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Biblioteksbestyrelsens formand
Christian Jürgensen klipper snoren til
det nyindrettede Slesvig Bibliotek.

FORORD
Af: Alice Feddersen, bibliotekschef
2014 var som tidligere år et udfordrende

Uforudsete forhold skabte store udfor-

og spændende år på flere områder.

dringer på personaleområdet, og som
følge deraf blev det nødvendigt, at justere

Økonomien blev fra starten en udfordring

forventningerne til årets faglige mål og

på grund af reducerede indtægter og der-

resultater.

af et behov for tilpasning af budgettet.
2014 bød også på rigtig mange positive
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Samtidig vidste vi, at brandsikring af

oplevelser. Vi blev f.eks. endnu engang

ejendommen i Nørregade 59 i Flensborg

tilgodeset med projektmidler til såvel

samt den almindelige vedligeholdelse af

Forskningsafdelingen som til biblioteks-

den ville være en ”dark horse”.

virksomheden samt til etableringen af

det nye samarbejde med Dansk Kirke i

stykke &meget, meget mere.

Sydslesvig og Dansk Sundhedstjeneste
omkring det nye Slesvig Bibliotek.

Ved årets udgang er der fortsat udfordringer, som skal løses sammen med

”Borgerhjælp” - en pendant til Borgerser-

medarbejderne, samarbejdsudvalget BR,

vice i Danmark - blev et nyt tilbud på bib-

tillidsrepræsentanterne og eksterne sam-

lioteket.

arbejdspartnere.

En ny hjemmeside gik i luften - i et tæt

Men det gode arbejde fortsætter - med po-

samarbejde med hovedparten af Dan-

sitiv politisk opbakning fra sydslesvigske

marks folkebiblioteker i ”Danskernes Di-

samarbejdspartnere, SSW’s repræsentan-

gitale Bibliotek”.

ter i kommuner og kredse, de kredsfrie
byer og ministeriet i Kiel.

Vi modtog en invitation til projektet
”Rum & læring” under Kulturstyrelsen - et

Stor tak for opbakning og støtte fra Syd-

samarbejde mellem Dansk Skoleforening

slesvigudvalget og diverse fonde, der valg-

og biblioteket sammen med syv danske

te at støtte biblioteksvirksomheden i 2014.

biblioteker.
Og sidst men ikke mindst, tak til alle bibEn stor ”slægtsforskerdag” i forbindelse

liotekets medarbejdere. Uden dem - intet

med projektet ”Den slesvigske Samling

bibliotek!

som forskningsbibliotek” blev et tilløbs-

Der var fuldt hus til Den Slesvigske Samlings ”slægtsforskerdag”.

FORMANDENS BERETNING
Af: Christian Jürgensen, formand for biblioteksbestyrelsen

ØKONOMI

Med hensyn til økonomi blev der også
godkendt et regnskab for nyindretning

Biblioteksbestyrelsen startede året med

af Husum Bibliotek med indvielse no-

at revidere budgettet for indeværende år

vember 2013 samt godkendt budget for

som følge af reduktion i tilskuddet i for-

flytning af Slesvig Bibliotek fra Lolfod til

hold til fremsendte budget. Resultataf-

Ansgarkomplekset, Bismarckstraße 18a.

talen for 2014 blev taget til efterretning
efter at den, svarende til budgettet, var

FAGLIGE FORHOLD

reduceret med enkelte aktiviteter. Regnskabet for 2013 blev godkendt trods et un-

Biblioteksbestyrelsen beskæftigede sig ud-

derskud pga. behovet for brandsikring af

over økonomi med et eventuelt samarbej-

ejendommen i Nørregade 59. Underskud-

de omkring et fælles dansk-tysk bibliotek

det blev finansieret af egenkapitalen.

i Harreslev. Det videre udspil ligger nu i
Harreslev kommune, når der er fundet

Processen omkring budgetlægningen for

en investor og placering af et fællesbib-

2015 blev koordineret i Det Sydslesvig-

liotek. Biblioteksbestyrelsen udtrykte en

ske Samråd med efterfølgende aftale om

vis skepsis over for dette projekt, idet det

forskellig fordeling af fremskrivningen i

efter al sandsynlighed vil fjerne brugere

forhold til de enkelte organisationers be-

fra hovedbiblioteket.

hov. For bibliotekets vedkommende blev
der forhandlet igennem, at vi fik aftale

Biblioteksbestyrelsen havde lejlighed til

om at ansøge om midler til den resteren-

at udtale sig i en høring omkring Sydsles-

de brandsikring over de kommende år.

vigloven i 2014. Høringen var planlagt fra

Forskningsafdelingen blev tilgodeset pga.

lovens vedtagelse i 2010.

ansættelse af en ekstra ph.D.-studerende
til gavn for mindretallet som helhed.
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Gebyrer for for sent afleveret materiale

rørende oplysning om mindretallet rettet

blev revideret i lidt opadgående retning i

mod Danmark.

2014. Bibliotekets vedtægter var på dagsordenen med henblik på revision. Specielt

Formandskabet deltog i et møde med

punkterne om medarbejderrepræsentan-

bibliotekets bedriftsråd, i årsmødet i Dan-

ter i biblioteksbestyrelsen og honorar til

marks Biblioteksforening, i kurser om-

formandskabet blev der taget hånd om.

kring regnskab og i en del repræsentative
opgaver inden for mindretallets organisa-

I forhold til samarbejdet i Det Sydsles-

tioner m.m.

vigske Samråd blev projektet om oplysnings- og kommunikationsstrategien en

Ved samtlige biblioteksbestyrelsesmøder

opgave. Biblioteksbestyrelsen tog aktivt

blev der orienteret om bibliotekets hver-

del i i forsøget på at nå et kompromis i

dag i form af skriftlige meddelelser fra

styregruppen. Målet var at kunne formu-

alle teams i biblioteket, således at bibli-

lere en projektansøgning til Sydslesvigud-

oteksbestyrelsen til stadighed var og er

valget med henblik på opfølgning af de

opdateret på aktiviteterne i bibliotekets

forslag, der ligger i Bysted-rapporten ved-

samlede virkeområde.

Indvielsesfest i Slesvig Bibliotek.
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Der er rift om bøgerne, når bibliotekar
Karl Fischer præsenterer ”Månedens
bedste bøger”.

TEAM VOKSEN
Af: Nina von Lachmann Steensen, team-leder
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig sætter en ære i at udleve rollen som inspirator
og formidler af dansk og nordisk sprog og kultur med fokus på det danske mindretal i Sydslesvig.
Vi læner os op ad dansk bibliotekslov –

me. Stedet hvor de henter inspiration og

og i tilgift følger vi de sidste nye trends

viden, får oplevelser – både ventede og

indenfor biblioteks- og kulturverdenen,

overraskende.

i Danmark såvel som internationalt, og
oversætter dem til vores særegne kon-

Et sådant udgangspunkt forpligter os til

tekst.

hele tiden at være vakse ved havelågen
både overfor faglige trends, og hvilke

Vi vil ikke kun være, men er allerede, og

rammer og aktiviteter vore brugere og

arbejder på fortsat at blive bedre til at

gæster vil have glæde og nytte af.

være det sted, vore brugere og gæster i
alle aldre og oprindelser føler sig hjem10

2014 var ikke nogen undtagelse. Vi sam-

mensatte et bredt tilbud af aktiviteter –

fordoblede publikumstallet.

gamle succeser såvel som nye tiltag. Vi
flyttede i nyindrettede bibliotekslokaler

Karl Fischers ”Det der om torsdagen”,

i Slesvig. Vi indgik endnu tættere samar-

med bibliotekarens anbefalinger ”Måne-

bejde med vore søster-organisationer, vi

dens bedste bøger” samt et kulturelt eller

videreudviklede og opgraderede interne

litterært oplæg, var ligeledes velbesøgt.

kompetencer, og vore bogbusser rullede

”Månedens bedste bøger” fandt også sted

adskillige kilometer og formidlede ople-

i begge filialer i Husum og Slesvig. Begge

velser og udlån af bibliotekets mange ma-

steder med et trofast publikum.

terialer i de sydslesvigske landområder.
Biblioteket bød på større engangsople-

AKTIVITETER OG
ARRANGEMENTER

velser, såsom besøg af de kendte norske
strikkeikoner Arne og Carlos og den nu
traditionsrige julekoncert med Frøya

Velkonsoliderede succeser indenfor vok-

Gildberg.

senbiblioteket foldede sig ud, og nye aktiviteter blev afprøvet og styrket. Som
eksempler kan nævnes ”Biffen”, som Michael Juul Olsen har været tovholder på
i efterhånden mange år. Otte filmforevisninger i samarbejde med SSF, garneret
med ost, rødvin og socialt samvær, var en
gedigen succes.
Viggo Böhrnsen Jensens ”Læs Bogen - Se
Filmen” trak også sit faste bog- og filmglade publikum, med lejlighed til at diskutere indhold og form.
”Lillis Lyttesalon”, som Lilli Bruhn står

De norske strikkeeksperter Arne & Carlos
signerer deres bøger på Flensborg Bibliotek.

for, justerede lidt på konceptet i 2014 ved
at koncentrere sig om lokale oplæsere af
selvvalgte tekster. Det gav god respons og

En festlig TV-aften med ”Dansk Melodi Grand Prix 2014” med afstemning og
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hygge for hele familien og en forrygende

Bibliotekets læsekredse fortsatte i 2014,

sjov TV-aften med forevisning af Jan Gint-

og nye for let-læsning kom til. Lene Lund

bergs stand-up show ”Gintberg på kanten

og Malene Skov Leth, som står for læse-

- i Sydslesvig” blev af holdt med succes. I

kredsene, tiltrak på denne måde både

sidstnævnte var bl.a. bogbussen medak-

dansktalende med læsevanskeligheder,

tør. En aldeles ubetalelig PR for bibliote-

såvel som danskkursister, der nød godt af

ket og Sydslesvig i dansk TV’s primetime.

en lejlighed til at øve sig i dansk.

”Super godt, og ja han er god ham
Gintberg. God reklame for os hernede.”
”Tak for en dejlig aften og gode grin.”
Kilde: Facebook

I Folkeuniversitetsregi inviterede biblioteket til flere foredrag. Et af de største
tilløbsstykker, der var en fortsættelse af
en succes igangsat i 2013, var kunsthistoriker Grethe Bays foredragsrækker om
kunst og arkitektur.
”Skumringstid” er en årligt tilbageven-

Hjælp til IT og PC og introduktion til

dende begivenhed i november, som fore-

e-services, f.eks. e-reolen og undervisning

går i biblioteker i hele Norden. Denne

i slægtsforskning blev efterspurgt og leve-

gang kunne både Husum og Flensborg

ret.

Bibliotek lægge hus til en stemningsfuld

Skoleinspektør på Husum Danske
Skole, Solveig Aggerholm, læser
”Stallo” i Husum Bibliotek.
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Kulturjournalist på DR Nanna
Mogensen interviewer forfatter
Hanne-Vibeke Holst.

aften med oplæsning af den (vel)voksne

relativt set et tilløbsstykke på linje med

gyser ”Stallo” i stearinlysets skær og hyg-

tidligere år.

gelig komsammen med ”svensk” traktement og nordisk fællessang.

Børnebiblioteket satte igen et lille aftryk
på litteraturfestivalen. Børn og deres for-

NORDISKE FORFATTERE
PÅ BESØG

ældre blev inviteret til Børnebio, hvor de
sammen kunne opleve den første biograffilm om Alfons Åberg. Bagefter var der

Mange kendte forfattere lagde vejen forbi

aftensmad med hotdogs og saft. En succes

biblioteket og Sydslesvig.

der hurtigt måtte melde ”alt optaget”.

Den grænseoverskridende litteraturfesti-

Biblioteket havde yderligere fornøjelsen

val ”Litteraturfest.nu” løb af stablen for

af i løbet af året at kunne præsentere

5. år i træk i samarbejde med Nordisk In-

Tine Enger i Husum Bibliotek og Maren

formationskontor og biblioteker nord og

Uthaug, Erling Jepsen og Katrine Marie

syd for grænsen. På grund af færre mid-

Guldager i Flensborg Bibliotek.

ler i 2014, var der færre forfattere/arrangementer end tidligere år. Denne gang
med 10 deltagende forfattere fra Norge,
Danmark og Tyskland. Men festivalen var
13

40000 KILOMETER MED
”RULLENDE” BIBLIOTEKER

umiddelbar mulighed for at komme til
vore faste udlånssteder i Husum, Slesvig
og Egernførde. Udover de faste daglige ru-

Ét af bibliotekets store aktiver er de ”rul-

ter, lagde chaufførerne Bent Petersen og

lende biblioteker” – med over 300 stop

Hans-Peter Tästensen sammen med bibli-

– de to bogbusser, som vi prioriterer

otekarer vejen forbi adskillige årsmøder,

højt i vore bestræbelser på at nå ud til

sommer- og byfester samt andre arrange-

så mange interesserede som muligt ude i

menter i mindretalsregi – helt ud i de

landområderne. Til de folk, som ikke har

yderste af kroge af vores landsdel.

Bogbussen på vej til Før.
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TEAM BØRN
Af: Anni Søndergaard, team-leder
En af børnebibliotekets fornemste opgaver er skabe gode oplevelser for børn. De
kulturelle oplevelser vi får med os som børn, har vi med i bagagen resten af livet. I
Sydslesvig kan vi føje et ekstra element til de gode oplevelser, som tilrettelægges for
de sydslesvigske børn, nemlig det sproglige fokus, som sætter dansk højt på dagsordenen.

BIBLIOTEKET SOM
POPULÆR MEDSPILLER

BOGEN – ET SUPER BRAND
”Bogen” er fortsat bibliotekets bedste

Vi læner os tæt op ad tiltag, som igang-

brand, og i Team børn sørger Helle Post,

sættes af f.eks. Kulturstyrelsen, Styrelsen

Anette Dybdal og Anne Christensen for,

for Bibliotek og Medier samt Danmarks

at de gode børnebiblioteksmaterialer er at

Biblioteksforening. Og vi deltager aktivt

finde på hylderne. Helle udarbejder listen

i udvikling af børnekulturelle tilbud. Det

med ”Månedens bedste børnebøger”, for

betyder mange møder i Danmark, men

på den måde at formidle de rigtig gode

tiden og indsatsen er godt givet ud, idet

børnebøger i Flensborg Avis, på hjemme-

vores bestræbelser på at skabe nye bibli-

side og på print.

otekstilbud dermed kommer til at hvile
på et kvalificeret grundlag. Vi får skabt

I samarbejde med Gabriele Fischer-Kos-

gode netværk i Danmark og oplever, at vi

mol fra Center for Undervisningsmidler

regnes for en spændende medspiller og

købes også udvalgte titler til skoleele-

inspirator.

vers fritidslæsning. Det er også gennem
det gode samarbejde med Gabriele, at vi

Det er mærkbart, at biblioteket i Sydsles-

årligt er medarrangør af ”Smart, Parat,

vig er blevet ”mere kendt” i den danske

Svar” og ”Stormester i oplæsning” – kon-

biblioteksverden indenfor de seneste år,

kurrencer for skoleelever om paratviden

og det bekræfter positivt vores indsats

og kompetencer i højtlæsning.

med deltagelse i en række netværk.
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FLENSBORG

15. JANUAR

BIBLIOTEK

– 15. FEBRUA

R 2014

MANDAG
- FREDAG
KL. 9-19,
LØRDAG KL.
9-14

De allermindste som kunstnere i B-ART.

KUNST FOR SMÅ OG
STØRRE BØRN
Udstillingsprojektet ”B-ART”, der fandt
sted i februar/marts 2014, var også skabt i
samarbejde med Gabriele. Med baggrund
i en udstilling af den danske kunstner
Karin Olesen blev vuggestuebørn, børnehavebørn og skoleelever inviteret til
workshops på biblioteket. I alt fik 200 sydslesvigske børn en workshop og kunstoplevelse sammen med en kunstner. Og biblioteket fik en fantastisk flot graffitivæg
i parkeringskælderen, sprayet af elever
fra Sønder Brarup danske Skole. Hele udstillingsprojektet blev filmet af elever fra
16

Arrangører:
Center for
Fonden,
Undervisningsm
Slesvigsk
idler og Dansk
Samfun
Sydslesvigs
Centralbibliotek
danske Ungdomd, Dansk Skolefo
rening for
for Sydsles
sforeninger,
Sydslesvig,
vig. Med støtte
Sydslesvigske
Sydsles
fra Sydban
Forening
k
og Aktivite vigs danske Kunstfo
tshuset.
rening,

Duborg-Skolen med hjælp og vejledning
af Bjarne Truelsen, leder af Offener Kanal
Flensburg. Tak til de mange sydslesvigske
organisationer og foreninger, som støttede projektet!

TRADITIONELLE DANSKE
ÅRSTIDSFESTER HITTER
Børnebiblioteket har en række årligt tilbagevendende tilbud, som vi holder fast
i. De repræsenter en dansk tradition i forbindelse med fejring af fastelavn, påske,
sommer, efterår og jul. Samtidig er de sikre publikumssucceser, som dog justeres
hvert år, så de indeholder nye elementer.

Karl Fischer og Susanna Christensens

de med Dansk Sundhedstjeneste, tilbyde

”kartoffelbørn” blev et begreb i bibliote-

”Kom godt i gang”. Hver torsdag i seks af

ket. Børn fra nogle af byens danske børne-

årets tolv måneder kunne forældre med

haver og fritidshjem besøgte biblioteket

børn i alderen fra 0-3 år blive inspireret

flere gange i løbet af foråret, hvor de kom

af faglige input fra biblioteket og Dansk

for at hyppe og vande deres kartofler, som

Sundhedstjeneste – og møde andre for-

stod i bibliotekshaven. Udover kartoffel-

ældre og børn.

dyrkning var der forskellige biblioteksaktiviteter, f.eks. kamishibai, historiefortæl-

Teamet inviterede sprog- og læsevejlede-

ling, sang og lege. Det hele mundede ud i

re fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig,

en stor sommerfest – ”Vilde Valde Fest”

som dygtigt og engageret fortalte om skole-

- med bl.a. konkurrence om den største

foreningens arbejde med dansk-sproglige

og de fleste kartofler.

indsatsområder. Disse områder er vigtige
for børnebiblioteket at kende til, for bedre

SPROGSTIMULERING IND
MED MODERMÆLKEN

at kunne støtte sprogarbejdet i Sydslesvig.
”Bagsædehistorier” med Susanna Chri-

At give børn oplevelser gennem bøger er

stensen som tovholder blev første gang

omdrejningspunktet for de aktiviteter,

tilbudt de sydslesvigske børnehaver i 2013

børneteamet tilbyder. For de allermindste

og blev så godt modtaget, at biblioteket

børn kunne vi atter, i et godt samarbej-

prioriterede det højt i 2014. Bogbussen

Glade ”kartoffelbørn” til Vilde Valde-fest.

Ylle, Dylle og Dolle

kører her ud til børnehaver, og chauffør

ske børnebiblioteker nord for grænsen.

og børnebibliotekar inviterer børnene ind

Sommerbogen opfordrer børn til få øjne-

på ”bagsædet” til sang, dialog og historie-

ne op for alle de gode oplevelser, der er i

fortælling. Også her er sproget og bogen

bøgernes verden. Der blev læst 230 bøger

omdrejningspunktet.

af 32 børn i alderen 5-15 år. 10 børn blev
glade vindere af flotte boggaver.

SÆRLIGE
SOMMERAKTIVITETER

BØRNEHAVER PÅ BESØG

For tredje og sidste år tilbød vi ”Som-

Børnebiblioteket

merunger” i samarbejde med Aktivi-

spontane besøg, hvis børnehaver eller

tetshuset. 20 glade unger fik sammen

skoleklasser ønsker det i forbindelse med

med Karl Fischer, Susanna Christensen

f.eks. et emnearbejde. I 2014 spurgte Kil-

og medarbejdere fra Aktivitetshuset en

seng Børnehave, om vi ville udstille flotte

spændende sommeruge fyldt med sjove

og kreative hekse og trolde, som børnene

aktiviteter – og en fantastisk afslutnings-

havde lavet. Som tak for lån fik børnene

fest med i bagagen. Sommerunger var fra

en formiddag i selskab med Ylle, Dylle og

starten tænkt som et treårigt sommerpro-

Dolle alias Susanna Christensen, Bente

jekt og har vist behovet for aktiviteter for

Schwarzbach og Karl Fischer i forklæd-

de af mindretallets børn, der ikke er så

ning.

tilrettelægger

mange

heldige at komme på ferieophold i Dan-
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mark. ”Sommerbogen” er en årlig tilbage-

En anden spontan aktivitet i 2014 var Æb-

vendende aktivitet, der er funderet i dan-

lefesten. Børnehavebørn blev inviteret til

Kære Ylle, Dylle og Dolle,
Tak for en dejlig troldedag på biblioteket. Det var en rigtig god afslutning på vores
emne. Børnene var glade for aktiviteterne og fortalte meget om dem derhjemme.
De var optaget af historierne og alt andet. Det var nogle gode sange i valgte for at
få børnenes opmærksomhed. Vi var positivt overrasket over formiddagen. Det hele
passede sammen. Troldeudklædningerne, historierne, aktiviteterne og sangene i en
god blanding, så det ikke blev for kedeligt for børnene. Det eneste, der måske var
lidt for meget, var den sidste historie, da børnenes koncentration var ved at gå væk
efter en lang dag.
Vil vil meget gerne komme igen en anden gang!
Hilsen Kilseng Børnehave
Britta, Anja, Anne, Carola og Sven

at presse æbler og til at lave ”æbleaktiviteter”. Det blev en skøn dag i Bibliotekshaven, og hvor smagte æblesaften dog godt!
Stor tak til vores tre vikarer Bente Schwarzbach, Nina Lemcke og Nadin Haddad
Vinter for et flot arrangement.

FOR DE SMÅ SKOLEBØRN
”ABC-caféerne” er eftertragtede tilbud til
indskolingsklasserne, hvor 1.-2. klasse inviteres på to besøg med ABC-lege, historiefortælling, hygge og spisning. 182 børn deltog
i caféerne, hvilket udgør næsten en fordobling i forhold til tilbuddets start i 2012.
Tilbuddet ”ABC-café” rykkede i 2014 også
til Husum, hvor børn fra Uffe-Skolen i
Tønning indtog biblioteket til ABC-oplevelser.
Jul i børnebiblioteket er noget helt særligt, også for de ansatte. Året blev således godt rundet af i selskab med mange
forventningsfulde børnehavebørn – og
Peddersen og Findus. I 2014 tog vi en del

Der er gang i æblepressen.

af det hyggelige kældermagasin i brug og
indrettede det til et ekstra ”Findus-hjør19

Jul med Peddersen & Findus - Karl læser højt.

ne”, hvor børnene kom ned for at høre

– og to engagerede bibliotekarer Rita Ja-

julehistorier. Og selvfølgelig var vores to

kobsen og Inge Marie Elechukwu - lykke-

store juleaktiviteter ”Julelyd” og ”Jule-

des det at påvirke besøgstal og udlånstal i

fest” igen en del af programmet. Sammen

en rigtig positiv retning.

med ”Dolas Dukketeater”, som er en vigtig del af og et helt fantastisk supplement

I Slesvig blev der i efteråret arbejdet in-

til børnebiblioteket, havde vi i december

tenst på, at vi den 15. december kunne

besøg af knap 850 børn. Næsten en for-

flytte i nye biblioteksrammer i Ansgar-

dobling i forhold til 2013.

komplekset i Bismarcksstraße. De tidligere børnehavelokaler blev renoveret og
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SPOT PÅ BIBLIOTEKERNE
I HUSUM OG SLESVIG

indrettet med hjælp fra indretningskon-

Husum Bibliotek blev nyindrettet i 2013,

Vi håber, at de nye rammer, med meget

og vi fokuserede i 2014 på at skabe nye

mere plads, mange flere materialer og nye

aktiviteter, tiltrække nye brugere og dan-

aktiviteter, vil vække brugernes interesse

ne nye netværk i Husum. Med bl.a. ”Livli-

i Slesvig. De gode erfaringer fra Husum

ge Lørdage”, ”4-årsfest”, ”Hjælp til PC’en”,

Bibliotek med en fokuseret indsats, vil vi

”Månedens bedste bøger”, ”Skumrings-

overføre til Slesvig Bibliotek i 2015, hvor

tid”, tilbud til børnehave og fritidshjem

vi indvier det nye bibliotek den 5. februar.

sulent Mitten Ferrar.

DEN SLESVIGSKE SAMLING
Af: Marco Petersen, projektansat historiker i Den Slesvigske Samling
Den Slesvigske Samling havde gevaldigt vind i sejlene. En stor del af årets første
halvdel var beslaglagt af efterdønningerne af forrige års projekt: digitaliseringen af
samlingens ældste bestand. Undervisere på en lang række universiteter og gymnasier i Danmark blev besøgt og gjort opmærksom på, hvilke muligheder og fordele
samlingens digitaliserede værker har for netop dem. Disse infomøder blev der taget
rigtig godt imod, og de affødte også samarbejde på andre områder – f.eks. i mindeåret for 1864.

1864 – ET BROGET
SLESVIGSK JUBILÆUMSÅR

1864-krigen ned fra hylderne. En permanent 1864-materialeudstilling dannede
rammen omkring jubilæumsåret i sam-

Den Slesvigske Samling blev i 2014 selv-

lingen, som også lagde hus til den fine

følgeligt også berørt af mindeåret for

1864-vandreudstilling

den store slesvigske krig i 1864. Mange

til Forsoning”. Udstillingen var udarbej-

arrangementer gav en god anledning til

det af Museum Sønderjylland og vistes i

at få samlingens næsten 1000 værker om

samarbejde med Sydslesvigsk Forening

”Fra

Fjendskab

21

og Bund Deutscher Nordschleswiger med

Det var en enestående mulighed for at

støtte fra Folketinget.

markedsføre både samlingens flersprogede materialer og projektet ”Den Sles-

DEN SLESVIGSKE SAMLING
SOM FORSKNINGSBIBLIOTEK

vigske Samling som forskningsbibliotek”

Største højdepunkt i 3-års projektet ”Den

FRA HVERDAGEN

over for et nyt og større publikum.

Slesvigske Samling som forskningsbibliotek” var uden tvivl den store slægtsfor-

Lederen af Den Slesvigske Samling Jan

skerdag i november. Her satte alle rele-

P. Jessen fratrådte sin stilling den 1. sep-

vante slægtsforskerforeninger fra hele

tember. Men ved hjælp og ekstra indsats

Sydslesvig og Sønderjylland hinanden

fra samlingens tilknyttede medarbejdere,

stævne. Cirka 350 gæster besøgte de man-

kunne opgaverne i drift og formidling

ge interessante infostande. Det er værd at

fortsættes, indtil Jans efterfølger, cand.

fremhæve, at arrangementet gav anled-

mag. i historie Klaus Petersen, startede

ning til en meget positiv omtale i pressen

den 1. februar 2015.

- ikke kun i aviserne, men også i radio og
tv. I kølvandet på den store medieomtale

Marco Petersen var således samlingens

er der blevet produceret endnu en udsen-

kontaktperson i perioden fra 1. septem-

delse om samlingen, som i 2015 bliver

ber 2014 til 1. februar 2015.

udsendt i ”Schleswig-Holstein Magazin”.
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Slægtsforskere fra Sønderjylland og
Sydslesvig udveksler erfaringer til den
store Slægtsforskerdag i november.

TEAM INFORMATION
Af: Silvia Detert, team-leder
Team Informations mangeårige med-

for kursusforløbet, som gjorde os mere

arbejder Anne-Karin Andersen gik på

bevidste om kundeservice og alt, hvad det

pension den 30. juni 2014. Nina Lemcke

indebærer.

blev ansat umiddelbart efter i juli for en
periode på fem måneder. Udover de sæd-

Anette L. Nielsen blev uddannet og tog

vanlige opgaver som kundeservice, ordne

eksamen som ”Digital medarbejder”. Bib-

udstillinger/vinduer samt indgå i team-

lioteket kunne herved søsætte servicen

ets opgaveløsning, blev Nina inddraget

”Borgerhjælp”, som er en light-udgave

i projektet ”Optimering og justering af

af den danske pendant ”Borgerservice”.

indretning i Informationen”. Med sin fag-

”Borgerhjælp” tilbyder vejledning til op-

lige viden og baggrund indenfor design

rettelse af NemID, digital post fra danske

udarbejdede hun her en indretningsplan.

offentlige myndigheder m.m.

Vikariatet kunne desværre kun forlænges
til den 28. februar 2015.
Dele af indretningsprojektet i Informationen blev iværksat med to nye udlånsautomater samt tilhørende møblement. Resten af projektet måtte dog desværre
udskydes på grund af manglende ressourcer. Vi ser frem til at projektet kan fortsættes, da den nuværende indretning i

Anette står klar til at give ”borgerhjælp”.

Informationen ikke er hensigtsmæssig og
attraktiv nok for vore brugere og gæster.

KURSER OG UDDANNELSE
4. modul af kurset ”Optimering af kundeservice” med Jan Nørskov blev gennemført i slutningen af januar. Vi var glade

Karin Kristensen deltog i kurset ”Kvalificer dine søgninger” ved AXIELL for at blive bedre til at søge materialer i bibliotekets base m.m.
I juli kunne vi ansætte en ”bogopsætter”
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til at hjælpe teamets medarbejdere. Anto-

hende, og hun er blevet en uundværlig

nia Ivankovach har været hurtig til at sæt-

hjælp. Heldigvis blev det muligt at fastan-

te sig ind i opgaverne. Teamet er glad for

sætte Antonia på deltid fra 2015.

TEAM INDKØB/ACCESSION
Af: Silvia Detert, team-leder
Kontorist i Den slesvigske Samling, Inger

raas (LAA) bogsamlinger. Tre medarbej-

Marie Thomsen, gik på pension den 31.

dere var på Landsarkivet i 14 dage for at

december 2014. I efteråret havde teamet

udføre arbejdet. Vi nåede at registrere lidt

som følge heraf travlt med at blive oplært

over 2000 materialer. Det drejede sig om

i Inger Maries arbejdsopgaver, især i Den

materialer, hvortil der fandtes bibliogra-

Slesvigske Samling.

fiske poster i bibliotekets base, således at
vi kunne genbruge posterne og registrere
LAA`s materialer på dem.
Midt på året fik LAA yderligere en bevilling på 100.000 kr. til bogregistreringsprojektet, og biblioteket indgav tilbud på
opgaven. Efter underskrivelse af kontrakten gik teamet fra september til december
i gang med at grundkatalogisere de materialer, der ikke eksisterede bibliografiske
poster til i bibliotekets database - ialt ca.

REGISTRERING AF
LANDSARKIVETS
BOGSAMLING
Medarbejderne i Team Indkøb/accession
startede allerede i december 2013 med at
registrere en del af Landsarkivet Aaben-
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985 materialer. Arbejdet blev indarbejdet
i den daglige drift således, at vi katalogiserede én dag om ugen i fem timer, hvorefter de daglige opgaver blev prioriteret
efter vigtighed. En grundkatalogisering
tager længere tid end en registrering (beholdning).

VI GIR EN HÅND MED…

Da Slesvig Bibliotek flyttede til ny adresse på Bismarckstraße 18a i december

Teamet deltog i projektet med at få chip-

måned, var teamet med til at planlægge

pet alle bibliotekets materialer med mag-

nedpakning af materialerne i den gamle

net-labels (Læs herom under Team IKT).

filial og udpakning af materialerne i den
nye filial. Vi deltog sammen med andre

Vi startede med at chippe materialer på

kollegaer i begge dele.

filialerne i Husum og Slesvig. Derefter
var det materialerne i Flensborg, der fik
en omgang – nu var alle medarbejdere

SAMARBEJDE OM
MATERIALEINDKØB

inddraget i arbejdet, også rengøringsassistenterne hjalp til.

Vedrørende ”Fælles indkøb og klargøring”
har flere fagfolk (bibliotekarer) fra for-

Desværre nåede vi ikke alle materialer på

skellige biblioteker i Danmark sammen

en dag i Flensborg, så ”resten” (Den Sles-

med SKI (Statens og Kommunernes Ind-

vigske Samling, busmagasinet og voksen-

købscentral) udarbejdet to nye EU-udbud,

magasinet) tog medarbjederne løbende og

henholdsvis for biblioteksmaterialer og

til sidst med stor hjælp fra nogle skoleele-

tidsskrifter.

ver, der blev ansat til ”chipning” i sommerferien.

Vi har tilsluttet os begge udbud for at drage nytte af de lave priser og rabatter, vi

Med hensyn til den daglige arbejdsproces,

sandsynligvis vil opnå. Kontrakterne star-

tager det længere tid for teamet at klargø-

ter henholdsvis juli og oktober 2015.

re nye materialer, da vi midlertidigt kører
hybrid, dvs. vi sætter både stregkoder og
chip i materialerne.
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Maria Werth og Daniela Sörensen i
gang med at ”chippe” materialer.

TEAM IKT
Af: Jens Jakob Sørensen, IKT-chef

RFID-TEKNOLOGI
HOLDER SIT INDTOG

SERVER- OG PCSTYRESYSTEMER

Efter en planlægningsfase gik installatio-

Det hæderkronede WindowsXP blev en-

nen i gang i maj med opsætning af auto-

delig meldt død i 2014. Det betød, at vi

mater, gates, personalearbejdspladser og

var nødt til at omstille både servere og

– ikke mindst – chipning af materialer.

PC’er til nyere styresystemer. Den centra-

Arbejdet startede i Husum og Slesvig og

le Windowsserver blev med hjælp fra en

fortsatte efter en kort pause i Flensborg.

konsulent opgraderet fra Windows 2003

Eftersom hele personalet var inddraget,

til Windows 2008R2 i marts-april.

lykkedes det at holde generne for publikum på et minimum. Ved årets udgang

Opgraderingen af PC’er til Windows 7

manglede kun chipning af magasinet i

startede i juli. Alle personale-PC’er var

Flensburg.

omstillet eller udskiftet ved årsskiftet, og
udskiftningen af publikums-PC’er er godt
i gang.
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Sideløbende med denne basale og nødvendige omstilling, startede vi så småt på

DANSKERNES DIGITALE
BIBLIOTEK (DDB)

at omstille alle andre Windowsservere til
Windows 2008R2 – et arbejde, der for-

DDB er nu en realitet, og sekretariatet

ventes færdig i 2016.

arbejder for bedre aftaler og vilkår på
diverse digitale områder. Et meget syn-

NYE INTERNE KABLER

ligt område er DDB-CMS, der er en fælles
hjemmesideplatform for 75 kommuner

Det nye Slesvig Bibliotek skulle have nye

– og Dansk Centralbibliotek for Sydsles-

IT-installationer. Det samme var tilfældet

vig (DCB). Projektet har været ramt af mas-

for Busmagasinet, Den Slesvigske Sam-

sive forsinkelser, men havde endelig en

ling og katalogetagen i Flensborg, hvor de

betaløsning klar i sensommeren. Der var

gamle slet ikke kunne levere den ønskede

dog stadig ikke åbnet for den adgang med

kapacitet længere.

de rettigheder til konfiguration, som DCB
havde valgt, og da vi endelig i november

I Flensborg lykkedes det at flytte eller ny-

fik besked om, at den ikke kunne komme

etablere ca. 160 IT-stik og fremføre 5.500

på plads i 2014, gik vi i gang med at pro-

meter kabel til to nye krydsfelter med

grammere og layoute en ny hjemmeside

minimal forstyrrelse af den daglige drift

indenfor de rammer, der så var mulige.

i områderne.

Det betød, at vi måtte give af kald på nogle funktioner, som f.eks. de meget visuel-

DDB-CMS: Bibliotekets nye hjemmeside
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le bogbuskøreplaner. Vi håber dog, at de

LITTERATURFESTIVAL.NU

atter kan komme med i løbet af 2015.
Festivalens hjemmeside var både forælDen største ændring for brugerne er det

det og yderst svær at vedligeholde, da

nye søgesystem, som kræver nogen til-

den var programmeret i et hjemmelavet

vænning.

CMS, hvor det ikke længere var muligt
at få kontakt til programmøren. Samme

NYT INTRANET

person sad desværre også på rettighederne til domænenavnet litteraturfest.nu, og

Mens vi ventede på DDB-CMS, blev et nyt

inden det lykkedes at få det overdraget,

intranet designet og programmeret. Det

havde en mellemhandler sat sig på det og

anvender samme CMS som hjemmesi-

krævede stor betaling for at frigive. Den

den, men er helt lokalt udviklet og drif-

forhandling kunne ikke afsluttes i tide,

tet. Intranettet afspejler de ønsker, der

så domænet litteraturfestival.nu blev an-

fremkom på idéudviklingssmødet i marts

skaffet i stedet, og kunne være klar med

2013, og blev, efter test i en lille fokus-

en fuldstændig nydesignet hjemmeside

gruppe og enkelte konsekvensrettelser,

ved festivalens start.

sat i drift 1. januar 2015.

Ny responsive hjemmeside for litteraturfest.nu.
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DESIGN OG LAYOUT
AF TRYKSAGER

det to foldere, ca. 150 plakater og hertil

Der var som sædvanlig mange opgaver

Udover bibliotekets egne tryksager stod

inden for design og layout af diverse tryk-

IKT for en del af Nordisk Informations-

sager.

kontors markedsføringsmaterialer. Ho-

hørende håndsedler og billetter.

vedparten blev udarbejdet i forbindelse
Først og fremmest var der de husinterne

med litteraturfest.nu - herunder folder,

arrangementer, der skulle markedsføres

bannere, plakater og diverse annoncer.

udadtil. Til dette formål blev der udarbej-
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TEAM SERVICE
Af: Ingo Nissen, team-leder
Der er kommet ny lovgivning på det euro-

Det kunne vi i 2014 profitere af, fordi vi,

pæiske og det tyske område vedrørende

via byggetilladelsen til det nye brandsik-

brandsikring i offentlige bygninger. Der-

ringskoncept, integrerede brandmyndig-

for besluttede vi for Flensborg Biblioteks

hedernes kompetencer og velvilje. Byg-

vedkommebnde at kridte skoene og efter-

getilladelsen tillader her biblioteket at

komme de nye gældende love med rela-

udføre de tekniske krav myndighederne

tivt store skridt. Vi er således på forkant

kræver i en tidsperiode på tre år, gælden-

med udviklingen og undgår på sigt brand-

de fra 2014.

myndighedernes officielle undersøgelser,
som altid kræver ”her og nu”-løsninger.

Biblioteket opfyldte i løbet af 2014 således
allerede diverse krav, såsom udskiftning

De forskellige brandforebyggende under-

af normale døre til brandsikrede døre,

søgelser i Flensborgs skoler, børnehaver

sikring af trappeopgange, etablering af

og andre offentlige bygninger, har nemlig

flugtveje i de to ”nye” sale og udvidelse

den kedelige konsekvens, at udgifterne til

af vores bestående brandalarmcentral til

den tekniske ajourføring af den nye lov-

hele huset.

givning i de enkelte institutioner langt
overstiger de økonomiske midler, som

Ved årets udgang arbejdedes der på en

kommunen ”Flensborg By” råder over.

flugtvejstrappe fra 3/4/5 sal ned til haven
mod vest.

”Flensborg By” overvejer nu lukning af
store gymnasier og andre institutioner.

I de næste to år vil vi koncentrere os om at

Biblioteket har altid haft et rigtig godt

opfylde de sidste krav, der bliver stillet til

forhold til brandmyndighederne, fordi vi

os, f.eks. en separat flugtvej nummer 2 i

på alle områder med henblik på ombyg-

den Blå Sal og brandsikring af kontorom-

ning og renovering af bygningen har ta-

rådet på 3. sal øst mod taget og udlånet.

get brandmyndighederne med på råd, og
overladt den endelige afgørelse til dem.
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TEAM ADMINISTRATION
Af: Jens M. Henriksen, HR-chef

PERSONALE OG HR

DANSKKURSER I
STOR FREMGANG

Efter en periode uden personalechef, kom
der efter den nye chefs tiltrædelse 1. ok-

2014 blev et særdeles godt år for vores

tober 2014 fokus på personaleområdet

danskkurser på Flensborg Bibliotek. I alt

igen. Jens M. Henriksen iværksatte en

114 kurser med en stor forøgelse af antal-

gennemgang af samtlige regler og vejled-

let af kursister, i alt 1215, blev af holdt. I

ninger på personaleområdet, så samtlige

løbet af foråret 2014 var der mange kur-

medarbejderkategorier får klarhed over,

sister på sæsonkurserne, som gerne ville

hvad der gælder.

fortsætte undervisningen helt hen til skolernes sommerferie.

Endvidere havde det øverste prioritet at
få et fuldt udbygget samarbejde med Be-

Efter et par års pause tilbød vi atter week-

driftsrådet, hvilket bl.a. indebærer jævn-

endkurser samt korte intensivkurser, og

lige møder samt dokumentation i form af

det blev en stor succes. Det var dog stadig

dagsordener, opfølgninger mv. Her blev

sæsonkurserne – i alt 44 – og de popu-

der bl.a. også taget fat på en gennemgang

lære Bildungsurlaubskurser – i alt 62 –

af trivselsundersøgelsen fra 2013.

der fyldte mest. Samlet af holdtes der for
alle kursustyper 11.465 undervisningsti-

Endelig blev der på personaleområdet

mer.

arbejdet med opfølgning på aktuelle udfordringer i forhold til midlertidige stil-

Mange forældre til børn i danske skoler/

linger, de økonomiske muligheder for

børnehaver/vuggestuer valgte at tage

fremtidige ansættelser osv. Også på dette

kurser på biblioteket, og flere kursister

område vil der blive samarbejdet med Be-

tog flere kurser i træk. Det nye år er også

driftsrådet i forhold til at sikre en bedre

begyndt fint med markant markedsfø-

langtidsplanlægning.

ring i vinduerne ud til Nørregade og med
en yderst positiv artikel om bibliotekets
danskkurser i Flensborg Avis lørdag 17.
januar 2015.
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FORSKNINGSAFDELINGEN
OG ARKIVET
Af: Mogens Rostgaard Nissen, leder af Forskningsafdelingen
2014 var især kendetegnet ved, at projektet ”Det danske mindretal” blev afsluttet.
I april havde dokumentarfilmen ”De glemte danskere” premiere i København og
Flensborg, og i efteråret blev det tilhørende undervisningsspil og -materiale præsenteret på den nyudviklede hjemmeside www.mindretallet.dk. Ellers var året præget
af kontinuitet, hvor vi arbejdede videre med de projekter, der blev igangsat i 2013.

PUBLIKATIONER
OG FORSKNING

for projektet er ”Danskhed og dansksindede i de sydslesvigske landdistrikter
1919-1945”. Det er en undersøgelse af,
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Merete Bo Thomsen gik fra den 1. septem-

hvordan og under hvilke betingelser, de

ber i gang med sit ph.d.-projekt. Det var

dansksindede i de sydslesvigske landdi-

et år senere end oprindeligt planlagt, idet

strikter praktiserede og forvaltede deres

hun var meget involveret i udviklingen

danskhed i denne periode. Merete ud-

af undervisningsmateriale i forbindelse

gav desuden artiklen ”Flensborg den 24.

med ovennævnte projekt. Arbejdstitlen

maj 1943” i Sønderjyske Årbøger om fejl-

Figurer i undervisningsspillet på www.mindretallet.dk

bombningen af den danske børnehave i

Mogens R. Nissen udgav i løbet af året

Batterigade.

fire peer reviewede artikler. I foråret udkom artiklen ”Gudrun og Kriemhild. To

Jesper Thestrup Henriksens ph.d.-projekt,

forsvarslinjer i Sydjylland i antologien

der startede i juni 2013, skred frem som

Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i

planlagt. Projektet har arbejdstitlen ”Van-

Danmark”, der er redigeret af Lulu Anne

skeligt Venskab. Dansk-Vesttysk sikker-

Hansen og Martin Rheinheimer. I efter-

hedssamarbejde 1945-1964”, og han har

året udkom artiklen ”De danske civilfan-

efterhånden – efter en del vanskelighe-

ger under Første Verdenskrig” i Sønderjy-

der – fået adgang til de relevante kilder. I

ske Årbøger. Sidst på året udkom artiklen

efteråret var han på et planlagt miljøskif-

”Programm Nord – egnsudvikling og

te hos Forsvarsakademiet i København,

jordkamp” i Landbohistorisk Tidsskrift,

og han er nu så småt gået i gang med

ligesom artiklen ”Landbrugets politiske

skriveprocessen. Både Jesper og Merete er

magt – myte eller realitet?”, der blev ud-

indskrevet på ph.d.-skolen ved det huma-

givet første gang i 2009, blev genudgivet

nistiske fakultet på Syddansk Universitet,

i en opdateret version i Landbohistorisk

og følger derfor et normalt ph.d.-forløb.

Tidsskrift.
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Fra annonce til sommerskolen.

ARKIVSAMLINGERNE

veret 360 arkivpakker, primært fra Dansk
Generalsekretariat. Ved udgangen af 2014

I 2014 modtog vi godt 18 arkivmeter ar-

var der således registreret 13.600 billeder,

kivalier fra 31 forskellige foreninger, in-

mens der var 1.500 forskellige arkiver.

stitutioner og personer. Blandt disse afleveringer skal særligt følgende fremhæves;

FORMIDLING

pastor Poul Tappes prædikener gennem
ca. 40 år; mange fotografier fra redaktør

I løbet af året af holdt afdelingens med-

Carl Hagens; Karen Margrethe Pedersens

arbejdere omkring 20 forskellige fore-

arkivalier, lyd- og videobånd m.m. fra

drag i Flensborg og i Danmark. Desuden

hendes forskningsprojekt om det danske

holdt vi flere foredrag og rundvisninger

sprog i Sydslesvig samt Flensborg Roklubs

for forskellige grupper – heriblandt flere

samling af fotografier og arkivalier. I lø-

skoleklasser samt en gruppe på ca. 30 fra

bet af året modtog vi desuden godt 1.000

Christianslysts Venner – der besøgte af-

fotografier og ca. 100 historiske film.

delingen eller biblioteket. I april af holdtes som nævnt to velbesøgte premierer på
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I løbet af 2014 scannede og registrerede

dokumentarfilmen ”De glemte danskere”,

vi ca. 1.700 billeder, mens der blev arki-

som også blev præsenteret og debatteret

på Grænseforeningens sendemandsmøde

BA-historiestuderende på Syddansk Uni-

i maj og på Folkemødet på Bornholm i

versitet. Kursets titel var ”Det dansk-tyske

juni. I løbet af efteråret åbnede vi for un-

forhold efter 1945”, og der var ca. 20 stu-

dervisningssiden

www.mindretallet.dk,

derende, der deltog på kurset. I efteråret

hvor også dokumentarfilmen kan hentes.

underviste han desuden masterstuderen-

Dette projekt er dermed afsluttet, men vi

de på Forsvarsakademiet i Den kolde krig

vil fortsat promovere materialet fremover

og termonuklear krig.

over for relevante undervisningsinstitutioner.

I juni og december opstillede vi udstillingen ”1864 i Flensborg” i Den slesvigske

Den 31. marts 2014 af holdt vi konferen-

Samling. Udstillingen var baseret på vore

cen ”Militärische Konfrontation. Däne-

mange billeder fra krigen i 1864, og fokus

mark, die Bundesrepublik und die DDR

var rettet mod Flensborg som lazaret-by

im Kalten Krieg” i samarbejde med Uni-

for danske, preussiske og østrigske solda-

versität Flensburg, Syddansk Universitet,

ter.

Scheersberg og Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der

I juli af holdtes den første sommerskole

Bundeswehr.

for universitetsstuderende i samarbejde med Syddansk Universitet og Christi-

I foråret gennemførte Jesper Thestrup

an-Albrecht-Universität zu Kiel. Temaet

Henriksen et undervisningsforløb for

for sommerskolen var 1864, og der deltog
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30 danske og tyske studerende på det uge-

i Flensborg Avis. Artikelserien gik under

lange kursus. Den næste sommerskole af-

fællesbetegnelsen ”Sydslesvigere i krig”,

holdes i august 2015, og temaet er ”Fra

og artiklerne tog afsæt i journalisten Jens

fjende til partner – dansk-tyske forhold

Nielsen Jensens breve til sin hustru, Ellen,

1940-1955”.

og hendes breve til ham. Han var soldat
på Vestfronten frem til efteråret 1917, og

I løbet af året skrev vi otte kronikker til

der er samlet 1-2.000 breve mellem de to.

Flensborg Avis, og tre af disse blev sam-

Vi bringer i samarbejde med Flensborg

let og udgivet i Sydslesvigsk Årbog 2014

Avis månedlige artikler frem til slutnin-

under titlen ”Sydslesvig kalder – mindre-

gen af 2018.

tallets budskaber til Danmark”. Den 23.
december blev den første af en lang ræk-

8

ke artikler om Første Verdenskrig bragt
Flensborg Avis / mandag

Kronik

8

fla.de,
til kronik@
eller
8000 tegn sendes19, D-24941 Flensborg
ag på cirka
Kronikforsl Avis, Wittenberger Weg
Padborg.
til Flensborg
ks 70, 6330
Avis, Postbo
til Flensborg

Flensborg Avis

• torsdag den

rbud under
er og avisfo
Arrestation erdenskrig - 2. del
Første V

Kronik

den 7. april 2014 /

side 21

re

De g emte danske

21. august 2014

Sydslesvig

Ny serie: Sy
dslesviger
e under 1.

Sydslesvig-film. Man14-16
dag den 7. april kl.
og onsdag den 9. april
re
kl. 15-17 er der premie
lmen
på dokumentarfi
re«
»De glemte danske
om det danske mindre
to
De
tal i Sydslesvig.
sted i
premierer finder
rhenholdsvis Dagma
avn
biografen i Københ
og
rghus,
og i Flensbo
r
begge arrangemente er åbne for alle interes
serede.

let. Samtiat være en del af mindretal vigtigt,
s været
dig har det naturligvi
r, der gør sig på
at det er menneske
har det været
en tv-skærm. Desuden mennesker,
, at de
af stor betydning
adskiller sig fra
der er med i filmen,
alder og
køn,
til
hinanden i forhold
et nuanceret bilbopæl, så der tegnes
let.
lede af mindretal

Flensborg

Avis • tirsd

ag den

23. december
I de næste ﬁ
re år bringe
2014
r Flensborg
og Forskn
Avis
ingsafdelingen
hjemme, mens
Centralbiblio
ved Dansk
deres mænd
tek i fællesk
Disse breve
var i krig.
artikler om
ab
og dagbøger
lutionen trak
dansksindede månedlige
bliver brugt
at fortælle
re, der deltog
sydslesvigeperson
til
sydslesvigere sig ud af krigen. Andre
i 1. Verdenskrig.
ten og fra hjemm lige historier fra fronvar
Det skylde
ningen af august
Afrika, ligesom med i kolonikrigen
s,
Selv om krigen efronten.
1914 og frem
ei
1. Verdenskrig at det er 100 år siden,
året 1917, da
til efterubåds-krigen andre deltog i ﬂådei dag bedst
at
fandt sted.
han var indlag
de ﬁre års
det liv, Ellen
huskes for
og
. Artiklerne
I Arkivet ved
og
skyttegravskr
t
derefte
på
og
vil
lazaret
skellig
afspejle forr hjemsendt.
e dele af
ig på Vestfro
ten, så fandt
og Karen, levedede to små døtre, Ingrid
er der mange Dansk Centralbiblio
Jens skrev
uge ﬂere breve
nden også sted
nævnt afsæt krigen, og de tager som
tek
derhjemme.
hver
breve og dagbøg
og på andre
til sin hustru
andre steder
Omkring halvde
i de person
skrevet af
hun sendte
er, der er
måder. På
, Ellen, og
ger.
lige beretn
de unge mænd
len af artikle
næsten lige
Østfronten,
løb gennem
være basere
indater under
, der var solrne vil
så
ve til ham.
der
ﬂere østeur
t på Jens og
krigen
Desuden sendtemange breopæisk
var der også
mens den
breve fra kvinde . Der er også mange
Følger et ægte
»feltbreve«
mange dansks e lande,
anden halvde Ellens breve,
Jens ﬂere
til Flensborg
rne, der var
dater, som
l tager
beretninger
par
Avis, som blev
bragt i 1915
deltog i kampe indede solefterladt
fra andre slesvig afsæt i
Artikelserien
og
til efteråret
ne
ter og deres
følger journa
bende breve 1917. Ellen skrev også
1917, da Ruslan helt frem
familier derhje ske soldaFlensborg
lølisten på
til
d efter revopersonlige
Avis,
mme. De
på Fyn. Alle sine forældre, der boede
fortællinger
Han var soldat Jens Nielsen Jensen
breve fra Jens
sættes ind
overordnet
.
på vestfronten
bevaret, og
og
en
ramme for
Ellen er
det er derfor
fra slutkrigens forløb,
så man samtid
muligt at følge
med i Jens'
oplevelser
der skete rundtig kan følge med i, hvad
ved fronte
om i Europa
n, og
og verden.
Artiklerne
Mogens Rostgaa
er skrevet
rd Nissen
af lederen
af Forsknings
Mogens Rostg
afdelingen
aard Nisse
ved
n, og journa
list Jens Nygaa Dansk Centralbibl
iotek,
rd, Flensborg
Mellem 2000
Avis

Verdenskri
g

De troede
kom hjem de
til jul

danske syds og 5000

lesvigere
illustreres
af,
blev tvunget
rig og Belgie at Vestfronten i Franker en af de fire hon
Claas Johannsen
år, mens soldatnæsten stod stille i ﬁ
deltage i 1. til at
Han er 19 år og
re
Verdenskrig.
vedpersoner i filmen.
over for hinanderne lå i skyttegraven
rmende politiker,
Det gik hård
e
en.
en ung fremadsto
t
ansvar for at ruske
Tvunget i
der føler et stort
dem, og hjem ud over
krig
unge og få dem til
mef
op i mindretallets
Danm
ront
stillede
ark var neutra
en
havde også
foråret 2013
at engagere sig. I
lt under krigen
Alligevel deltog
en hård tid.
kommunalval.
mange dansk
han op for SSW ved
de
stui
blev
krigen, fordi
sindeat han
de boede
kronik blev
get, samtidig med
og havde
i Slesvig
tysk pas.
gårsdagens
i
t
fra Duborg-Skolen.
inter
dent
Mindr
reve
sen
igere
hovedetalsle
opfordrede
anden
HISTORIE
slesv
Som besk
de unge dansk delHella Lassen er en
de mænd
dansksindede 1914 i forbindelse
sindeår og ud af den
til at deltag
person. Hun er 58
næsten 300
e i krigen
di de ellers
Flensborg.
, forgt, som gennem
risikerede
st-september
rig. In1. Verdenskrig
berømte Lassen-slæ
at miste retten
til at blive
neret i augu t af Første Verdensk
brød ud den
er har kæmpet for 1. august 1914,
i
mange generation
da Tyskland
vandt krigen Slesvig, hvis Tyskla
danske
Nu bor Hella på Rusland krig.
erklærede
nd
. Derfor var
med udbruddeog forbuddet mod de
det danske i Angel.
Krigen varede
dansksinded
der 30-35.0
, men hun end ﬁre
e
00
e fra Sønde
regei mere
år, og
Lassen-gården i Strukstrupdet kniber
var med i
rjylland, der
terneringern ønsket af den tyske
vember 1918, det var først den 11.
hvor
krigen, mens
nohar nået en alder,
at der blev
sminiusikkert,
indgået våhvor mange det er mere
R. Nissen
gården. Hendes egne benhvile.
aviser var ikke uger vidste indenrig
passe
Mogens
at
Af
fortsat
dansksinded
sydslesvigere
, men det Under
par
e
der deltog
ikke noget
krigen stod
og Lars Feldballe Petersen
børn har forladt Sydslesvig at bevare
. Men det
formentlig
ring, og i et
to militærallian
neladende
cer over for
har
for hende
været 2000-5
tilsy
mål
et
ell
hinand
stadigt
er
000 sydsle
gere. Og der
en. På den
hænder, den dagvar Tyskland
svister von Loeb foregik i Nordslesvig.
var 5-6000
og Østrig-Ungar ene side
gården på danske
dansksinded
soldater, der
tigste lande
der
ts Sydslesvigudvalg,
n
e
den.
misted
de
Folketinge
hvad
sælge
er
vigmå
Det
e
blandt
hun
om,
livet under
gen, mens
de såkaldte
tralmagter,
on er Karl Otto
pengene til filmen,
kriﬂere kom
Cenmens Osman
der har bevilget
fysisk og psykis
Den tredje hovedpers nogen nærinvaliderede
liotek for Sydnuværende
nerriget - det
sleder
k
hjem.
og Dansk Centralbib
Tyrkiet - fra
Meyer, der ikke kræver
Mens mænd
og forskning
en aftale med
tilsluttede
oktober 1914
i Sydslesvig. Han
ene var i
sig denne
slesvig har en indgået der har haft
mere præsentation
te kvinder
R. Nissen, arkiv
krig, måtet,
alliance. Den
anden side
som mangeog
legende
Compagni
TV
børn
Af Mogens
&
levende
- som blev
Film
få hverda
er en
hjemmefront
kaldt Enten
magterne
ansvar for filmen.
Landdagen og som
en til at funger gen på
- bestod af
tedet redaktionelle
årigt medlem af
af de dansk
le
Storbr
er instruktør,
Frankrig og
Han er om nogen
sindede soldat e. Mange
helt centra
Mads Kamp Thulstrup er) n ved
Rusland. Ruslan itannien,
formand for SSW.
mænd, og
n blev den
i november
safdelinge
det var derfor er var land(Foto: Remm
d trak sig
fightende mindrem H. P. Hansse
fanger og genåb1917 ud
mens vi i Forskning
symbolet på det
der, børn
op til kvinrigsdagsmedle
gegåliotek har været
t de internerede
af revolutionen af krigen som følog gamle
en alder af 85 år
løsladt dagen
Redaktør og
Dansk Centralbib
at klare arbejd
tal, men er i dag i
på gårdene.
et på at få frigive ret den 31. juli, og af ham beog bolsjevikkern
magtovertag
et
I Flensborg
mand i arbejd
selv arreste
es
3 i Flensborg.
tionen
fagkonsulenter. mere endlavet adskilelse. Japan
et på pension.
var der en
holdsvis stor
fide bakke
e. Han blev
le Munketoft
valgte fra 1914
t med arresta
der
sidste af at
fort var langt
årene erUnder
gheder, idet
net avisern
hvilke
må forløbe
op bag Enten
Gennem
ge navigationssko
Marc Peetz er den
med mænd arbejderbefolkning,
org.
år i og
pektivt set
mennesker,
de lokale myndi
mindretal i
temagterne,
og Flensb
Han er 43og
og
ene i krig måtte
1917 trådte
1920 af den kongeli
om det danske
efter. Retros alvorlig fejl begået af
anholdt. Han
omkring 125
lige film
men
re hovedpersoner.
fra omkring
USA ind i
sørge for at
ere,der
i Sønderjylland
interneret
kvinderne
at han blev
en
henvendt
Billede
har
fransk
rstand
erede
Berlin,
som
efter,
til
krigen
skaﬀ
Film,
sig
intern
-britisk
amtsfo
.
tragtes
ge
e penge til
på
Sydslesvig Sydals, som det formål
journa
han begav
til sig selv
forskellige
t under et døgn
mad og tøj
1/3 af samtli
på
en fra foråre side, ligesom også Italimed
me
t snarest.
erg mange
og
han blev frigive et ud af fængslet, inden blandt førende rigstil Danmark
t 1915 valgte
sig sogne
eredebefolkning,
e igen udkom
levede som børnene. Flensborg
rede i de otte
fangerne frigive
intern
sig havde Schönb
tnet
og
komm
avisern
alle
tentem
arreste
indenat
af
igen
danske
kontak
opaf
støtte
dårligt
andre
g
len
Kier
avikunne
den
agterne.
var
Entyske
at fortælle
selv om
kunne åbne
et meget stort
den sidste
rstandere ilet er. Dette
ig undskyldnin ham var
den ene - Peter et for, mere end halvde
- den 28. august
forholdene,
del af krigen byer, at der i
af
hvad mindretal
andreogamtsfo
hvor han havdeFørst fik han en offentl
Få dage senere en klar forbedring af
anty- den nye
acceptere ikke
Fronten lå
havde ansvar
var mange
fødevarer.
ld var derhvem
Dette
.
han
måtte
arrestationen vilje«. Hansat
og
med
gengæ
erede.
var
litikere
ålet
Til
for,
l
Det
på
Det
intern
stille
amt.
dagspo
hovedform
skarp censur
er også
på dansk.
tyskfjendtlige
byens dansk ramte naturligvis også
n, der gav udtryk e og meget imod dens
næsten ingen
i Sønderborg
rets fokus på
glemte danamTyskland kom
igvis var under
»upatriotiske begyndte fansindede befolk
arfilm: »De emrigsministere
vidend
der ingen eller
i spil end militæ
igt op i anded var
serne naturl oriske artikler« eller
til at stå meget
tyske
dette amt,
ningsdel.
regeringens
Samtidig
andre ting dokument
krigen, idet
t godt og grund
af de lokale
alene i
hvor han
sket »uden
ld karakter.
t, at der var
blev manØstrig-Ungar
ede flere
skere«.
at skrive »agitat
af de danskder kraftig
hele taget hvirvle delsen af august 1914,
nerriget viste
n og Osman
havde en hadefut. Omkring den 20. august august
(FlA)
og Mateladende beslutt
sen fik i det
, at
at fjerne mangehar anført
i begyn
29.
sig at være
artikler«, der
ch Naumann
spionage. Tilsynnordslesvigske amterEn sober
beskrivelse
af de dage
kede storma
.
t ud, og den
at blive frigive
stærkt svækmed Friedri
eden. Andre
SydSleSvi
ører, begge
men i løbet
i de
gter. Retros
gerne så småt dskyndige fiskere sluppe og sendt hjem fra Altona
af de inter-for filmhavde muligh idet mangeafgørende
fik truffet aftaler journalister og redakt
bedsmænd
pektivt vurderet er det
t
gere
, når nu de
var
i Berlin. Han
var
en intermini- derfor impon
dog ikke
Dete,har været ende. Det »De
ge af de farvan ne fra Haderslev frigive
sindede ledere om økonomisk chikan
glemte
ger, der begge begge var tilknyttet
ber, hvilket
erende, at
gik så lang
at
spropa
erhvervsdriv
i krig
og
nsselskabet, erintale
thias Erzber
der
tid, inden
tyske udland
produktio
blev alle fangerredaktion slap ud 5. septemville underskrive den
let
intern
af rigsdagen
der også var
og selvstændige
krigen var
sluttet. Ved
stod for den
ikke
ramt, fordi
fremstiller mindretal
medlemmer
krive ved
afkrigens udbru
var landmænd ændene, der blev
danskere«
Filskov, der
Flensborg Avis´
under krigen
unders
der
at
,
men
nerede
Tycho
til
t
måde,
også
listen
d var der da
på begge
steriel komité
især landm
krive erklæen sober og nuanceret
gjaldt journa de internerede blev tvunge
naturligvis
i høsttiden. på
de at unders muligt,
ning om, at sider en stærk forven
væsentligt at skaalle
ganda.
tkrigen ville
Filskov nægte
a
fandt sted midt
det har også været
erklæring,
at
længst
til
ende
gerne
eret
gand
en
opoverstået.
være hurtig
ropa
e intern
e og vedkomm
indhente
lsen. Grund
Ja, faktisk
t
lige så snart,
be en spændend
tid, inden
de held«
troede de
Tysk udlandsp gik Hanssen i gang med atjylland og Flens- frigive var, at han ønskede at forbliv
at krigen ville
t
dt som soldat
gik såtillang
at blive vist -på DR-TV.
ﬂeste,
r deregnet
»Et eneståen
blive indkal
ringen
film,
være forbi
Slot blev frigive
e, hvorfo
i Sønder
at regerinværet lidt
i Aabenraa
nligt,
i 1914. Men
at han ville
inden julen
Sønderborg
har således
sandsy
rne rundt om
ligere at besvar
Godt tilbage
stilhed havde
nen
sådan
da han vidste, . De sidste fanger på
Produktio
de sidste interi midten
forekommer
interneringe i sin dagbog, at han i
Det er vanske
det faktuelsenere
eringetrne
En væsentlig gik det altså ikke.
ber blev også
mellem, infrigivet. Det
intern
lysninger om
han
afen
balanceak
, og fire dage
han blev løsladt og den 21. septem
omfangetaf
fangerne blev
august skrev
lige amter«
Blev filmen
blev så langva grund til, at krigen
ber,
end en måned
ende.
ende opkendskab til
borg. Den 7.
el mere underhold
ghederman, at
den 12. septem org løsladt.
ænd til de forskel
let ret omfatt
gen først fik derfra gik der alligevle og detcentrale myndi
til
litærteknolog rig var, at datidens
deinformativ, risikerede
»udsendt tillidsm , at han havde »indsam han sende et brev
miOgså
i
nerede i Flensb
alt, atfor
af august, men fri. Det kan antyde
notere
ne løsladt.
geren nedtere at forsva gjorde det meget
på
Derfor kunne ne og om, at mere
fanger
slap
kunne han
vende tommelfin
at få
letville
re end at angrib
sindelag«
sidde tilbage
allerede i
ninger
de arresterede«.
,
den de sidste et tungt pres på, forDR
isteren
, der måtte
del»Ikke-tysk
e. Dette
gsmin
få seeret.kunne forventes
lysninger om han oplyste om avisluk noterede også i brevet
for
Schack
forbin
ligge
I
at
fordi
udenri
O.D.
ad,
1914.
og
ber
undlod
hvor
snares
måtte unikke greve
vi ønskede at
Omvendt
igsministeren
arresteret. Han at 15.-16.000 unge
villeseske
Naumann,
den.
til den 2. decem
egrundig ranDet gjaldt dog
det lykkelige Slesvig,
esvigere var
selv om indenr gav udtryk for, atatdetville
ig med,
at de intern
olen helt frem blev der foretaget en
hellerO. ikke fortil tonerne af
andre ord en protrege, gskravet
sluttede af
te de
end 200 nordsl rne fandt sted samtid
ret,
Navigationssk
at unders
derholdnin
svigs smukke natur
finde«. Det er med
soldater. Han
overlast.
midten af august
materiale forsøg landsblev arreste
et nuanceret
ligesom livet i
der stiller de
is er det vigtigt
at interneringe
nogen
indkaldt som uheldigste indflydelse
give seerne
Tyske soldate
at større
syns-dag. Det og belærende.
, og ud fra dette
se med at han
hindre
kendte danske sange,
blematiserende film,
Afslutningsv
mænd var
e om høj- og
ere ikke led
r på vej gennem
nationaltlet
i Da
Schackenborg
iske forrne har den
om, hvem mindreog børnehaver blev
ge en anklag
dansksindede
indede slesvig
af mindretal
fra et dansk
Slesvig. De danske
den 9. novem
sagning på
t; Setindtryk
de danske skoler
vigtige spørgsmål
disse drakon
»Arrestatione
ende held.heldigvis
rede dansks
gheder at opbyg
og allerede
sydslesvigere
Mere realisme
ligefrem påpege
resultat har
med at skrive: i Nordslesvig. Og så snart i Skandinavien, vil de
historier om et velfun- tallet er i dag og hvilke forventnin
jylland et eenestå
måtte
militære myndi ham. Det lykkedes ikke, ham var opgivet. Alligefremkomn
blev tvunge
og
enD. Schack har
del vist. Alt i alt
til
rne i Sønder
Flensborg.
ale arbejde vedkomm
i Sydslest til at deltage
lets fremtid.
til,
har ændret sig en
og mistillid
på stemningen bekendt i Danmark
interneringe
vort nationDR om dete sønder
Jens Nielse
at sagen mod
forræderi imod
i krigen på
gerende dansk mindretal var værd ger, der er til mindretal
over, atoverbevist
En vigtig grund
punkt var
mning imod grad rigets
bliver
let som Selve formen
n Jensen
født i Daler
tysk side.
Schack at vide,
spørgsmål opdokumentarfilm
igen de samm
ingen.
te i mindretal
han slap ud.
holdsregler
ud, var vi klar
blev
dybeste misste
Østerby ved
ber 1914 fik
de ogviinteressan
org blev
For at besvare disse
e tider i høj
i forvejen, et har siden de tidligere
vig, som det for danskerne til.
mere, inden de at underskrive erklær
krigen brød
vække den
(Fotos: FlA)
Han blev først
Højer i 1879.
siet i Flensb
lev få&uger
re som genCompagni
i disse kritisk
kontakt
der blev produceTV
der tre uger
let,
utvivlsomt
tætte
blev
gymna
Haders
sydslesvige
Film
gik
i
den
på
nægte
faktisk
og
På
fire
rne
et
mindretal
e.
vel
det
uddannet
træder
skader
stands
årsmø tema, at vi var komm
om, at om
år siden at bevare
inden han
nævnt
til mejerist,
med DR
ud var, at Schack erklæring, som danske blandt andet
glemte danskere«
stævnet til
Tyskland. Det
forvia ophold
e karakterer i dokumenindgået en aftale
idet han som
at det trak
for efterhånden mange reklaogså
helt DR
Indholdet af »De
nuefter,
er i den
menog
jyder, der var
på højskolerne
Mads nemgåend
Testrup og
at - de næ- ret
efter at vi
sering,
lsen. De skulle
med at være,
kunne forstå, ganda. I de følgenet noget
delfem punkt
instruktør
DR,
an
med
ved
udvalgt,
på
interesser.«
var
ville
tionali
er
frigive
vi
Filmens
De
Askov
sendes
Der
Naum
fremstod
lev
i
ved
ikke
blev
andet.
Jens og Ellen
ber
filmen
de
og ofte
er et
spropa
og det
af en efterra
igsfra Haders
det på tarfilmen.
nalist på Hejmd blev ansat som jourNielsen Jensen
meget lang
tidligere film
at underskrive
sindelag«; at
vise filmen på deDet var budska eret i den tyske udland
Det er noget
- P. A.årCallø
frit kan at
begge meget
Thulstrup har udtrykt lavet har haft samtaler med en
eret fem
isteren og indenr
»ikke-tysk
og at de ikke
tvunget til
var
al i Aaben
meagtigt præg. Disse
fri fod igen.
r man ikke
involv
kom han
betragtes Kamp
involveret i
anden intern ste Han påpege
19
er der
forsamlinger indhentet
raa. I 1908
Mads Kamp
dag
de ikke havde
i
til udenrigsmin selveste rigskansleEn
For
at
re.
må
kanaler.
e,
var stærkt
»Tidligere
ikke.
danske
til
rundt
det
pinlig
måde:
sydslesvige
Flensborg
erklær
danske
eller
res forskelligee bestandig i
nkt noget.
strikt 1 i
arbejde i Flensbo
tet om Sydslesvig
kert er det
Naumann
n at have
afgøtil sidst bad
blev ofte
Avis, og han
foreninger
filmprojek
hvor produ- denne
hvor dejligt række
entation
Flensborg,
dette synspu
de dage tog
ns brev, og
Vi svævedunktet for
oprg.
kaldt »Journ
har det været helt
postkortfilm om,
rene glansbilleder,
gn uden i forveje var en kraftig beskæ
tage i danske
at få dokum
og han var
mand for
har nuanceret
baggrund. Udgangsp
r
med Hansse
ubehagelige
alist Jensen
fordi han
et smukt talrige
på antagelse
. Det
om, at rigs- som
Men inspi- Thulstrup
deres hjemso
.
menneske
mørke
Hollweg, om Hanssen et nyt brev
tegne
forom
ikke
at
den
den
e
ann
ederne
tale
ministeren
sidste
Sydslesvig
søgt
e
forlade
i
en
er
genne
selska
har
det
«,
at der
ville
har
yndigh
har været
belige foreni
og især det
Ydun samt
må »glemm
og det skorted
ald von Bethm . Derfor sendte H. P.
list ved avisen m 50 år var journa
fra den rende,
hos politim
kendskab til centerneaf det danske mindretal. Fo- man
mere end
ng
spil«. Altså menbestyrelsesm
muligheder,
ren, Theob
vor skæbne
stine Hanse
.
. Han døde
godkendelse
af de mange stemmer
e i brevet
danskernes aktuelle
»der har noget på
Ellen var en
edlem i SdU.
uvished om
et en liste med
indedes handle
n (1888-1967).
1962, ﬁre år
i
beskedent. Så billede rettet mod unge selvbevid- reret
stavnsbinding r arrestastærkt for det at
gruppe, som vi
for oplysningern
t, hvor de var
havde opstill
af
fra Odense,
efter han var Flensborg i
Hun kom
ring af de dansks t som en urimelig
mindretallet er meget
danske minoritets
nesker, der brænder
hvorfo
, hvor hanSend oplyste også præcis
- kus var
oprette Flensb initiativtagerne til
levelser.«
men
. Med
sion.
gået på penopfatte
g
kæmpede for det
i forhold til,
film om mindretal
dit kron
at
Han
fik vi lyst til at boden 15. august
r, og som har nogle
ret i det dansk blev stærkt engag
org Husmoderfo
arrestationen
punkt blev
spørgsmål
tyske regerin
selv om det er en
ste mennesker, der
under
i 1937, og
ikfo
epå internerede. sket med
liv i mødte dernede, man fornemmede være sydslesvige til, hvad det vil sige
dem
e arbejde
I 1911 giftede
rening
rsla pågang besøge de
uafklarede
er
sted, når den
hun
den også bagud og
100 navne
r
Både hver
i Flensborg.
ligesom det pulserende
Der er flere
gelse heraf
den konflikt,
Jens sig med
let i dag, rækker
cirka 800
endnugen
foreningens var gennem mange
ningerne fandt
hvad der var
for
ikke klare holdninge
Og i forlæn
n for min- danske, blev skildret. Hyppigt blev re i
Naumann
Ellen Kirår
fængslet, og
0 tegn tionerne og avisluk
formand,
sidste
Jens og Ellen sig og sammen fyldte
overfladen. Det var
at det skete.
fortæller om baggrunde
var forma
til kron
ligesom hun
i hånden kunne
Det Flensborg
tid, inden de rstanmeget i det
Sydsle- ulme under
de var imod,
lang
over
udvikling.
så
og
hen
nd
gik
det nye brev
ik@
læggen
dretal. Ud
fla.de erligt, at der
grund
dretallets eksistens gs- er blevet tør der også panoreret
nen af dansk for hovedorganisatioder og amtsfo
over at være danske minministre.
besynd
og forsknin
forskellige
at filmen
e husmoderfor
journalist
Jens mange
de lokale landråhvem der blev arreuden,
arkivdet også ret
nde
på, atFlen
Sydslesvig.
var
Nissenerersket
årig forma
ved
tyder
vide
eninge
R.
på,
et
sbo
Alt
straks
ns
t.
else
tog
r
Der
Mogens
n/Arkiv
borg
rg
inge
i
nd for SSF,
, og
19
er desuden
Kronikforslag
8000 tegn sendes til kronik@fla.de,
Aviseret. Sønder
blev frigive
nde indflyd
Studieafdelinge på cirka
24.-25. august
Send dit kronikforslag på cirka 8000
tegnditil kronik@fla.de
intalrige 2014
Uden reger
Flensborg Avisretnin
• tirsdag
21. oktober
den afgøre
ger om,den
bede sad intern • ons
leder, ph.d., til Flensborg
aftale med
Sydslesvig
dag erg
i Berlin den
hvordan det
dere har haft
bibliotek for Avis, Wittenberger Weg 19, D-24941 Flensborg eller
hjem i det
skaffede en
og hvor længe
d Curth Schönb den
n var tilbage
n
De
jensen
Central
22.
ger.
i
I gårsda
landrå
arresta
Hansse
hvorda
ske
at
lse
P.
Dansk
nordlige Flensb
19nde skikke
H.
oktobe
og Erzber
rket, idet
til Flensborg Avis, Postboks 70, 6330 Padborg.
tregede,
steret, og
var fyldt med
gens kro
e
Naumann
Flensborg Avis • onsdag den 20. august 2014
r 2014
igen unders
rer dette udmæ og han var en afgøre
kontakt til
gens vidend
dansksinded org altid
Loebell, der
hvorda
amt illustre
amt blev der
nik ble
uden regerin
e.
i
tysknational, i Nordslesvig. I dette
sminister von
(FlA)
n
ne var sket
æsidenten
else
var udpræget
avisforbudde grunden til, at overpr
at reChristia Flensborg Av v det skildret,denrig
tionale bevæg
tionerne og
ville sikre,
Det var
den tyskna
is'
nsen, i
en mand, som
aviser
gen me
årene eft redaktør, Ernog mod dens ønske.
udskiftet med Altså sikre at de danske
get
mført.
st -Holsten blev
blev genne
Danmark aktivt sendte er Genforen Slesvig
in-geringens politik
Hovedpersonerne

Det danske

ægtepar Je
nsen

og den uf

Kronik

Dagens flue

slesvig. om mindret budskaber
til
alle
Ha
mod dan ns budskabe ts forhold
i
grænse ske politikere r var mest ret Sydpol
tet
især Græ itiske organi og mod de vig
tig
rettes foknseforeningen.sationer, herun e
der
us
I
denne
mod
budbrin
ger, der en anden syd kronik
dre arg
slesvigsk
anvend
um
mod and enter og som te nogle helt
anre kredse
ret
i Danm tede indsatsen
ark.

OPLYSNIN

G

f Mogen

s Rostga

ard Nis

sen

Kronik

Sydslesvig kalder – mindretallets
budskaber til Danmark – 1. del

Dagens flue

Sydsles
v
budska ig kalder – m
Kronik
in
ber til
Danma dretallets
STATSrk - 2. d
ArrestationerMINI
ogSTERavisforbud
el
EN

under Første Verdenskrig - 1. del

STATSN

MINISTERE
- Beuf skal
som bøf.

staves boeuf

og udtales
t

© Storm P.-Musee

?
– Har de no‘ed a‘ Tennyson
© Storm P.-Museet

Det er 100 år siden Første Verdenskrig brød
ud. På det tidspunkt var hele hertugdømmet Slesvig som bekendt en del af Tyskland. Det betød, at omkring 30.000 unge
dansksindede mænd blev indkaldt som
soldater, fordi de boede i 8Slesvig og havde
tysk pas. Det er knap så kendt, at næsten
300 dansksindede mænd og kvinder samtidig blev interneret ved krigens udbrud i
august 1914, og at de danske aviser i Slesvig
blev forbudt.

Kronik

forslag på

cirka 8000

@fla.de
tegn til kronik

rivillige kr
ig

Det Sydslesvigske Samråd har
i år haft kommunikationsbureauet Bysted til at udarbejde
et forslag til en fælles sydsleer 2014
svigsk
oktobkommunikationsstra23.
den
ag
• torsd
tegi. Det er dog langt fra første
Flensborg Avis
gang, at mindretallet har forsøgt at målrette sine budskaber til Danmark. Gennem årene har det danske mindretal
løbende sendt positive budskaber til Danmark om danskheden i Sydslesvig.

indretallets
kalder – m
Sydslesvig til Danmark – 3. del
budskaber
Send dit kronik

na Kjem
s
de to flyttvar gift med
den kend
ikon er ede i 1922 til
te
Harresle vandrelærer
mper for hun kort og
v. I Dan
Niels Kjem
godt
den
sk Kvin
i Nordslesv sønderjyske tituleret som
debiogra s,
sag«, og
»Husflid
fisk
OPLYSNING
e valgte ig, mens de
hun var
slærer,
begge
at
forlige som
var
d Eftersko flytte til Syds
sin man
Af Mogens R. Nissen
lesvig, uddannet i
le, og Ann
d
skulle
a har fork var de begg Danmark. Invære det danske
Af Mogens Rostgaard Nissen
e lære
»os to,
laret, at
l at arbe
der
erne oplevede de tyske mynhan fors re på Skiskal
jde blan
kærene
log
dt de dans til Mellems
fra
I løbet af 1930
alene,
lesvig nu hende,
Fotografi
hvis ikke ke der. De
et fornyet pressammen med den
er kår
for at
vil have
fra 1930
og
Lang tid inden krigen brød ud i begyndelsen
augustl 1914,
nogl
Man har ganske vist ikke benyttet manageminafdreta
især
ondt ved giaf boldp
r, der betrkamp med dem e her hjem
iger fra
havde de militære myndigheder opstillet lister eder
med navne
Selv om
at
. Detpåhang
.
mentbegreber som »kommunikation« og »stramef ra
agtede
.« Som
1933
Harr
i
tage
e som
lse
digh
eslev
r der, hvor Anna
dem, der skulle interneres ved krigsudbruddet. På listerne
stodtovertage
vandrelæ arbejdet i Syds citatet anty
tegi«, men i stedet talt om folkeoplysning og
af
der, var
e mag
rklaret,
rere uden
Kjems ses
lesv
stisk
rede mange
navnene på førende socialdemokratiske nazi
politikere
og på mange
at - »vi
om, hvordan man bedst når ud med sine budbeva
stående
for Flen ig som et kald de
elt
ehar forb
anske i
yder
form
sborg,
. De
st til venst
nationale mindretalsledere i Tyskland. Baggrunden
for llet
at genTaru
skaber. Men der er dybest set ikke sket større
inde
stor selvb
mindreta
re.
st for byen p og Jaruplun lse med dans og Anna har
en relatpåivNavigationsskolen
e
i Flensborg.
Fra venstre til højre: Bankdirektør Rossen, Lorens Poulsen og hustru, Grev Schack, redaktør Skovrøy, godsinnemføre disse præventive interneringer var - i hvert fald
officielt
er ogInternerede
forandringer i målsætningen om at øge kendstisk
ke
d syd for
ghed
lige ud
område
lokale nazi
Flensbor i Lyksborg
spektør
Davidsen.
(Foto:Oscar Poulsen)
- at forhindre spionage. Krigsministeriet i sine
Berlin retti
havde bedt gene-udhu
lede
skabet til mindretallet. Opfattelsen er og har
var altså til Vadehavs
også, at
,
øerne Sild g og i hver
t, at de
esret
kæmpest
disse rettigdet gik
mels
ralkommandoen i Altona om at udpege, hvem
i Nordslesvig
og
nde
hele tiden været, at hvis kendskabet i Danmark
havde
stem
tale
den
og
ort,
løbe
Før.«
et meg
dans
rigtige
or Flen
Deet stort og af deres fæll
Flensborg-området der skulle arresteres. Den kommanderende
vej, og
bliver for ringe, kan det få konsekvenser for
sborg.
eder alligevel sig i de foredrag, som
lå meg k sammen. Og
kontakt
at man
es arki
myndighopgaven
et
v
net til
lokale tyske embedsmænd og rekt
journalister
altså, at det var nødsøgte at flygte, og flere har givet udtryk for, at de første dage i de
general sendte via overpræsidenten for Slesvig-Holsten
or
jlede
kontakten mellem mindretal og moderland.
g i Danm
ment, at tættere på søndendelig understr ge unge var
afspe
dansksin
e
og
sendansksindede
begyndt
det var
erjysk
egede
- ud
vendigt
at forbyde
presse,
lokale arresthuse havde været meget ubehagelige. Den 8. august
videre til de lokale landråder og amtsforstandere
nordslesvigPeterden
Og det kan igen gå ud over den politiske og
ark
hedeir.deDett
erik
at uden
nød
end
hun
n, fordi den piskede en blev
fra en
ssant,
ær Fred
forventn vendigt at forh højtysk. Hun , at plattysk
Joha
kret
for Flen
stemning op i Nordslesvig.
Som nnse
det vil fremgå af morgendagens
27 fanger sendt ud på en lang tur, idet de med tog blev sendt
ske kredse.
d
økonomiske støtte til de danske sydslesvigere.
at Ann
stor
ralse
Sven
ing om,
sborg gjor
ig,
olde sig
har tyde
del af
gene
a Kjem
ske min
Danmar
afnoget der blev billiget
i Slesv
var avislukningerne
bestemt
til fangeøen Dänholm, som ligger i havnen ved Stralsund. Efter
Det står ikke klart, hvor mange navne der var skrevet på disse olenkronik
at man
til spro
s ofte blev
ligvis
delikke
de det
dretal
spørgsm mindretallet
k.
halv
ar-Sk
afgørend
modtog
kunne
Oplysning
i sidstoge krigsministeren
reninger Det var især
Ansg
ålet og
talte plat ge af tilhørern gspørgsmålet,
beny
k
for
af
indenrigs-,
udenrigsi
Berlin,
der
netop
så
en
uges
ophold
der
blev
de
sendt
videre
til
Altona,
hvor
de
først
første
interneringslister,
for
få
dage
inden
krigsudbruddet
havde
dæm
mar
økon
e
betydnin
forholdt
nød
i kvindefo ttet som fore
, at hun
tysk
Dan
me op
vendigt,
Anna Kjem
t om i de danske aviser i Nordslesvig og i Danmark som en vigtig kanal blev afhørt, inden de blev interneret i to mandskabsrum på en
ne var
gen dera
for den omisk støtt
sig til bagg . Derfor tog e vidste, at en
reninger
krigsministeren og indenrigsministeren givet
kontraordre.
I begyndelsen af marts 2014 skrev René Rast rundKrigsi høj grad fortalte om
Det var
f.
hold
hun selv
s var sam tyske frem e fra Danmarat det danog i lorunden
var især
sit arbe
Frederik
koordine
også vigti
fat
til
at
komme
ud
med
sine
budskaber
om
krigen.
kaserne.
Fangerne
blev
løbende
sendt
hjem
til
Haderslev
fra
den
ministeren
skrev
den
25.
juli
1914
til
generalkommandoerne
at
gang
for
k,
mussen to interessante kronikker i Flensborg
jde
tidig
akti
som
på
så
.
det
Petersen
.
i Sydslesret med
v som
man
gt for
man
plattysk
erne
1920erne
1930
mperam
foredrag med Ernst Chri
i
General
Arrestationerne af dansksindede begyndte som nævnt allerede
22. august, indtil de sidste slap ud den 29. august.
»Regeringen ønsker ikke, at der foretages stærke
præventive fore og
Avis om daværende generalsekretær i Den slesgen. Man ge fra mindret hende at fortæ
ent kan 1928 blev ansa
sholder
sekretamentern og begyndel
stiansen,
allet led
ge gam
e skild
lle
t i sekr
man opfa
i
sen
den
31.
juli
1914,
og
i
de
næste
dage
blev
der
foretaget
omfattende
anstaltninger
mod
politiske
partier
gennem
undertrykkelse
af
Dan
om
vigske Forening, Frederik Petersens lysbillede
fore
ringer,
og
var
le
under
af 1930
mar
etariatet
den stor
taget
havd
hun
nogl
tte Ann
nes
Tønder
i årene
erne. Men k i slutn
tallet uden eller som
.
interneringer rundt om i Sønderjylland og i Flensborg. Der blev
deres presse og anholdelser af deres ledere.« I stedet skulle der
a Kjem
foredrag i slutningen af 1930erne om det danog inge til deres alde e mistet den
efter Gen e nød, for følelser. Hun e andre, og
lidt
indholde ingen af
hun spill
n peng
opsparin
rdom,
forsøgte
grænsen
foreninrkt at læse for Flensbor småpatetiske s‘ foreG
interneret
to
forskellige
grupper
af
dansksindede;
den
ene
gruppe
»gennemføres
en
streng
overvågning
af
den
socialdemokratiske,
Der
blev
også
interneret
mange
dansksindede
i
Tønder
amt
t
og
e
ske mindretal i Sydslesvig. Men Frederik Peterslidt
og
ede
g,
til
at skab
derfor
argusom de
ved i vid
mad
g. Pers
tøj og udtr
meget
beskrimennesk
OPLYSNIN
onligt
oredrage hendes man
havd
påpolske,
udstræk e empati for
var farvandskyndige fiskere, lodser, sømænd m.fl., som man frygdanske og elsass-lothringske presse«. Indenrigsministeren
samlet omkring 50 mennesker - og her var forløbet igen helt ane
sen var ikke ene om at rejse rundt i Danmark
var de
ådte sko eller læge.« De var der »sult
tilhørersyne
uskr
ne har
ning at
og sygd e konsekv og den enke
glade,
mindret
og var
unge gik
ne.
haft meg ipter, og der s jeg,
lte
når
tede
ville
hjælpe
fjenden
med
nyttig
viden
om
farvandet
langs
de
sendte
en
lignende
meddelelse
til
overpræsidenten
i
Slesvig-Holderledes.
De
første
blev
hentet
den
1.-2.
august,
hvor
de
kort
blev
ent
om
tage
fra
allet
trist
i mellemkrigstiden og holde foredrag om Sydfamilie.
det var
talte
i falmet,
Danmar
e
er næp
afsæt
syd
Nissen
gerne
et stor
Det er
lykkedes i deres fattigdom
k, og
som dem om Danmar
tynd
bygget
gennems
slesvigske kyster. Den anden gruppe var politiske fanger, der blev
Men noget gik galt, idet de lokale civile og militære
myn-Rostgaard
spærret inde i fængslet på Slotsbanken. Om eftermiddagen den 2.
med at
slesvig. Han var én blandt flere, som af Den
også inte i detsten.
enke
op
at skaff
k som
lte
ger sam
konstate Anna Kjems
. OmvendtAf Mogens
lags»dernede
ress
elle forh på en måde,
»her
e
ant
men
arresteret,
fordi
de
var
kendte
dansksindede
ledere.
Især
i
Sønderdem
digheder
i
Nordslesvig
og
Flensborg
valgte
at
gennemføre
omfatafslu
august
måtte
godt
40
danske
fanger
gå
fra
fængslet
til
stationen,
hjem
slesvigske Forening og Dansk Generalsekretare: »Me
hjem
«. Det
at hun
med, at
bedr
Avis i marts
mef
old
hvor Ann
dansk,
get af det ttede denn
Flensborg
. efterhun opfa hænger form me« og syds
med fortæ og tendense
og
kerafi arrestationer
borg greb omfanget
om sig.lysLangt over 1/3 af alle
tende
interneringer af dansksindede, ligesom man
e del af e klæder
hvor de blev sat på et tog til Altona. Flerebagerst
af fangerne
har
nyt.« Hunra, har gjort
a Kjem
i klassen
riat var udsendt til at tale i forskellige forsamaflagte
lesvpræventive
af et nød at hun betr
ark med et
r
s
større
i sine kronik
står
ivarresterede
sen
Danm
i
beskre
agtede ttede sig selv entlig mesforbød
Johann
e kontakt llinger om en i Sydslesvig, forlykke der tøj, som er foredraget
nuvend
de
dansksindede
blev
interneret
i
dette
amt,
og
langt
udgivelsen
af
de
danske
aviser.
rundt
følgende
beskrevet,
hvor
ubehageligt
det
havde
været
at
opleve
og til dere talte således
ssen
linger. Målet var hver gang det samme; at øge
igt dans
sit
n rejste
som sønd t hænkom
net skab
i Slesvig. Svend
og
ræk
meget
René Rasmu
men hans talema
s vilje til
k hjælpear arbejde i Syds
tabt,indespærret
ns dage i august1937 fra mange
r typisk med. Men besk ke af de men så
Ansgar-Skolen
e
erjyde
direkte som brugt end met her
dePeterse
fleste kom til gået
at sidde
de første
et stort
tysksindede borgeres hån og trusler, da de gik gennem
n Frederik
kendskabet i Danmark til det
danske mindrekampe
at send
rne, fra
fælles fors en følelse af
og
lesvig som Arrestationer
fi fra
til tilhø
bejde.
ikke neds
behov
der skete
2014, hvorda Billederne er desværre
rivelsern
neher
af
dansksindede
redaktører
minde
Fotogra
e
aflag
»Fra
som
fæll
At
for
var noget,
virkede
rern
var Efter den 8. augustmens
men nok
til midten af september.
blev alle fangerne i
byen. I Altona vidste man ikke, hvad man skulle stille op med fang.
hun sam
tal ger.
for Men
at sikre
politiske,
moralske og økodet den
e af de
t tøj til
krevet,
esskab
det. Ikke
en del
har uden tåelse af beho
bedr
billedforedra t. Titlen for foredraget forskellige lysbilleder,
ske politik
Sydslesv es pengepun
med de
så meg
tidig har
blot
vet for
at forb
revet man e at fortæ fordi hun kendentvivl
Sønderborg
talrige
beretninger
om opholdet
gerne fra Tønder, og myndighederne troede tilsyneladende, at ud af de danske forenin
Allerede
arreg
nomiske
støttelle
tilnazisti
mindretallet.
I denne og de
danske
ig, ford
e foredra
vist 70 på slottet, ogstarted
kun- fredag den 31. juli 1914 blev de første dansksindede
er bevare
at støtt
den officie
live dans et for at styrk for at afbøde
blev samlet
lle om
var det
I kronikke også spill
skript
sig
der
i
fordi
kvin
te
uskr
,
der
Han
og
Derforpræsenteres
e
meldte
den
dem
sider.
der
et ind.
var
ipt. For
land«, fortæller alleskrevn
de dans
e ganske hyggelig tid,
ke.
e mindret
om en
der
mindede lidt om en
det var rigsdanskere, der var taget for spionage.
Derfor blev alle
steret
på den dansk»man må
blandt
to respek
dagesteres.
kronikker
budskamat
og enog sat i fængsel. I Haderslev blev redaktionen
n i mor
holde
uden
og i det skjulte næste
Sydslesv
ke syds
– som
og fremtidens
u, hvor det
Et nat
at tale højt
allets mor erielle nød
ikke til at efter afhøringerne.
formå
gen
eder skulle
på 30 maskinmen
Rathlo
på lokalt plan
hamumiddelbart
hun udtr at
lesviger
enlangsommelige
ved medbudbringere:
ede af
ogsåinom
nogle frustrerende og
frigivet og sendt
hjemlen
til fik
Tønder
sindede
Redaktøat give
fra fire
blevcentrale
ionalt
i Flensborg
kriptet var spejderlejr,
al og vilje , for Ansg ig, nemlig gene præsenteres
etallets rettigh berne
e, avis Dannevirke arresteret og avisen forbudt.
det liv,
Advars
i Danmark,
op af Holste olddansk jord«. Det var
ykte
manus
en
mindr
Johannsen
digt
taler
at
n til, at han
trælle.
så
et
ige
vak
til
to
Svend
var,
virkeligh
ralsekret
ar-Skolen
væsen
Under
til
, at
andre
Irne
dagene fra den
3.-4.han
august
gik de lokale myndigheder
i Tønder
ren N. Pedersen har lakonisk forklaret, at »Dannevirkemed
blev et
taget
adskill
at Hjer
at læse uger.
.
Avis´ chefredaktør
Ernst Christiansen;
vandreruum
hovedårsage
»er ægte
billederne
dragshol
og tank
fore
holdt
bud
ær
tern
, Svend
get
trationslejlivet som indsats Det var formentlig
og gjorde danskeaf
at Sydslesvig fordi hovedparten af
ske myndigheder
med
esæt, at edskoncen
dere i
1937 og 1938
ske myn dragene talte
med atom
arrestere
dansksindede,
og da de første
fanger
Johannse Frederik Pete bringereuden
g de dans e ikke bliver
lærer
med indsat
mere iAnna
Kjems; generalsekretær
de nazisti
get,
understreges,Aabenraa
fra sværdslag ved hurtig overrumpling«, og at politiofficeren
sidste halv
forskelli
ede fra oldtid,
rykkelsen.
inte, og i løbet igen i gangkritisk
lgende
digheder
andet
foredra
rsen
Ann
kolde«.
n.
og
Haderslev
stamm
til
mund
undert
ke hjer
efterfø
1941.
der
De
om 35
a Kjem
ge
og havde erklæret, at »han havde fået ordre til at arrestere mig,
ei
Derved
sig meget
svig,
kom
tilbage fra Altona, blev mange arresteret igen. Omkring
ran- ning
At det
Petersen
og rektor for Ansgar-Skolen
september
ter, hun
arresteret og Frederik
te til Syds argumenter del af 1930erne var begge akti rekt
s ikke
or
r fra Sydsle
adskilte og om myn
passende indled
da også allered
ber 1940 til
hvor han udtaltemennesker fra Tønder blev sendt til Flensborg, hvor de sammen
rdearresteret
ret meg
hentyde var
maj 1940 blev
for at få
digheder
re i mel
lesvig.
ve sage huset, standse bladet og forsegle alle døre«. Samme dag
hun sig
Aabenraa Peterse
amt blev
der også
dansksindede,
n klargjo
ag i Dan
af kendteI motive
n fra septemSvend Johannsen.
det land
varblev
ermange
et om
de til,
kab
på Frededanskern , men anvendte fore
nhause
nes pres
lemkrig
ing
netop
fra
»dansk
ske Kvin
buds
lalder.
med
at
e
Sachse
e
de
andr
rforen
ren indtere, der blev interneret
forholde
tystiden.
peng med syv politiske
e til forts
Vælge
på min
e
og fire farvandskyndige
flensborgere
i Aabenraa
men i modsætning
til dem,
i de øvrige
amter,
megogså
eller midde
– samm
un nogl
ders Fore
. Han blev
Send
et redaktørerne på den dansksindede avis Hejmdal
ved at konsta
der hviler over
Hun afslu sydslesvigsk
dret
vikingetid
menter
konservative
at at yde
e
præg,
ning i Næs
t ikke tilbage
Ernst Christiansen
holdning
havde en samlet
for Den
er det
lige syd sig til forholde
e foredrag allet.
hanførst
i det gamlehan
gymnasium,
navigationsskolen.
arresteret og sat i fængsel, men de slap alle ud igen dagen efter.
i Aabenraa
frigivet
igen
umiddelbart efter arrestationen
ttede dog
ellige argu
sted
ydning, klare budskab
sig bestemog siden ikamp
støtel
mindretal
talte sat
ningen sin blev de
e og dansk
tved
1937
for 1920
Forsk
alligev
t
indled
danske
holdt
histori
shol
mel
juni
var
kultur
I
er
at
det
dets
et fore
lem tysk
om, hvor
deder forts
er og
åren
-grænsen
havn. Her
men der Forenings
enathård
Fangerne
i Flensborg
kom til
sidde forholdsvisedlang
Blandt redaktørerne var H. P. Hanssen, der også var medleme,af
afhøringen. Det er uvist, hvorfor det forløb på denne mådegi i Køben
ik- tid, og det dårligt tale om, at Allerede
kendte,
i Den
første vedden,slesvigske
drag
at blev
krigsti
for ikke e efter Gen
og dans
danskh
derned dansk sker.«
at der fandt
at det
riksber
ark. Målet var
vigske
Man kan
forening . Hun mente,
sendt støtk i land med at
ategi i mellem
sydsles
vargøre
førstklart,
den 21. september
1914, at
de sidste fanger blev løsladt.
den tyske rigsdag, og arrestationen af ham var en klar overtrædette amt, men den lokale landråd - som var den øverste
civile
skar hen
tægter frasendt
1920 til
erDanm
det i § 2 noteret:
»Forenine talte
nået
ud med at
land og menne
unikationsstr
ark, men afmisk kan den ænds støtte.« Han udtalte
plat
de
g - må åbenbart havde
ber, der blev er at fra
Danm
længere ud til bondebe en var meget at den national sognene
»økonodog
k traat gjaldt
ikke
O.D. Schack fra Schackenborg,
derkomm
sad indelse af hans parlamentariske immunitet. Hejmdal fik lov til at
embedsmand
i amtet
ment,
at detlagde
var mest
landsmænd
til gensidig
ogDet
i de budska gens formål
ikke skyl tysk sammen i hjertet, at
støtte samle
landsm
befolknin
hård, for
end til
e kam
sinegrev
folk
ikke var noget
edte
Sydslesvig,
i Sydslesvig,
gammel politis født i
i fordi
økonomisk
,
at det
en fælles kerne moralsk og støtte
national
Nordslesv ningen, og
ind
»tysk ånds p i
men
kampenpåuden
terneret
marineskolen
helt
frem
til den 2.
december
udkomme i censureret form frem til den 8. august, hvorefter
også
hensigtsmæssigt
at sig
gøre
deti en
på denne måde.
han
forholdene
Den vildl
st at 1914.
i alle om
folkelige
spørgsmål,
til styrkelse
af
t
var dans dtes manglen men forklak,
der varFormentligke
t
udmærket,
ik Petersen
klare kultur
helt åbenly
liv er
de opba
sikre politis
der fortalte
k, dybe
ung mand,
blev deroganvend
danske vakuum, som ig og Flensbordansk er ikke
var altså
k støtte var
I morgendagens
kronik
fortælles
det, hvadmen
der blev
den blev forbudt. I Sønderborg blev Dybbøl-Posten forbudt
den 1. taltepåFreder
den måde
både kunne
en alvorlig
advarsel
den af- til danskerne,
vist en sende
åndsliv
oggene,
oplysning
til opretholdelog fågjortatfor at gt af det menneske, dansk på
Målet
ar det
foredra
side
, at morals
nået stor
ganske
begg
g by.« Derf
På den måde
mænd som
r om de tyder gav st inde, det mærkning »kæ
penge med.
direkte
baglom
hørte
Han var
hængi
fulgtefangerne,
nger
svig.
t
lger dem
ik- det
fåder
frigivet
og hvorfor
dertilgik
så langkamp
tid, inden
skete.
august, og redaktørerne arresteret to dage senere. Flensborg iAvis
samtidig
med, at han slap
forfra
besværet med
at holde
inter- ikke
talte dunde
at gribe
de af palavar under stær e sider forsøgte
livligansen
forbindelse
med deres
landsmænd
mod.«
or var
af hvem, derse af
s efterfø
dition Sydsle havde arvet sine holdni
ne; Anna
borgere til
kultur
Hun fork kede sam
der
kt
værd, hvis
og denne
i 1920er
og afhængigt
g
Ernst Christi
Jessen
han neret. Desuden
fik lov til at udkomme frem til den 11. august, men redaktionen
undgik
derved
kritik
fraforedra
sine overordnede
i
lingshus dser tværs over pres, fordi at udfylde. Men et
havnske bedste
Jens han
rasede denne
bygforafDanmarks
nye
grænse«. Det var altså
larede
mindretallet
Avis,
i sine
argumenter. nord se
de
1900, men
Tyskland
e og
få disse køben frem. Ifølge Johannsen landet. I Sønderjylland
uden for Flensden
Flensborg
et værn
forskellige
landet«
kåroprettelsen
ør på
undertrykkel
med Ernst Christiansen i spidsen blev arresteret allerede
denredakt
4.
n argumentere
Indenrigsministeriet.
til Sydskos
et
vigtigt
formål
med
af
forenintrange
byggede
ret
nye
sedler
italegrænse
sk
beståend
Peterse
mod dans gymnastiksa
gheder
at
edens
ik
døde
til
hele
histori
– mange
de store
Freder blev der havde
danskh
en arresteret
en
le. Diss
ske myndi
e af skol
ansen.
kheden.
svig, men i
alene få danskere
argumenter
august.
I Haderslev
derimod
forholdsvis
nd i ryggen
at histori
der i ske
Danmark
skulle oplyses
om, om de
e levende omgen, de
i Sydslesvig
Ernst Christi
er,
at Danmark
Den tysk e »paladse
14. marts 1920 1864.
– med Tyskla
ke alene i Sydsle
sen fortalte
lse af,1/8
Kjems fortalt Petersen brugte
mindretal
ingen
Johann
mindretal
opfatte
stemn
Landråden
i
Aabenraa,
Hans
Siemon,
begrundede
i
et
brev
til
under
af
alle
internerede
hvilket
kan
undre,
når
argumentet
danske
eller
e ekspansi r« skulle fordanske
landsmænd
syd
for
den
nye
grænse.
efter
en
fore
før
det
tyske
Svend
ik
fra
folkeaf
at
ne
og
det
dage
ud
Mogens
nde,
ns
i årtiern
være
gede
aget ved
borg; Freder
on i land
Sydslesvig,
gen afi 1930er
Rostgaard
at nederl
– »er grænse
derfor afgøre
overpræsidenten avislukningerne og interneringen af journabag arrestationerne
netopniseret
var at forhindre
germa
centrale
den sammenhæng
SydslesvigI dette amt,
i slutninaktør
arks ret til Den første
hele spionage.
sognene
er leder
slesvig, og
gheder
Nissen
var blevet
rene ud af de
ler, og det var
ende, for ellers
nkt, at og
myndi
sætte Danm
foræld
af
synspugrænse,
re
listerne med, at den danske presse - især Hejmdal - i denskyldt
seneste
der svig
gik helt op til den
hvor ningen
stort sets hele be- gøre noget tilsvar
chefredaktøren
Flensborg Avis,
nazistiskevar
til Ernst
dettedanske
es, at Sydsle
skoler ogpå
befolk
og Arkiv Studieafdeling
københavne
kunne
af de danske nogle stærke budskaber
le form betød
hvordan lokale
ark uanset
en
et
Man naturligt
radika
tid havde været særligt tyskfjendtlig, og at de propaganderede
folkningen
var dansksindet,
derfor
s unside. været
tog
til
de konservative
børnene udChristiansen.
med Danm ville det
dansendtDet var ham,opder
på sinhave
det initiativ
Centralb ved Dansk
I sin mest
siden talte.«
fortalte også
søgte at presse
ale myndigheder
id
toriske ret
kke om
let blev der
ret genforenet

udtrykte sine vigtigste budskaber henvendt til
Danmark. I artiklen »Voldsfærd mod det danske mindretal i Flensborg og Sydslesvig« fra
april 1924 slog han fast, at han ikke alene talte om undertrykkelsen i Sydslesvig; han sammenlignede også med det tyske mindretals
langt bedre forhold i Danmark: »I Nordslesvig
er forældrenes vilje alene afgørende for undervisningssproget; i Sydslesvig er det myndighedernes vilje. I Nordslesvig er der mange offentlige tyske skoler, fuldkommen frihed til oprettelse af tyske privatskoler, endog med tilskud
fra den danske stat; i Sydslesvig er det uafbrudt forulempelse af de danske skoler.« Godt
et halvt år senere skrev han i december 1924
artiklen »Gråvejr eller morgensol«. Her var fokus rettet mod forholdene for mindretallet
uden for Flensborg. Han tog fat i, at danskheden i »De vestlige sogne« var presset, og at kun
et fåtal talte sønderjysk, – »men vi vil sige, at
nordfra har man kun ret til deltagelse, opmuntring og vejledning, men ikke til bebrejdelser.« Grunden til den svækkede danskhed var,
at man i århundreder havde syndet mod »vor
hjemstavns sprog og folkeliv«, og at man ikke
havde gjort nok for at skabe en opvågnen, som
det var sket i Sønderjylland. Derfor - »blev vi
efterladte hos prøjserne.« Her berørte han kort
sit kernestandpunkt; at Sydslesvig historisk set
var dansk, og at Danmark derfor havde en historisk ret til hele Slesvig.
I sin tale »De danske forposters ti år« 14.
marts 1930 i Flensborghus, som blev trykt i
Flensborg Avis dagen efter, opregnede Ernst
Christiansen, hvad der var sket siden afstemningen i 1920. Han lagde ud med at betegne afstemningen 14. marts 1920 som »Nederlagets
dag«, og at udviklingen i Sønderjylland siden
havde vist, at Sydslesvig havde været langt bedre tjent med at være kommet med til Danmark.
Alligevel havde mindretallet rejst sig og skabt
Den slesvigske Forening, Flensborghus Bogsamling, Sprogforeningen, Skoleforeningen,
Borgerforeningen og en dansk kirke i Sydslesvig. Samtidig havde man haft - »en politisk uangribelig holdning. Ved at slå til lyd for vor sag
som noget, der var givet hele det danske folk
som styrkekilde og lykkegave, har vi utrætteligt gjort vort til at underbygge en samling i
Nordslesvig og Danmark.« Dermed fik han retorisk skabt en direkte forbindelse mellem mindretal og moderland og fremhævet nogle kvaliteter ved mindretallet, som også danskere nord
for grænsen havde nytte af.
Ernst Christiansen kan betegnes som mindretallets vigtigste budbringer i de første år efter Genforeningen. Han talte i høj grad til de
politiske beslutningstagere i Danmark og til de
meget vigtige grænsepolitiske foreninger, der
sikrede den økonomiske og politiske støtte til
mindretallet. Men han var ikke den eneste, og
i morgendagens kronik skildres, hvordan Anna
Kjems talte til danske kvinder for at opnå deres støtte.
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Ernst Christiansen på talerstolen under årsmødet 3. juni 1928.

dretallet i månederne efter Genforeningen.
Christiansen var kun formand for Den slesvigske Forening i få år, men han var reelt mindretallets politiske leder gennem det meste af mellemkrigstiden. En anden af hans vigtigste fortjenester var oprettelsen af Grænseforeningen
i 1920, og han bevarede gennem mange år en
tæt kontakt til denne og andre grænsepolitiske foreninger. Det var afgørende for at bevare
forbindelsen mellem mindretal og moderland,
og for at skaffe store støttebeløb til det danske
mindretal. Christiansen udtrykte formålet med
mindretallets arbejde på et møde i Den slesvigske Forenings udvidede bestyrelse på denne
måde: »Måtte løsenet være: samling af de danske syd for grænsen; samling nord for grænsen
af alle, som oprigtigt vil støtte dem.«

Hård retorik
Det var også hovedformålet med årsmøderne,
hvor Ernst Christiansen hvert år i mellemkrigstiden var én af hovedtalerne. Han brugte talerstolen til at tale dunder til de tyske myndigheder, som han mente, undertrykte mindretallets
rettigheder, selv om de formelt set var sikret i
Weimar-republikkens forfatning. På det første
årsmøde i september 1921 udtalte han blandt
andet; »Vi er danske, og vi vil vedblive at være
danske, og vi vil behandles som danske efter

(Foto: studieafdelingen)

de retorik sikrede han samtidig, at budskaberne nåede til Danmark - både fordi mange danskere deltog i årsmøderne, men i højere grad
fordi talerne blev gengivet i Flensborg Avis og
forskellige danske dagblade.
Spalterne i Flensborg Avis var naturligvis også et vigtigt podium for ham, idet avisen havde
mange danske læsere – også blandt politikerne
på Christiansborg. I avisen var han lige så klar
i mælet i forhold til de tyske myndigheders undertrykkelse af danskheden, som han var på
talerstolen ved årsmøderne. Dermed sikrede
Ernst Christiansen, at den danske befolkning
fik kendskab til mindretallets vanskelige forhold. Han lagde på den måde en linje, hvor han
bevidst vægtede de aktuelle politiske forhold i
et forsøg på at sikre dansk støtte. Det var noget,
der især var forståelse for i Sønderjylland. Sønderjyderne havde jo frem til Genforeningen i
1920 levet under tysk herredømme, og særligt i
den såkaldte »Köller-periode« omkring århundredskiftet havde de på egen krop oplevet tysk
undertrykkelse, når den var værst.

Danmarks historiske ret til
Sydslesvig
Gennem hele mellemkrigstiden skrev Ernst

Mogens Rostgaard Nissen
er leder af Studieafdelingen

PROJEKTER MED STØTTE I 2014
Med støtte fra Sydslesvigudvalgets puljemidler:

OBS - OPLYSNING TIL
BORGERNE I DANMARK
OM SYDSLESVIG

liotekar i et vikariat på biblioteket for
herved at introducere Sydslesvig for en
ung nyuddannet cand. scient. bibl. Derfor kunne vi i august byde velkommen

I 2014 var vi så heldige at modtage støtte

til Nadin Haddad Vinter, som i et halvt år

fra Sydslesvig Udvalget til projektet ”Op-

høstede en masse faglig erfaring samt vi-

lysning til Borgerne i Danmark om Syd-

den om Sydslesvig.

slesvig” (OBS).
Ved projektets afslutning havde medarOBS går i al sin enkelthed ud på at for-

bejderne været på praktikophold på bib-

midle viden om Sydslesvig til brugere (og

liotekerne i Vejle, Frederikshavn, Hvidov-

personale) på danske biblioteker, hvor

re, Horsens, Midtfyn og Herning.

der jo dagligt færdes rigtig mange danske
borgere.

Vi blev mange oplevelser og ideer rigere,
som vi tager med i den fremtidige biblio-

Medarbejdere fra Dansk Centralbibliotek

teksudvikling i Sydslesvig, og mange bor-

for Sydslesvig fik mulighed for at komme

gere i Danmark blev en smule klogere på

i ”virksomhedspraktik” på biblioteker

både det danske mindretal i Sydslesvig og

i Danmark. Under deres ophold skulle

på, at der findes et fantastisk dansk bibli-

medarbejderne deltage i det daglige bib-

oteksvæsen syd for grænsen.

lioteksarbejde og dermed også have opgaver i udlånet. Her fik medarbejderen
mulighed for at formidle viden om Syd-

DEN SLESVIGSKE SAMLING
SOM FORSKNINGSBIBLIOTEK

slesvig til biblioteksbrugerne. Også over
for kollegerne på de danske biblioteker

Meget af den litteratur der bliver produ-

blev der informeret om Sydslesvig, og der

ceret om Sydslesvig og Sønderjylland har

blev inviteret til genbesøg i Sydslesvig.

i mange år været karakteristeret ved at
være temmelig akademisk. Uden at være

Mens medarbejdere var i ”virksomheds-

bevidst om det, har samlingen derfor så

praktik” i Danmark, ansatte vi en bib-

småt udviklet sig fra at være et slesvigsk
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specialbibliotek til et slesvigsk forsknings-

ske og uvurderlige værker opbevares.

bibliotek. For nu at tage springet fuldt ud,
blev projektet ”Den Slesvigske Samling

Den største tilgang i 2014 var cirka 3000

som forskningsbibliotek” søsat i 2014

værker, som kom fra ”Sønderjyske Sam-

for at udvikle Den Slesvigske Samling fra

ling”, Aabenraa Bibliotekerne. Efter den-

”blot” at være en god lokalsamling, til at

ne donation er Den Slesvigske Samling i

være et innovativt forskningsbibliotek og

dag den eneste materialesamling om søn-

et endnu mere attraktivt kraftcenter for

derjysk/slesvigsk kultur og historie. Dette

stærke kulturprojekter.

understreger endnu engang ansvaret og
forpligtelsen til at bevare og tilgængelig-

Da Sydslesvigudvalget bevilligede fonds-

gøre kulturarven.

midlerne til projektet blev Marco Petersen ansat som akademisk projektmed-

Øvrige projekter

arbejder. Marco er godt i gang med det
omfattende projekt, som skal gøre både
den private forskning (slægtsforskning og

MIT RUM FOR LÆRING
OG OPLEVELSE

den lokalhistoriske forskning i lokalhistoriske foreninger og museer) og den pro-

I foråret blev vi inviteret med i et større

fessionelle forskning på universiteterne

projekt, ledet af konsulent Hanne Marie

opmærksomme på, hvordan samlingen

Knudsen. Projektet hedder ”Mit rum for

som kilde og institution kan gavne deres

læring og oplevelse”, er støttet af Kul-

arbejde.

turstyrelsen og opfordrer med baggrund
i den nye folkeskolereform til et tættere

Et synligt resultat er f. eks., at den lokale

samarbejde mellem skole- og folkebibli-

gruppe af slægtsforskere holder deres må-

otek. Vi deltager sammen med skole- og

nedlige møde i samlingen. Det svarer til

folkebiblioteksfolk fra otte danske kom-

projektets formål med at sørge for forsk-

muner.

ningsaktiviteter i huset. Formålet gjorde
det også nødvendigt at ændre nogle fysi-

I Sydslesvig udmøntede deltagelsen sig i

ske forhold i samlingen. Småtryksamlin-

udstillingsprojektet ”Nøj, det’ for børn”

gen er flyttet til aviskælderen for at skaf-

(2015), der skabes i tæt samarbejde med

fe plads til det nye fugtighedsregulerede

CFU og støttet af en række sydslesvigske

skab, som er blevet finansieret med mid-

organisationer.

ler fra A.P. Møllers Fond. Her skal histori38

ÅRET I TAL
UDGIFTER
2014 var som tidligere nævnt præget af

af personalemidler må ikke anses for at

vakancer, hvilket også giver sig udslag i

være norm, når vi skal tage trivselsun-

fordelingen af omkostninger til lønnin-

dersøgelsen fra 2013 alvorligt omkring

ger, administations-, bygnings- og drifts-

arbejdsopgaver i forhold til tiden, der er

omkostninger. Det minimale forbrug

til rådighed til opgaveløsning.

23 %

Driftsudgifter
59,97 %
10,35 %

Bygningsudgifter
Administrationsudgifter
Lønninger

6,68 %

UDLÅN
Udlånet af materialer var faldende i bib-

intensivt på at genvinde filialens interes-

lioteksvæsenet som helhed, hvilket også

se blandt lokalbefolkningen.

ramte bibliotekerne i Sydslesvig.
I modsætning til denne filial viste Husum
Katastrofealarm er især udløst for Slesvig

Bibliotek – nyindviet november 2013 –

Biblioteks vedkommende, idet 2014 be-

rigtig gode takter. Nyindretning og flere

kræftede den faldende tendens gennem

arrangementer, som blev bakket godt op

flere år ved at vise endnu et fald. Derfor

af lokalbefolkningen, medførte et pænt

var beslutningen om at flytte filialen til

aktivitetsniveau.

større rammer nødvendig, og der arbejdes
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SAMLET UDLÅN 2010 - 2004
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2010

2011

2012

2013

2014

De to bogbusser lånte desværre også færre

Benyttelsen af mindretallets biblioteks-

materialer ud, men hertil kan regnes alle

væsen fordeler sig geografisk som vist

de udlån til fritidslæsning som via bog-

nedenfor med udgangspunkt i den kom-

bussernes besøg hos de mindste skoler i

muneinddeling, der er basis for neden-

Sydslesvig låntes ud via skolebiblioteker-

nævnte illustration.

ne.

UDLÅN I PROCENT
3,17 %
14,55 %

Kiel by
33,39 %

11,56 %

Flensborg by + øvrige
Slesvig-Flensborg
Rendsborg-Egernførde
Nordfrisland

37,33 %

Benyttelsen af bibliotekets hjemmeside

Samlet set var der en pæn stigning i del-

var pænt stigende fra 110.000 i 2013 til

tagerantallet på arrangementer. Det galdt

117.000 besøg i 2014. En dokumentation

ligeledes for antallet af arrangementer.

for at brugerne får øjnene mere og mere

Det er markant, at ABC-cafeerne og bag-

op for de biblioteksinformationer, der

sædehistorierne i bogbusserne var succes-

formidles via denne platform, det være

ser, hvilket også bekræftes af hvor hurtigt

sig arrangementer, præsentation af bøger,

der var fyldt op ved tilmeldinger. Ligele-

e-bøger m.m.

des er det tydeligt at arrangementer i filialer og bogbusser var ligeså efterspurgte
som i Flensborg.
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DELTAGERE I
ARRANGEMENTER 2010 -2014

BESØGENDE 2010 - 2014
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2014 kom 98.622 brugere ind i bibliote-

Afslutningsvis må det konstateres, at der

ket på Nørregade 59.

blev taget pænt imod bibliotekstilbuddet.
Både hvad angår udlån

af materialer,

Husum og Slesvig vil der være valide tal

deltagelse i de arrangementer, som bibli-

for i årsberetningen for 2015, mens tal for

otekerne tilbød (alene eller sammen med

bogbusserne må baseres på stikprøvekon-

vore danske søsterorganisationer) eller set

troller.

i lyset af det antal mennesker, som i løbet
af året kom på hovedbiblioteket, i filialerne, i fællesbiblioteket og i bogbusserne
samt brugte den teknologiske indgang til
biblioteket www.dcbib.dk.
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