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Black Lives Matter
inspirerer museum
Rijksmuseum i Holland åbner udstilling
om landets tid som slavenation.
UDSTILLING
/ritzau/

Karin Johannsen-Bojsen lader i bogen »Himmel med mange stjerner« sydslesvigske græsrødder og primært rigsdanske funktionærer i mindretallets ledelse styre mod hinanden i en skarpt optrukket konflikt. Foto: Sebastian Iwersen

Fortsat fra side 18
Den ringe tilstedeværelse
af mindretals-tyske stemmer
i den dansksprogede litteratur hænger sammen med
det skylds- og tabubelagte i
mindretallets forhold til nazismen. Derfor har Gynther
Hansens forfatterskab en
særlig vægt i den »moderne
sønderjyske litteraturhistorie«.
Vi kan vende blikket mod
Sydslesvig og fremhæver
nogle af de vigtigste udgivelser, der ligger længere tilbage i tiden og som danner
baggrund for den senere udvikling efter 2012.

Europafortællinger
Den dansk-sydslesvigske
Willy-August Linnemann
(1914-1985) er i dag en næsten
glemt forfatter, selv om han
fik både Kritikerprisen, boghandlernes De Gyldne Laurbær og Holbergmedaljen.
I serien »Europafortællinger« havde Linnemann
visioner for grænselandet
som en region, der i ly af et
overstatsligt fællesskab, hvor
kraftcentre ved og hen over
den gamle grænse skal være
med til at viske den ud.
»Linnemanns utopier er langt
forud for deres tid – og endda forud for os i dag«, skriver
Johan de Mylius i bogen Lys
over Linnemann (Multivers),
som han i 2014 udsendte i
samarbejde med Annegret
Friedrichsen.
»Bogen om det skjulte Ansigt« (1958) handler om en
flok mennesker, der under
Anden Verdenskrig gennem
en længere periode næsten
hver nat søger tilflugt i et beskyttelsesrum i en unavngiven havneby i Nordtyskland.
Det kan næsten ikke være
andre steder end hjembyen
Flensborg.

Luftalarm
I de lange nætter, hvor luftalarmen lyder, og udslettelsen lurer, forkorter de tiden

med at fortælle historier for
hinanden. I begyndelsen er
der ikke megen sammenhæng mellem historierne,
men det viser sig, at de har
en indbyrdes forbindelse.
Som tiden går, og fortællingerne udvikler sig, danner de et tæt sammenvævet
mønster, hvor den ene historie udbygger og supplerer
den anden, og hvor det mere
eller mindre fælles persongalleri udvikler sig og udbygger forbindelserne og relationerne mellem de enkelte
personer og deres såvel individuelle som sammenvævede
skæbner.
Den samme episode fortælles ofte flere gange set fra
forskellige personers synsvinkel.

Den dansksydslesvigske WillyAugust Linnemann
er i dag en næsten
glemt forfatter,
selv om han fik
både Kritikerprisen,
boghandlernes De
Gyldne Laurbær og
Holbergmedaljen.

Overbevist europæer
Linnemann var overbevist
europæer og tilhænger af
det europæiske fællesmarked. Ikke uden at være i opposition til strømningerne
inden for mindretallene,
som Annegret Friedrichsen konstaterer i sin gennemgang af Linnemanns liv
og værk i »Lys over Linnemann«.
Her begriber læseren for
alvor, at Linnemann også
kan have en relevans i dag.
Ikke blot for sin fremsynede
indgang til det europæiske,
men også for sin forankring
i det traditionelle regionale
og sin vægt på det flerkulturelle som en mulighed. Linnemann var lokal og global (i
et europæisk perspektiv).

Debut med digte
På samme måde som WillyAugust Linnemann i sine romaner kredser om Flensborg
by, har den sydslesvigske
forfatter Karin JohannsenBojsen (født 1936) også byen
som kernepunkt. Hun stammer fra en familie, der oprindelig var tysk, men valgte det
danske efter 1945.
Karin Johannsen-Bojsen
fik sin litterære debut i 1977

Vil man have en indføring i
Willy-August Linnemanns
omfattende forfatterskab,
kan denne bog - »Lys over
Linnemann« - anbefales.
Den er skrevet af Annegret
Friedrichsen og Johan de Mylius.

med digtsamlingen »Sindelag«, der er en række personlige lyriske skitser fra hendes
barndom. Senere har hun udsendt blandt andet »Regnbuelandet. En roman fra Sydslesvig« (1987) og kroniksamlingen »Hjerteblod og tryksværte. Klip fra en Sydslesvig-kronikørs værksted« (1996).

Kritisk skildring
I nyere tid har hendes roman

Amsterdam. Hollands fortid som slavenation bliver
for første gang beskrevet i
en stor udstilling på landets
nationale kunstmuseum,
Rijksmuseum. På udstillingen vil besøgende få indblik
i slavernes historie samt få
fortalt historien om nogle af
de hollændere, som berigede
sig på slaver.
To Rembrandt-portrætter
af slaveejere, som Rijksmuseum ejer sammen med Louvre i Paris, indgår i udstillingens 140 objekter sammen
med blandt andet fodlænker,
der blev brugt til at holde
folk fanget.
Udstillingen vil beskrive ti
mennesker, som på den ene
eller anden måde var del af
Hollands fortid som slavena-

tion fra begyndelsen af det
17. århundrede til 1863, da
det blev erklæret for ulovligt i kolonierne Surinam og
øgruppen Antillerne.
På en pressekonference
fremhævede kuratorer fra
Rijksmuseum betydningen
af udstillingen, efter et år
hvor der verden over har været protester mod racisme
og politivold over for sorte
under sloganet »Black Lives
Matters«.
I Holland har det i år også
skabt debat, at premierminister Mark Rutte har afvist at
undskylde for sit lands fortid
som kolonimagt.
Direktøren for Rijksmuseum, Taco Dibbits, sagde på
pressemødet, at han støtter
bestræbelser på at øge befolkningens viden om dens
fortid. Udstillingen i Amsterdam kan ses fra den 12. februar til den 30. maj 2021.

»Himmel med mange stjerner« (1997) spillet en væsentlig rolle i den offentlige debat i Sydslesvig, fordi den indeholder en kritisk skildring
af en topstyring inden for
det danske mindretal i Sydslesvig. Karin Johannsen-Bojsen lader i bogen sydslesvigske græsrødder og primært
rigsdanske funktionærer i
mindretallets ledelse styre
mod hinanden i en skarpt
optrukket konflikt.

Konvertering
I kølvandet på Karin Johannsen-Bojsens to omfattende
selvbiografier i to bind på tilsammen over 900 sider, »Sydslesvigpige« (2004) og »Sydslesvigkvinde« (2008), er der
også kommet erindringsbøger af andre sydslesvigere.
Fælles for disse er, at de
beskæftiger sig med det at
have en baggrund i tysk kultur for derefter at foretage
en gradvis konvertering til
det danske – gennem dansk
skolegang i Sydslesvig, ferieophold i Danmark og senere
også bopæl i Danmark. To eksempler er Rolf Erbst og Kirstin Deckert.
Dem vender vi tilbage til
i et senere afsnit i serien
»Skønlitteratur i grænselandet«.
I morgen: Kickstart med
Erling Jepsen.

Teaterdirektør Ute Lemm fik et smil frem i en tid, hvor der ellers ikke er så meget at smile af, når man arbejder på et teater. I baggrunden er det formanden for Theaterbürgerstiftung
i Flensborg, Max Stark. Foto: Michael Staudt

Støtte til teater
i en svær tid
Teaterfonden i Flensborg støtter målrettet forestillinger for børn og unge.
FONDSPENGE

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Flensborg. Teaterfonden i
Flensborg, Theaterbürgerstiftung, har netop sendt
10.000 euro videre i støtte
til Schleswig-Holsteinisches
Landestheater. Pengene er
møntet på teaterforestillinger for det unge publikum,
nemlig til familieballetten
»Des Kaisers neue Kleider«,
det mobile klasseværelsestykke »45 Minuten netzlos«
og skolekoncerten med Slesvig-Holstens Symfoniorkester i april.
Formanden for teaterfonden, Max Stark, har netop
overrakt beløbet til generaldirektøren på Landestheater,
Ute Lemm.
Pengene er kommet hjem

gennem en indsamling, hvor
sponsorer får deres navne
med på sponsortavler og i en
trykt flyer. Man kan bidrage
med et beløb fra 500 euro,
oplyser Max Stark.
Beløbet sættes ind på teatrets konto i en svær tid, sagde formanden ved overrækkelsen. Lige nu er Landes
theater lukket til og med
den 31. januar.
Theaterbürgerstiftung fylder i år 15 år. Siden grundlæggelsen i 2005 er foreningens kapital vokset fra
25.000 euro til 350.000 euro,
og de seneste år er 72.000
euro blevet overført til Landestheater specielt med
henblik på produktioner for
børn og unge, fremtidens
voksne teaterpublikum.

