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Min studieorlov har jeg dels brugt til at blive klogere på Sønderjyllands historie og problematikker mht. til
at leve i grænselandet, dels på at forberede dele af Folkemødet Grænsen 2020. Folkemødet Grænsen 2020
i Ribe var sat op som et storstilet forløb i Kr. himmelfartsdagene 2020, med over 100 planlagte
arrangementer, bl.a. foredrag, seminarer, koncerter, sport, teater, gudstjenester, samtalefora, sønderjysk
madkultur, modeshow mm.
Carsten Porskrog Rasmussen skriver i sin bog: ”Hertugdømmet” at den britiske premierminister Lord
Palmerston (1784-1865) ifølge en anekdote skal have sagt: ”Kun tre personer har nogensinde forstået det
slesvig-holstenske spørgsmål. Den ene var prins Albert, som er død. Den anden var en tysk professor, som
er blevet skør. Den tredje var mig selv, men jeg har glemt det”.
Sønderjyllands historie er indviklet og fremstillingerne forskellige, alt efter om det er danske eller tyske
historikere der skriver. Jeg har ved at læse ”Sønderjyllands historie 1 og 2” af red. af Hans Schultz Hansen
og ”Hertugdømmet” af Carsten Porskrog Rasmussen dannet mig et overblik. For at forstå tiden op til 1864,
og det særligt danske måtte jeg også omkring Grundvig og læste Finn Abrahamowitz ”Grundtvig, Danmark
til lykke”. Jeg har tidligere kun læst Grundtvigs teologiske skrifter, så det var interessant at se mere på den
folkelige Grundtvig. I forbindelsen med planlægningen af Folkemødet har jeg deltaget i ”Ungegruppe” som
dækker meget andet end arrangementer for unge. Vi samarbejder med bevægelsen ”Fridays for future”
vedr. klimaforedrag, og derfor fik jeg lejlighed til at læse Mickey Gjerris ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”
samt lytte til en del radioprogrammer vedr. klimaspørgsmålet og de unges tanke om det. Arrangementet
”Fodturen: er du rigtig dansk?” har jeg planlagt sammen med Signe Von Öettingen på baggrund af dels
Sønderjyllands historie, dels Jes Peter Caspersen: ”Sådan var det –Erindringsbilleder” og dels de
skønlitterære fremstillinger i Linda Lassens: ”Jens og Marie”, ”Men sko må jeg have Henriette Gubi –en
vandrelærers historie”, Tysklandsarbejderen og Erling Jepsens: ”Erna i krig”. Vi er endnu ikke i mål med alle
detaljerne omkring Folkemødet, men vi er nået langt.
Desværre ramte covid-19 virusset Danmark i marts 2020, og på den baggrund er ”Folkemødet i Ribe,
Grænsen 2020” aflyst. I skrivende stund arbejdes på evt. at gennemføre ”Folkemødet i Ribe, Grænsen” i et
noget mindre omfang i juni 2021.
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