
Nuancerne om tiden inden 
··l864gjorde--forskeHen 

Dybbøl-seminar. Et 
kursus på Akadem ie 
Sankelmark kiggede 
tilbage til de betin 
gelser, der lagde gro
bunden for krigen i 
1864. Historiker Lars 
Heriningen, tidligere 
Studieafdelingen på 
Flensborg Bibliotek, 
fortalte om en knap 
så harmonisk helstat, 
som den ellers bliver 
opfattet. 

SANKELMARK. Tre historikere, 
Martin Rackwitz, Lars Hen
ningsen og Frank Lubowitz, 
mødte i en hel weekend 40 
kursusdeltagere på akademiet 
i Sankeimark. De historie
interesserede var kommet for 
at høre om og diskutere for-

historien til Slaget ved Dybbøl 
i 1864, som har lS0-årsdag i 
april. 

Kurset var totalt booket, og 
på forhånd måtte der meldes 
afbud til yderligere 30 på ven
telisten. 

- I Sankelmark gennemføres 
der jævnligt kurser omkring 
sådanne emner, og de er altid 
velbesøgt. Men nu kommer 
jubilæet selvfølgelig oven i, 
fortæller Lars Henningsen, tid
ligere leder af Studieafdelin
gen på Dansk Centralbibliotek 
i Flensborg. 

Kurset begyndte fredag med 
den danske statsbankerot i 
1813, og der blev stillet 
spørgsmålet, om de danske 
hertugdømmer Slesvig og Hol
sten efterfølgende blev over
bebyrdet økonomisk for at 
rette op på bankerotten. 

Det afviste Lars Henningsen, 
som talte efter Frank Lubowitz 
lørdag formiddag. Til gengæld 
kom han ind på et andet pro
blem. 

- I historiebøgeme bliver der 
skrevet om en stor harmoni i 

- den danske helstat. Harmo
nien blev ikke først efter 
1830erne afløst af modsæt
ninger' som i sidste ende førte 
ti l krig. Selv i den tid, vi frem
stiller som så harmonisk, var 
der modsætninger. Det drejer 
sig om nuancerne, sagde Hen
ningsen. 

Mens der således i historie
bøgerne blev skrevet, at alle 
var gode venner, var det ifølge 
den tidligere forskningsleder i 
Flensborg snarere sådan, at der 
i mange år forinden allerede 
var en indre modsætning mel
lem dansk og tysk. 

- Det var der igen og igen 
tegn på, sagde Lars Henning
sen. 

Der gik blandt andet i admi
nistrationen i København ta
len om, at ffalle tyskere fra 
Holsten sætter sig på vores 
emner«, og at der i rigskancel
liet kun var interesse for tysk. 

- Der findes allerede eksem
pler på de modsætningsfor
hold i slutningen af 1700-tal
I~t, fortalte Lars Henningsen, 

. og der fandtes også en - i @n 

vis forst'and - modsat Ejder..: ... 
politik, der betød, at Danmark 
gerne ville skille sig af med 
Holsten. 

Udflugt til 
krigspladserne 
Deltagerne i kurset blev lørdag 
aften mødt af et foredrag om 
slaget ved Oversø i 1864, og 
med i programmet var også 
udflugter til Oversø og to an
dre historiske steder i sam
menhæng med krigene i 1864, 
Kønigsførde og Mysunde. 

Eneste mangel i denne 
weekend var, at Lars Henning
sen ikke havet taget bøger nok 
med af Studieafdelingens ud
givelse nZwischen Grenzfrie
den und Grenzkonflikt« fra 
2011 t i l de overvejende tysk
talende deltagere. 
- Jeg kunne have solgt en hel 
stak under kurset, sagde han. 
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Weekendkurset på akademiet i Sankelmark var totalt booket. Der måtte gives afslag til 30 yderligere interesserede. 
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Lars Henningsen gjorde op med den opfattelse, at alt var har
moni i den danske helstat inden krigen i 1864 . 


