an
dre Interesser maatte trænges tilbage
og stilles i denne store politiske Op
gaves Tjeneste. Det blev hans Venners
dybe Bekymring, hvor længe han kun
de holde til denne opslidende Gerning.
Han skaanede sig aldrig. I et Omfang
som næppe nogen anden Mand i dansk
offentlig Gerning blev han brugt —
og misbrugt — som Raadgiver og som
Hjælper for en hel Befolkning; de
særlige Forhold i Nordslesvig, hvor
saa mange Veje var stængt og kyn
dige Ledere faa, førte alle hen til
den ene. der spændte saa vidt. Der
var ikke den Ting, hvorom Hans Peter
ikke blev spurgt. Aldrig havde han
Fred; Dørene stod ikke i Aabenraa;
paa Gaderne i Berlin eller Køben
havn. i Jernbanekupéer eller paa
Dampskibe, før og efter Møder, over-
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alt trængtes man om ham. Sjældent
fik han et Par Dages Frihed til med
Bøsse og Hund at søge Hvile i Mark
og Skov; sin længste Ferie fik han
i Fængslet i Neumiinster. En Afspæn
ding, han havde haabet at faa ved en
Rejse til Østen, naaede han ikke;
Holger Petersen havde lagt den til
rette for ham, da Verdenskrigen
brød ud.
Hanssen har haft sin Haand med
i alle Ny organisationer, i alle de øko
nomiske og andre praktiske Foreta
gender, ved hvilket det nationale For
svar udbyggedes i Nordslesvig fra
1880erne til Genforeningen. Men sam
tidig med dette ansvarstunge politiske
Arbejde varetog han Hundreder af
Menneskers personlige Interesser. Han
var Konsulent i utallige Undersaatsspørgsmaal, hvor Familiers Ve og Vel
stod paa Spil. Den enkelte Skæbne
bevægede ham lige saa stærkt som Sa
gens politiske Betydning. Hvad satte
han sig ikke ind paa Finnemannsagens Løsning, der skaffede ham de
tre Maaneders Fængsel ? Højesterets
advokat Nellemann og jeg fik utal41

lige Breve fra ham lige saa vel om
fattige Smaamænds som om rige
Gaardfolks Sager. Da Optantkonven
tionen kom, skabte han ufortøvet et
Kontor i Berlin, hvor Kresten Thom
sen og P. A. Callø hjalp Tusinder
med at faa deres Forhold klaret hos
de ofte vrangvillige Myndigheder.
Den unge Nordslesviger, der vilde have
videregaaende Uddannelse i Danmark
eller Tyskland, kom til Hans Peter
om Raad; han skulde skaffe Vejled
ning til Studieplanen, Udvej for S tu
diemidler. Hans Skrivebord var aldrig
tomt for Breve, der skulde besvares;
ind i hans storpolitiske Arbejde og i
hans Syslen med utallige Enkeltsager
brød man med Bøn om Foredrag, nu
i Skagen og nu i Gedser; Blade og
Tidsskrifter krævede Artikler, vej
ledende Oversigter og Redegørelser for
Nationalitetskampens Forløb og Formaal, uafbrudt paakaldte de sønder
jyske Foreninger hans Bistand. Altid
blev man vel modtaget af Hanssen
der var ikke nej i hans Mund, og
han holdt hvad han lovede; det varede
endda sjælden længe, før man fik
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Svar. Vildfremmede Mennesker har
han taget sig af som var de hans Nær
meste, uden mindste Løn, ofte uden
Tak, jævnlig for Utak før eller siden.
Saa havde han sit Blad „Hejmdal“,
skulde arbejde for Forsikringsselska
bet „Hafnia“ , han maatte dog leve
og ikke alt for hurtigt sætte sin Smule
Arv til. Sin egen Børneflok skulde
han have opdraget, medens han sør
gede for alle andre. Der er visselig
ikke høstet Guld paa de smaa Agre,
Hans Peter Hanssen har haft at dyrke
til eget Behov, siden han opgav den
gode fædrene G aar d i Sundeved for
at arbejde for sit Folk.
Den enestaaende Stilling, Hanssen
har i Nordslesvig, i Danmark og det
inaa tilføjes inden for den Kres af
tyske Meningsfæller som Modstande
re, der i Parlamenterne i Berlin lærte
ham nøje at kende, beror paa en sjæl
den Sammenfatning af naturlige An
læg og harmonisk udviklede Egenska
ber: Alsidig Begavelse, store Evner
til at forme det skrevne og talte Ord,
medfødt politisk Forstaaelse, praktisk
Greb og en vidunderlig Gave til
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at omgaas forskelligartede Menne
sker. Ordholdenhed, Troskab. Men
naar H. P. Hanssen med Ildhu og
ubetvingelig Arbejdsvilje har kunnet
gennemleve disse halvthundrede Ar
bejdsaar, saa han endnu, skønt Alde
ren mærkes og Sygdom kan pine, vir
ker med Kraft og Indflydelse, da er
det, fordi han er en frodig Natur, op
af hvilken ustandselig vælder Livs
glæde og Frejdighed. Hanssen er lys
af Sind som af Lød, Lysseer, Lysbrin
ger. Han er en mærkelig jævnmodig
Mand, har en sjælden Evne til at af
vinde alle Tilskikkelser det bedste,
han bliver ikke overmodig i Medgang,
ikke kuet af Modgang. Sjælden ser
man ham uglad, der skal meget til at
trænge Smilet bort fra hans Mund.
Han er ikke en Alleanandsven af Væ
sen, men han har det Lune, den gode
Omgængelighed, vi Danske lider vel.
Han elsker Naturen og trives i Venne
lag. Der lever Sang i hans Taler, og
Samtalen i hans Stue ved et godt Glas
Vin krydres af utallige fornøjelige
Anekdoter og muntre Træk fra hans
Barndom, fra Ungdoms og Mand-
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doms mærkelige Oplevelser; han, hvis
Livskamp har været saa alvorlig, har
Sans for Humor og fryder sig over de
smaa morsomme Ting.
Det Lys, der er udgaaet fra H. P.
Hanssen, har haft Magt til at holde
nede, hvad der fra mørke og sure Kro
ge kan være sivet ud imod ham. Men
Legemets og iSindets Styrkelse har han
under alle Omskiftelser stedse hentet i
sit Hjem. Han har aldrig faaet Lov
til at sidde stille; idelig er han blevet
jaget ud til alle Verdenshjørner, men
altid higede han tilbage til Hjemmet,
til „Hejmdal“s Hus i Aabenraa, til
Sommerhuset paa Høj toft ude ved
Fjorden, hvor Bakkeskraaningerne er
dækket af den herlige Have, hvor
Hanssen og hans Hustru har plantet
hvert Træ og kender hver Frugt. I
Hjemmet er han vis paa altid at finde
hende, uden hvem Hjemmet ikke blev
det Sted, til hvilket ogsaa utallige
Venner ønsker atter og atter at vende
tilbage. Fra [Sundeved tog han i 1888
med sig ud i Kampen en god og klog
Bondepige, Helene Iversen. Hun blev
ham ikke blot Hustru, men Arbejds45

fælle, levede fuldt og helt med i hans
Gerning, aarvaagen, selvtænkende, en
Kvinde med baade Hjerte og Hoved.
Med hende drøftede han alt, til hende
skrev han daglig, naar de var fra hin
anden, hvad han havde oplevet og vir
ket. Hendes Natur udfylder hans,
hendes Kritik er aarvaagen, hun er af
gode og faste Raad.
'De har haft den store Lykke at leve
Livet sammen og 'beholde de ni dyg
tige Børn. T 44 Aar har deres Hjem
staaet aabent for alle Venner og Med
kæmpere; nævn én, der ikke har været
der, fra Skoledrengen til Danmarks
Konge. Ved det store runde Bord er
der altid Plads, mellem Hans Peter og
Fru Helene, ved den fyldte Kaffekop.
Ingen kender Hanasen ret eller forstaar den umiddelbare Friskhed, der
har præget ham og al hans Gerning,
som ikke har set ham sammen med
hans Hustru, omgivet af Børn og Bør
nebørn, med en Spøg og en Historie
til hver enkelt, i Leg med de Smaa
der klynger sig til ham. Der vil en
Gang blive skrevet en Bog om Hans
Peter og Helene Hanssen, om hendes
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Indsats i hans Liv, om deres Hjem.
Da faar hans Livsgerning sin rette
Baggrund: -det danske Hjem, hvis Fri
hed paa Nordslesvigs Jord de to, Bon
dekarlen og Bondepigen fra Sundeved,
værgede af al Formue, med rige Ev
ner, med urokkelig Tro og med Lykke.

