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STATS-

MINISTEREN

KRONIK

Har du et eller andet emne,
som du gerne vil fortælle an-
dre om - eventuelt om Syd-
slesvig? Så skriv en kronik til
avisen. Send den til
kronik@fla.de.

Størrelsen skal være max.
8000 tegn - inklusive mellem-
rum. Forsyn teksten med et
par linjer om dig selv, et foto
og et kontonummer til det lille
honorar. Vi forbeholder os ret
til lettere redigering. 

Skriv en kronik

Danskhed. Søndag den
11. september 1921 var
datoen for det første års-
møde i Sydslesvig. Lige
siden har der været af-
holdt en meget lang
række årsmøder, der som
bekendt fortsat finder
sted. Men i de første år
forløb årsmøderne på en
noget anden måde end i
dag, ligesom formålet var
et andet.

Af Mogens Rostgaard Nissen

»Paa Regeringens og hele det dan-
ske Folks Vegne siger jeg: De skal ik-
ke blive glemt.« Sådan udtrykte da-
værende statsminister Niels Neer -
gaard forbindelsen mellem Dan-
mark og det danske mindretal syd
for den nye dansk-tyske grænse i
sin genforeningstale på Dybbøl
Banke i juli 1920. Han fulgte op
med at sige, at det var en ærespligt
for Danmark at yde støtte til at be-
vare dansk sprog og folkelighed i
dette område. Dette sidste var da
også hovedformålet med det første
årsmøde, der blev afholdt i Flens-
borg godt og vel et år efter genfor-
eningsfesten. Den nystiftede Den
Slesvigske Forening havde som op-
gave at markere det danske i Syd-
slesvig og at holde gang i en leven-
de dansk befolkningsgruppe. Derfor
havde årsmøderne fra starten afgø-
rende betydning for det danske
mindretal. 

Folkemøderne
Baggrunden for årsmødet gik helt
tilbage til de berømte dansksindede
folkemøder på Skamlingsbanken i
1840erne. Flere af talerne fremhæ-
vede betydningen af lignende fol-
kemøder, der var blevet afholdt i
Sønderjylland i årene inden genfor-
eningen. Dette blev udtrykt klarest
af bankdirektør P. Thomsen, der åb-
nede mødet i Borgerforeningen ved
at sige: »Det er det første Aarsmøde,
der afholdes siden 1914. – Vi har nu
indledet vore Aarsmøder hernede,
og vi gør det i Haab om, at det maa
gaa som det gik i Nordslesvig, at de
maa vokse fra Gang til Gang, fra Aar
til Aar.« Altså et åbenlyst ønske om,
at årsmøderne og danskheden kun-
ne vokse i omfang, så Sydslesvig til
sidst kunne komme med til Dan-
mark. 

Tyske reaktioner
Årsmødet blev ikke modtaget videre
positivt af alle i det tyske flertal. I
den socialdemokratiske Flensburger
Volkszeitung forudså man med no-
gen skepsis, at tysknationale ville
arrangere sort-hvid-røde modde-
monstrationer, men avisen havde
heller ikke noget godt at sige om
det dansksindede årsmøde. Derfor

sluttede man med at konstatere, at
»man bør lade Chauvinister og Re-
aktionære fra begge Sider passe sig
selv«. Den borgerlige Flensburger
Nachrichten bragte en artikel med
overskriften »Lad Danskermødet i
Fred«, fordi en Forstyrrelse af Dan-
skermødet vilde være en politisk
Dumhed. Man sluttede artiklen med
nedladende at konstatere: »Lad os
ogsaa ved denne Lejlighed vise, at vi
anser den lille danske Koloni i Flens-
borg som fuldt ud ufarlig.« 

Torden og Lynild
Det var egentlig planen, at årsmø-
det skulle have været afholdt under
åben himmel. Man havde fundet
frem til en velegnet plads ved Bal-
lastbjerget, der ifølge Flensborg Avis
ikke kunne »have været bedre
valgt«, fordi man fra den skrånende
mark havde »den mest henrivende
Udsigt til Kobbermøllebugten og
Kollund«. De tyske myndigheder
havde givet lov til, at Dannebrog
måtte hejses på pladsen, mens man
ikke ville tillade egentlige flagoptog
gennem byen. Desværre »brød det
løs med Torden og Lynild, med Regn
og Hagl«, netop som tilstrømningen
var størst, og man var derfor nødt

til at flytte mødet til tre mindre mø-
der i Borgerforeningen, Logehuset
og i Nordischer Hof, som Flensborg-
hus fortsat blev kaldt. 

Ernst Christiansens tale
Ernst Christiansen var hovedtaleren.
Han var chefredaktør på Flensborg
Avis, og han var mindretallets poli-
tiske leder. Overskriften for hans ta-
le var »Det første Arbejdsaar«, og ef-
ter at have mindet om de dansksin-
dedes trængsler før og under Første
Verdenskrig, gjorde han det klart, at
det var svært for ham at se årsmø-
det som en festdag. Det skyldtes, at
Flensborg stadig var en del af Tysk-
land. Ydermere kunne han konsta-
tere, at »Magthaverne byder os ikke
de Vilkaar, som deres Forfatning til-
siger os«. Hermed hentydede han til,
at de tyske myndigheder i henhold
til forfatningen skulle »give os de
Skoler, vi har Brug for, og anerkende
Forældrenes Ret til ene at bestem-
me, om deres Børn skal gå i dansk
eller tysk Skole«. For – som han sag-
de senere i talen – »Vi er Danske, og
vi vil vedblive at være Danske, og vi
vil behandles som Danske efter Fol-
kerettens Forskrifter«. 

Alligevel havde Ernst Christiansen

også noget positivt at sige. Det
hang sammen med den opbakning,
som mindretallet havde modtaget
fra Danmark. Grænsen var rykket så
tæt på Flensborg, at »vi herfra kan
se ind i Danmark«, hvilket var afgø-
rende for, at mange flensborgere og
sydslesvigere efterhånden ville ven-
de tilbage til det danske. Desuden
var Borgerforeningen blevet indret-
tet, Flensborghus købt og Central-
biblioteket ved at blive etableret. De
danske foreninger i Sydslesvig var
dannet, og »Den danske Stat har re-
debont ydet kulturel Støtte«, hvilket
gav et godt afsæt for en styrkelse af
danskheden i Sydslesvig. 

Intern uenighed
Disse offentlige udtalelser klinger
lidt hult, når man holder det op
imod Ernst Christiansens meget om-
fattende formandsindlæg på et luk-
ket møde i »Den Slesvigske For-
enings« udvidede bestyrelse et par
måneder før. Han kritiserede stærkt,
at mindretalsledelsen det foregåen-
de år havde brugt det meste af sit
krudt på at bekæmpe hinanden, og
at man havde mistet følingen med,
hvad der rørte sig i mindretallet.
Derfor krævede han, at Den Slesvig-

ske Forening valgte »en Bestyrelse,
der arbejder godt sammen i gensi-
dig Tillid«. Han opfordrede også til,
at bestyrelsen repræsenterede alle
foreningens medlemmer. Kun på
den måde kunne man fremme den
danske sag, ligesom det var en af-
gørende forudsætning for, at man
fortsat kunne regne med støtte fra
Danmark. Han hentydede direkte til,
at Den Slesvigske Forening generelt
skulle være bedre til at tage imod de
dansksindede arbejdere, som ifølge
Christiansen ikke følte sig særlig
godt repræsenteret i foreningen.
Det var et problem, fordi en for-
holdsvis stor del af mindretallet
netop var fra arbejderklassen. 

Det er i lyset af denne interne 
uenighed, at det første danske års-
møde i Flensborg må forstås. Både
udadtil og indadtil var der et stort
behov for at markere enighed og
fællesskab. 

Det er ikke klart, hvor mange der
deltog i det første årsmøde – blandt
andet fordi uvejret standsede til-
strømningen – men 3000-4000
mennesker er et kvalificeret bud. 

På det første bestyrelsesmøde i
Den Slesvigske Forening efter års-
mødet kunne Ernst Christiansen dog
ikke svinge sig op til mere end kort
at takke alle, der havde medvirket
til forberedelsen af årsmødet. Det
var »forløbet på Tilfredsstillende
Maade«, hvilket ikke ligefrem tyder
på ekstatisk begejstring hos for-
manden. 

Omvendt havde mødet været en
så stor succes, at det uden større
diskussion blev gentaget året efter
som et friluftsmøde. Dermed var
grunden lagt til det danske mindre-
tals årsmødetradition. 

Det første årsmøde

Mogens Rostgaard 
Nissen er leder af 
Studieafdelingen 
ved Dansk 
Centralbibliotek 
for Sydslesvig.

Ovenstående annonce kunne læses i Flensborg Avis. Det var indbydelsen til det første årsmøde i Sydslesvig.

PRIVATFOTO

Dette er den første af tre 
kronikker om årsmøderne. De to
næste bringes fredag og lørdag.


