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Paul Verrier 

Sønderjydernes ven 
 

”Der har næppe udenfor Danmarks grænser levet nogen mand af fremmed 

nationalitet, der har elsket vort land og vort sprog så højt og gjort så stort 

arbejde for vort folk som Paul Verrier”, skrev amtslæge H. Lausten-

Thomsen ved hans død i 1938, 

 

Paul Verrier blev født den 13. februar 1860 i La Ferté-Macé, dep. Orne i Basse-

Normandie i en gammel normannisk håndværkerslægt. Han viste tidligt stor interesse 

for sprog, og allerede som stor skoledreng begyndte at lære sanskrit, arabisk, latin, 

græsk, engelsk, tysk, italiensk og spansk, en alsidig foretagsomhed, som skolen dog 

satte en stopper for. Det var naturligt, at han skulle studere, og som 16-årig blev han 

sendt til Paris, hvor han i 1879 tog sin studentereksamen. Da han ikke alene havde 

gode sproganlæg, men også var matematisk begavet, var det vanskeligt at træffe 

valget om det videre studium; for forældrenes skyld valgte han matematikken, men 

efter et par år brød han af og gav sig til at studere sprog og litteratur. De følgende år 

var økonomisk svære for ham, men trods det, udvidede han studierne til også at 

omfatte kinesisk, hvor han drev det så vidt, at han kunne skrive en kinesisk ABC. 

Hans ønske om, at blive ansat som tolk i et fransk konsulat i Kina, gik ikke i 

opfyldelse; i stedet blev han lærer i fransk ved en engelsk drengeskole, og senere 

flyttede han til Tyskland, hvor han fik stilling på en engelsk kostskole i nærheden af 

Heidelberg. Fra 1885 til 1909 var Verrier ansat som gymnasielærer forskellige steder 

i Frankrig, fra 1890 ved Lycée Carnot i Paris. 

 Hans normanniske afstamning vakte hans interesse for Norden og studiet 

af de nordiske sprog, som han ikke ville nøjes med at kunne læse – han ville også 

kunne tale dem. 

 Det var imidlertid ikke så let for en franskmand i firsernes Paris – han var 

rejst tilbage til den franske hovedstad – for at finde hjælpemidler til at lære dansk. 

Han opstøvede alt, hvad opdrives kunne og arbejdede flittigt med det han fandt. 

Talrige notater og optegnelser i hans lærebøger viser, hvorledes denne myreflittige 

mand med utrolig energi lærte sig selv at tale dansk. Sværest var nok den korrekte 
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udtale af dansk, som voldte ham mange kvaler, indtil han i 1891 stiftede bekendtskab 

med en ung dansker, Alfred Glahn, der studerede fransk. 

 I 1897 kom Paul Verrier for første gang til København. Da kunne han tale 

forbavsende godt dansk. 

 Politiken skriver 5. sept. 1894: ”…. forleden kom til byen en ung 

franskmand, hr. Paul Verrier, der har lært sig dansk, …. og som kan tale det så 

fuldkommen med bløde d’er og stødtoner og resten, at man sidder i en henrykt 

forbavselse, når man hører på ham.” Verrier kom i København i forbindelse med 

sønderjyder og sønderjysk interesserede kredse, der vakte hans interesse for det 

sønderjyske spørgsmål. Han rejste fra København til Sønderjylland med anbefalinger 

fra Martha Ottosen og magister H.V. Clausen, som var hans gode ven. Han besøgte 

Gustav Johannsen i Flensborg og var oppe på Flensborg Avis’ redaktion, hvor han 

traf redaktør Jens Jessen, og han mødte andre kendte sønderjyder, for eksempel H.P. 

Hanssen, Jørgen Zachariassen og redaktør Moldt. 

 Efter denne rejse skrev han en del artikler og digte om Sønderjylland og 

sønderjydernes kamp om fremmedherredømmet. I 1905 blev han udnævnt til docent 

ved Sorbonne, hvor han skulle forelæse over moderne nordiske sprog, en ny disciplin 

i Sorbonnes over 600-årig historie. Han greb enhver lejlighed til at tale om 

Sønderjylland, og når en af hans elever ville til Norden, fik den pågældende altid en 

hilsen med til hans venner i Flensborg og Aabenraa. 

 Efter krigsudbruddet i august 1914 stillede han sig til rådighed for det 

franske indenrigs- og krigsministerium. Så snart Verrier hørte, at det 9. preussiske 

armekorps (det var stationeret i Slesvig, Holsten, Mecklenborg, Hamborg og Bremen) 

var marcheret ind i Belgien og havde kæmpet ved Liege, henvendte han sig i de to 

ministerier og anmodede om samme behandling for eventuelle sønderjyske 

krigsfanger som for dem fra Alsace-Loraine. Han foreslog, at man samlede de 

sønderjyske fanger i en fælleslejr efter først at have undersøgt deres personlige 

forhold grundigt. 

 Den 23. 8. 1914 kunne Berlingske Tidende bringe en meddelelse om, at 

Franz von Jessen havde henledt de franske myndigheders opmærksomhed på de 

indkaldte dansksindede sønderjyders særlige problemer, og at disse, hvis de faldt i 

fransk fangenskab, ville blive ligestillet med polske fanger og fanger fra Alsace-

Loraine. 

 Franz von Jessens initiativ krydsede Verriers ide om en særlig fangelejr 

for de sønderjyske, dansksindede krigsfanger, og først da der var blevet udnævnt en 

direktør for krigsfangevæsenet, lykkedes Verrier at komme videre med sine planer. I 
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et brev, som Paul Verrier sendte direktøren, M. Paul Matter, den 24. december 1914, 

hedder det bl.a.: 

 ”Lige siden August har jeg haft den ære at henlede regeringens 

opmærksomhed på den behandling, de slesvigske krigsfanger fortjener…… Som 

professor i nordisk sprog og litteratur har jeg grund til at mene, at ingen anden 

franskmand kender Norden, især Danmark, så godt som jeg, og at ingen anden 

franskmand er så kendt i Norden. Jeg har til bunds studeret det slesvigske spørgsmål, 

ikke alene i bøger og tidsskrifter, men også på selve stedet. De sidste 17 år har jeg 

stået i venskabelig forbindelse med de slesvigske førere for det danske parti, med de 

enkelte medlemmer af den preussiske landdag og den tyske rigsdag, med journalister 

og formænd for mange forskellige foreninger o.s.v. Af alle disse grunde tror jeg ikke, 

det kan kaldes ubeskedent at udtrykke min mening om vore krigsfanger af slesvigsk 

oprindelse.” 

 Herefter følger en række forslag, blandt andet om oprettelse af en særlig 

lejr og om speciel gunstig behandling af fangerne, der for eksempel skulle have lov til 

at sende såvel breve som avisartikler hjem. 

 Allerede 14 dage efter havde Verrier møde med direktøren, ved hvilken 

lejlighed han forelagde ham syv forslag vedrørende fangerne. Paul Matter billigede 

Paul Verriers planer, og den næste dag gav kommandanterne i krigsfangelejrene 

instruks om, at fangerne nu måtte skrive hjem på dansk, men Verrier skulle være 

censor. Yderligere fik Verrier tilladelse til at besøge en række krigsfangelejre i 

Bretagne, hvor der skulle findes sønderjyske fanger. 

 Forsynet med lister over omtrent 200 sønderjyder indleder han den 4. 

februar 1915 med en krigsfangerejse til Nordfrankrig. Den første fange, Verrier traf, 

var fra Genner ved Aabenraa. Han lå på militærhospitalet i Rennes, hvor han havde 

fået venstre ben amputeret. Hvem af de to, der blev mest rørt ved dette besøg, er 

vanskeligt at sige. Verrier tiltalte ham på dansk og sagde stilfærdigt. ”De er 

sønderjyde?”, hvorefter de talte længe sammen. Professoren forærede den sårede 

cigarer, cigaretter, chokolade og danske bøger – men bedst var samtalen på 

modersmålet. 

 Verrier fandt adskillige andre sønderjyske fanger, men hovedformålet 

med hans arbejde var ikke nået endnu. De fangne dansksindede sønderjyder var 

endnu ikke samlet i en lejr for sig, men befandt sig rundt omkring i de forskellige 

fangelejre i Frankrig og Nordafrika. I marts 1915 fik Verrier en anmodning fra den 

parlamentariske kommission for skandinaviske anliggende om at sende en 

redegørelse om de slesvigske fanger. Dette skete prompte, og snart skulle det vise sig, 
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at hans tanker blev forstået og værdsat af de højeste myndigheder. Efter et møde i 

krigsministeriet, hvortil man havde bedt ham komme, enedes man om, at 

krigsfangedirektøren skulle anmode ministeren om at samle fangerne i en fælles lejr, 

så vidt muligt i Normandiet, og det skulle overdrages Verrier at overvåge denne lejr. 

 Et par uger efter bestemtes det enderligt, at lejren skulle oprettes, dog 

ikke i Nordmandiet, men i Sydfrankrig , ved byen Aurillac, hvor en katolsk 

drengeskole blev indrettet til formålet. 

 

 
Signeret foto af Paul Verrier. 

 

Da Verrier sidst i april 1915 kom dertil, fik han tyske krigsfanger til at 

lave køjer, brikse og bogreoler, de sidste til 95 kg danske bøger og aviser som han 

medbragte. 

I maj var man klar, og fangerne der var spredt over hele Frankrig, Tunis, 

Algier og Saharaørkenen, samledes langsomt i Aurillac. 

http://denstorekrig1914-1918.dk/category/nyheder/page/15/
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Professor Verrier sørgede ikke alene for fangernes timelige vel, men tog 

sig også af undervisning og anden fornuftig anvendelse af tiden. Der blev givet 

undervisning i dansk og fransk, der var gymnastiktimer, og den danske sømandspræst 

fra Newcastle, Troensgård-Hansen, fik lov til at besøge lejren. Senere blev pastor 

N.A. Jensen, senere sognepræst i Møgeltønder, fast ansat som præst. 

Som tiden gik, og der kom flere og flere fanger, blev kostskolen for lille, 

og man måtte flytte. Valget faldt på en stor gammel og skummel bygning, som blev 

pudset op indvendig og til sidst blev meget hyggelig. På 1. sal blev biblioteket, der nu 

var på 2.500 bind, anbragt. I læseværelset skulle der også være plads til to skræddere, 

som skulle ordne fangernes klædningsstykker. I begyndelsen havde Verrier selv, med 

penge fra Danmark, forsynet fangerne med undertøj. Senere overtog den franske 

regering den opgave. 

I det sidste krigsår gik arbejdet sin vante gang i lejren. Mange af fangerne 

var til daglig på arbejde rundt omkring hos bønderne. Professoren selv, der også 

skulle passe sit professorat ved Sorbonne, fik lister fra krigsministeriet med navne på 

fanger. Han gennemgik disse lister og fik dem sendt til Aurillac, hvor man så kunne 

ordne det videre fornødne. Hen på efteråret 1918 var der ifølge en opgørelse fra 

ministeriet over 500 i lejren. Da havde den bestået i 3 ½ år. Gennem beretninger og 

rapporter har man hele tiden kunnet følge livet i den. Man har mærket professorens 

utrættelige omsorg for sine fanger. Han interesserede sig for hver enkelt af dem, blev 

aldrig træt af rejser fra Paris til Aurillac for at være sammen med dem, at hjælpe dem 

og opmuntre dem. 

Endelig oprandt den 11. november 1918. En af fangerne har i 

”Sprogforeningens Almanak” 1938 skildret denne dags jubel blandt befolkningen og 

fangerne. Endnu en jul måtte de glade fanger nødtvunget tilbringe i fangenskab, men 

deres ”julemand”, som de kaldte professor Verrier, var midt iblandt dem og uddelte 

store kufferter fulde af de dejligste ting, franske cigaretter og cigarer, franske 

sydfrugter, franske bøger – og han viste lysbilleder og fortalte om Auvergne, om 

Danmark og Sønderjylland; og man sang sammen sønderjyske sange. Med året 1919 

voksede spændingen og hjemlængslen hos fangerne, og hjemme i Sønderjylland 

længtes man ikke mindre. 

Straks efter våbenstilstanden henvendte Verrier sig til 

krigsfangedirektøren for at få fangerne sendt hjem. Han kunne i sandhed sige, at man 

i Frankrig gjorde alt hvad der var muligt i den retning. Da den officielle dansk-

slesvigske delegation i begyndelsen af marts ankom til Paris, var afviklingen allerede 

i fuldgang. Den 29. marts skrev H.P. Hanssen i ”Hejmdal”: ”Professor Verrier rådede 



 

7 

 

til, at minister P. Munch og jeg opsøgte krigsfangedirektøren for at overbringe vort 

ønske,” som gik ud på, at alle fanger skulle sendes så tidligt hjem, at de kunne deltage 

i afstemningen. Nye forhandlinger førte til, at de skulle samles i Dunkerque og derfra 

sejle med damperen St. Thomas. Det var en selvfølge at Verrier skulle med på denne 

rejse. Lørdag den 29. marts modtog gymnastikdirektør Rasmussen et telegram: 

Mandag formiddag i København – 214 sønderjyder. 

    Paul Verrier. 

 

Modtagelsen i hovedstaden blev storslået, festligheder blev afholdt til ære ikke blot 

for fangerne, men også for Verrier og hans indsats. En uges tid efter blev han 

modtaget i audiens af Christian X, der tildelte ham Dannebrogsordenens 

kommandørkors. Et lille års tid efter, i februar 1920, modtog han fra statsminister 

Zahle en skrivelse, hvori der meddeltes, at finansudvalget havde givet tilslutning til, 

at der pr. 1. april 1920 skulle tillægges ham en årlig ydelse af 10.000 francs. Han var 

nu blevet 60 år gammel, men med den ildhu, der brændte i ham, tog han ivrigt og 

interesseret del i de begivenheder, som vi kender fra afstemningstiden og Genfore-

ningen. Hans venner, krigsfangerne, fik dannet deres egen forening, Aurillacfore-

ningen. Gang på gang vendte han tilbage til Sønderjylland for at samles med dem på 

ny. Ved et sådant møde, hvor H.P. Hanssen var til stede, opfordrede han 

Aurillacforeningen til at lade male et billede af professor Verrier til ophængning på 

”Folkehjem” i Aabenraa. Det blev den sønderjyske malerinde Agnes Smidt, 

Lundsmark,  der i efteråret 1932 malede et billede  af ham. Det smukke billede blev 

afsløret ved foreningens årsfest, og foreningens formand hyldede Verrier som 

sønderjydernes gode ven. 
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Agnes Smidts portræt, fra 1932, af professor Paul Verrier (1860-1938) på Folkehjem. 

 

Paul Verrier blev i Danmark til efter Genforeningen. I afstemningstiden var han 

knyttet til Den internationale Kommission (CIS) som det franske medlem Paul 

Claudels rådgiver. Både i embedsmedfør og privat besøgte flere gange grev Otto 

Didrik Schack på Schackenborg i Møgeltønder, og blev en kær ven af huset. 

 

Paul Verrier deltog i Genforeningsfestlighederne, herunder Genforeningsfesten på 

Dybbøl den 11. juli 1920, hvor han også blev hyldet. 

 

Paul Verrier døde i sit hjem i Paris den11. august 1938, i en alder af 78 år. Amtslæge 

H. Lausten-Thomsen skrev i en nekrolog i Sønderjysk Månedsskrift bl.a.: 

 ”Der har næppe uden for Danmarks grænser levet nogen mand af 

fremmed nationalitet, der har elsket vort land og vort sprog så højt og gjort et så stort 

arbejde for vort folk som Paul Verrier …… han talte de nordiske sprog fejlfrit om 

end med en lidt fremmed tone; han skrev danske og svenske vers, så de for vore øren 

http://www.graenseforeningen.dk/node/3995
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/g/all/4617
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/c/all/6003
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lød som digte af landsmænd …… Vi er mange, der har regnet ham som en god ven i 

over en menneskealder, og mange, mange flere har grund til at tænke på ham med 

taknemmelighed.” 

 

Da Møgeltønder i 1920 skulle have ny dansk præst, kontaktede Verrier grev Schack 

og gav pastor N.A. Jensen sine varmeste anbefalinger i så varme toner, at Schack 

ikke kunne forbigå ham, da valget faldt. N.A. Jensen blev Møgeltønder en god præst 

og vesteregnen en god mand.  

 


