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En kyndig cicerone i grænselandet

Kulturredaktøren på Flensborg Avis skriver spændende historier fra en
broget landsdel.

Noldes museum er et stort trækplaster i marsken. Foto: Hans Christian Davidsen
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Grænselandet er fyldt med kulturelle og historiske perler, som fortjener større bevågenhed efter
læsningen af Hans Christian Davidsens nye kulturguide med 21 velfortalte nedslag med tilhørende
praktiske oplysninger.

I over 20 år har han i det smalle område mellem Nordsøen og Østersøen skildret store og små
begivenheder for mindretalsorganet Flensborg Avis, hvis kulturredaktør han er, og været tæt på
mennesker, som udtrykte sig på dansk, tysk, sønderjysk, plattysk og frisisk.

Forfatteren er draget på rejse i sit eget tekstarkiv og har konsulteret relevante eksperter til
bogprojektet. Han fører overbevisende sandhedsbevis for sin påstand om, at Sydslesvig er
Danmarks kosmopolitiske landsdel syd for grænsen. Det sker i spændende indlæg, som ledsages af
flotte fotos: Fra eventyrdigteren H.C. Andersens visitter i hertugdømmerne Slesvig og Holsten over
cricket- og kunstcentret Mikkelberg til det lille Holland ved Ejderen, Frederiksstad
(Friedrichstadt), der aldrig kom rigtig i gang og derfor beholdt sin idylliske uskyld med kanaler,
kamtakkede gavlhuse i nederlandsk renæssancestil og lige gader.

Barsk er fortællingen om koncentrationslejren Ladelund syd for den dansk-tyske grænse fra Anden
Verdenskrigs sidste år, hvor mindst 300 af de 2.000 fanger døde og ligger begravet her, og fra den
tilsvarende lejr Husum-Schwesing, hvor sønderjyden Ejnar Brøgger overlevede.

Hans Christian Davidsen inviterer læseren til den lille ø Før, hvor Museum der Westküste, som
åbnede i 2009, er blevet et tilløbsstykke, finansieret af bestyrelsesformanden i
medicinalvirksomheden Ferring, Frederik Paulsen junior. Firmaet blev grundlagt af hans far,
Frederik Paulsen, der var friser og under nazismen måtte flygte til Sverige, hvor han fik
statsborgerskab, men han glemte aldrig sin hjemstavn, Før.

Noldes bluff

Også kunstmaleren Richard Haizmann måtte flygte fra Hamborg, hvor nazistiske bøller ødelagde
hans atelier og flere kunstværker. Han endte i den afsondrede nordfrisiske by Nibøl, som har
indrettet det gamle rådhus til museum for den eksilerede kunstners værker. Anderledes gik det
kollegaen den verdenskendte Emil Nolde, hvis museum også er et betydeligt trækplaster i
marsken, og hvis store held i virkeligheden var, at Hitler ikke kunne lide hans kunst og kaldte ham
”et svin”. Ellers ville hans eftermæle have været et ganske andet, mener Hans Christian Davidsen
og påviser Noldes antisemitisme med henvisning til nylig forskning i kunstnerens politiske
overbevisning. Han var ikke politisk døvstum, men opportunist.

»Det kan godt være, at Nolde var overbevist nationalsocialist. Han troede i hvert fald på det tyske
folks særlige storhed. Men allermest var han interesseret i at komme ind de rigtige steder og få
afsat sin kunst. Men han fejlbedømte situationen totalt. Nazi-toppen slog hånden af ham. Hans
moderne formsprog passede ikke ind i nazisternes forsimplede billede af kunst,« noterer
forfatteren og understreger, at Nolde aldrig fik maleforbud, som han ellers yndede at fortælle efter
krigen.
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Af spændende læsning kan tillige fremhæves kapitlerne om arkæologen Ole Harck, der
genopdagede og reddede den 300 år gamle synagoge i Rendsborg, om det danske mindretals
nationalmuseum på Danevirke Museum, om verdenskunst ved Kielerkanalen og Kobbermølle, som
ligner Nyboder i København.

Hans Christian Davidsen er en kompetent cicerone, der har blik for kuriositeter og landsdelens
brogede historie på godt og ondt. Hans bog er en kærlighedserklæring til det gamle danske land i
Sydslesvig, hvor flere kulturer i dag ses som en berigelse og ikke som et problem som tidligere.


