Meningsløst ælte af
mudder og blod
Sjapper af tø om soldatens fod.
Unge mænd har bidt hinandens struber over,
Ligger sødt i frossen
jord og sover.
For Danmark. For Bismarck. For råhedens
fyrste. For mørkets
prins. For Slesvig. For
ingenting.

1864@2014

Det, hvorom der
ikke kan tales

1864@2014
Alsion
Torsdag den 17. april 2014 kl. 20
Fredag den 18. april 2014 kl. 20
Program:
(bemærk: Musikken bliver spillet uden pauser mellem numrene)
Peter Bruun: Grænselandet (uddr.). Spilles i foyeren - kun 18. april
Max Richter: Winter 2 (fra The Four Seasons Recomposed)
Beethoven: Symfoni nr. 7, 2. sats: Allegretto
Annika Aakjær: ”Der hvor solen bliver ved…” (arr. Allan Gravgaard Madsen)
Schumann: Symfoni nr. 2, 3. sats: Adagio espressivo
Britten: It Seemed That Out of Battle I Escaped
None, Said the Other
Charles Ives: The Unanswered Question
Händel: Ombra mai fu (arr. Arthur Luck)
Pause
Brahms: Ihr habt nun Traurigkeit (arr. kor og soloviolin: Jørgen Lauritsen)
Phillip Glass: Symfoni nr. 4, ”Heroes”, 1. sats: Heroes
Max Richter: Spring 1 (fra The Four Seasons Recomposed)
Annika Aakjær: “Plads nok” (arr. Allan Gravgaard Madsen)
Joni Mitchell: “Both Sides, Now” (Arr. Ronald Pöntinen)
Bo Gunge: Charter ‘20-’14
Beethoven: Symfoni nr. 7, 2. sats: Allegretto (uddrag)
Medvirkende:
Peter Sommerer, dirigent
Annika Aakjær, sanger
David Danholt, tenor
Palle Knudsen, baryton
Ole Lemmeke, oplæsning
Georg Metz, tekst og oplæsning
Sønderjysk Pigekor
Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester
Art Ensemble Syd
Slesvigske Musikkorps
Peter Laugesen, tekst
Lene Juhl, videokunstner
Koncept og ide: Rasmus Adrian &
Arnbjörg Maria Danielsen
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1864@2014 er produceret af
Sønderjyllands Symfoniorkester
og støttet af Region Syddanmark
og Fabrikant Mads Clausens Fond.

Det, hvorom der ikke kan tales
Af Rasmus Adrian, musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester
Begivenhederne i 1864 har sat sig spor. I historien, i
kulturen, i sproget. Som den grænsedragning, der siden
prøjsiske og østrigske styrker satte den danske hær til
vægs, har sat forskellen mellem at bo på den ene side,
eller den anden side af landegrænsen mellem Tyskland
og Danmark.
Krigen i 1864 blev kæmpet på et tidspunkt, hvor
der ikke for alvor eksisterede et sprog for den
ødelæggelse og lemlæstelse, der fulgte i dens spor.
Sprog var der heller ikke til at favne de modsætninger,
der i kraft af stridighederne opstod mellem tidligere
fredelige naboer. På begge sider af krigen var det
en ny form for statsdannelse, der pressede sig på.
Forestillingen om nationalstaten som den ramme, der
kulturelt, sprogligt og geografisk sætter grænser, var
ny og moderne. Ligeledes var mange af de våben, der
blev benyttet til at udkæmpe krigen.
Måske netop fordi krigen på begge sider blev
udkæmpet som led i nationale identitetsprojekter, har
den fået en meget stor historisk og kulturel betydning.
Fortællingerne om, hvordan helte på begge sider af
fronten satte eget liv og levned på spil i kampen for
et fædreland, har sat deres lidt ensidige præg på
historien. Efterspillet og den måde, krigen greb ind i
almindelige menneskers hverdag, har vi hørt mindre til.
Hvad sker der mellem naboer når grænser,
tilhørsforhold, kultur og sprog forandrer sig i
kølvandet på en konflikt? Det er ikke kun i Slesvig og
Sønderjylland, at dette spørgsmål har været aktuelt.
Overalt hvor der i verden er krig og konflikt, er der
også et efterspil, der involverer helt almindelige
menneskers hverdag. Hvordan kan man tilgive den
vold og de overgreb, der er en del af krigens mørke
side? Hvordan genskaber man den tillid og genskaber
det fællesskab, der er forudsætning for et stærkt
og velfungerende civilsamfund? På mere end en
måde er Slesvig og Sønderjylland et forbillede for,
hvordan konflikt og krig kan afløses af udvikling,
håb og fred. På trods af en broget historie, der også
efter 1864 har indebåret konflikt og ufred, er det
alligevel lykkedes at skabe et samfund, der i dag
har fremtiden for sig. Et samfund der i mere end én
forstand er grænseoverskridende, når danske og tyske
virksomheder, kommuner, institutioner og foreningsliv,
på tværs af sprog- og kulturforskelle, hver eneste dag
sammen skaber værdi for befolkningen på begge sider
af den dansk-tyske grænse.

Med 1864@2014 har vi i Sønderjyllands
Symfoniorkester ønsket at skabe en kunstnerisk
begivenhed, der favner netop denne udvikling. Vi
har ønsket at sætte fokus på det arbejde, der hver
dag gøres for at sikre fred og udvikling. Et arbejde,
der både foregår i grænselandet mellem Danmark
og Tyskland, men også finder sted i alle de krigs- og
konfliktområder, hvor almindelige mennesker sammen
søger at genskabe et samfund hvor freden og et
værdigt liv er en mulighed. Bosnien, Irak, Rwanda,
Afghanistan, Libyen og Syrien er nogle af de lande,
der i de senere år har været præget af krig og
konflikt. Og selvom årsagerne til den enkelte konflikt
kan være væsensforskellige, har de det tilfælles, at
helt almindelige mennesker i et efterspil står overfor
en række valg. Forsoning, tilgivelse, tillid og respekt er
altid en mulighed, uanset hvor lille og uanseelig den
mulighed tager sig ud.
Det at insistere på freden kan under vanskelige
omstændigheder kræve et meget stort mod.
Komponisten Bo Gunge skriver i en programnote til
et værk komponeret til markering af 1864: “Dette
musikværk er dedikeret til alle de hverdagens
helte, der træder til når urolighederne, soldaterne,
heroismen, larmen og skåltalerne er borte, og det
almindelige liv skal til at leves. Til de mennesker, der
i ydmyghed, respekt for de grundliggende kvaliteter
og det ligeværdige møde, arbejder for fastholdelse af
freden.”
Gunge peger her på noget helt centralt. De virkelige
helte i en krig er ikke høgene, generalerne eller
soldaten på slagmarken, men almindelige mennesker,
der i gerning og indstilling gør op med konflikten og
bygger en bro af forståelse på trods. “Hverdagens
helte” skaber et sprog, der muliggør at naboer igen
kan tale sammen, handle med hinanden og indgå i
forpligtende, tillidsfulde fællesskaber.
Det må være en af de vigtige pointer, som historien om
1864 indeholder. Og det er denne væsentlige pointe,
som mennesker, der lever med følgerne efter konflikt og
krig, altid bør holde sig for øje.
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Nye horisonter
Af Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister
„Dybbøl 2014: sammen mod nye horisonter”. Sådan
lyder mottoet for det dansk-tyske projekt, som
Slesvig-Holsten og Syddanmark har taget initiativet
til i anledning af 150-året for slaget ved Dybbøl i
1864. Vi har sammen sat os det mål, at den historiske
fortælling om mødet mellem de krigsførende parter
i 1864 skal ledsages af en ny fortælling, hvor de
gode dansk-tyske relationer er i centrum. Med andre
ord en fortælling, der ændrer den måde, vi tænker
om hinanden henover grænsen, og måden, hvorpå vi
opfatter regionen og dens muligheder.
Derfor er det godt, at ikke kun erhvervslivet mødes for
at udvikle strategier for vækst og arbejdspladser. Men
at der også er lagt kræfter i et ungdomsmøde, som
skal ende med, at unge fra Syddanmark og SlesvigHolsten efter et fælles højskoleophold afholder et
ungdomsparlament i Kiel, hvor de udarbejder konkrete
forslag til udviklingen af det dansk-tyske samarbejde.
Forslagene skal efterfølgende behandles i Regionen
Slesvig-Sønderjylland og i den Slesvig-Holstenske
Landdag.
Og det er godt, at kulturen fylder så meget, som
tilfældet er! I april 2013 underskrev jeg sammen
med kulturminister Marianne Jelved den dansktyske kulturaftale, som danner rammen for det
kulturelle samarbejde i Regionen Sønderjylland–
Slesvig i de næste tre år. Aftalen er den første
grænseoverskridende kulturaftale i Europa; den er
samtidig kulminationen på mange års kulturarbejde til
glæde for hele det dansk-tyske grænseland.
At antallet af kulturtilbud her i 2014 får et yderligere
løft, ligger næsten i sagens natur. Kunstneriske
udtryksformer og kreativitet er om noget en
forudsætning for, at den nye fortælling, som Dybbølåret lægger op til, bliver til mere end en fortælling om
økonomiske samarbejdsrelationer. Kultur overrasker,
skaber glæde og fortolker følelser.
Når Sønderjyllands Symfoniorkester derfor har sat sig
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for at markere stormen på Dybbøl Banke ved at tage
publikum med ud på en kunstnerisk rejse, som spænder
fra 1864 til i dag – og som helt naturligt også
involverer Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester
- så er det nemt at se, hvorfor en sådan kunstnerisk
oplevelse både gør os rigere og klogere. Kultur skaber
opbrud. Og vil vi sammen bryde op mod nye horisonter,
har vi brug for den kulturelle fortolkning - af dét, der
har været, og dét fremtiden måtte byde på. Vi stiller
med andre ord en anden slags spørgsmål til historien
end dem tidligere generationer har haft behov for at
stille. Jeg er overbevist om, at disse spørgsmål vil gå
på tværs af de nationale mønstre; de vil være mere
regionale og mere europæiske.
Nederlaget ved Dybbøl betød, at alt tysk med et slag
forsvandt fra det danske rige. Overensstemmelsen
mellem folk og sprog på den ene side og statslige
rammer på den anden side gjorde, at danskerne
i perioden efter 1864 kunne løfte sig selv ud af
nederlaget og lægge fundamentet til det demokrati,
vi har i dag. Udviklingen i den dansk-tyske region viser
dog med stor tydelighed, at vi i dag ikke mere har en
udvikling, der siger enten-eller. Den siger tværtimod,
at kulturmøder er vigtige – at der ikke findes noget
brugbart alternativ til at arbejde sammen og bygge
bro henover den dansk-tyske grænse, hvis målet er at
skabe udvikling i vores fælles grænseland.

Charter ‘20-’14
Af Bo Gunge, komponist
Tekst: fra FNs artikler om menneskerettighederne.
Musik bruges ofte til at forstørre budskaber. Nogle
af de vigtigste budskaber vi har, kræver imidlertid et
roligere og mere nøgent tankerum for at blive hørt.
Baggrund for titlen:
Charter 77 var et dokument formuleret af
tjekkoslovakiske intellektuelle i 1977, som skulle fremme
opmærksomheden på menneskerettighederne, som
østblok-landene havde tiltrådt officielt kort forinden.
Dokumentet var med til at åbne en af de første
sprækker, der siden gav plads til Perestrojka og
Glasnost og endelig førte til den kolde krigs ophør.
I 1920 etableredes den grænsedragning, der som et
resultat af en internationalt anerkendt folkeafstemning
stadig skiller Tyskland og Danmark.
I år markerer vi nogle af de historiske begivenheder
der var gået forud, grænsekrigene i 1864, men 2014
blev også det år, hvor Rusland under præsident Putin
annekterede en del af det ukrainske territorium, efter
en folkeafstemning, som ved en generalforsamling i FN
blev erkendt ugyldig af et massivt flertal af verdens
lande.
Dette musikværk er dedikeret til alle de hverdagens
helte, der træder til når urolighederne, soldaterne,
heroismen, larmen og skåltalerne er borte, og det
almindelige liv skal til at leves. Til de mennesker, der
i ydmyghed, respekt for de grundliggende kvaliteter
og det ligeværdige møde, arbejder for fastholdelse af
freden.
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1864
af Peter Laugesen
Text Cue #1
Vi kunne lade være med at vide noget. Vi kunne lade være med at vide,
at der er Danmark, og at der er Tyskland. Vi kunne lade være med at vide,
at der er det danske sprog, og der er
det tyske sprog, og at de to sprog på
mange måder ligner hinanden, at de
har mange ord til fælles og en del
af de regler, efter hvilke en sætning bygges op af ord, så det giver
dem mening og betydning, men at der
også, imellem de to sprogs indre liv
eller sjæl, i de usagte og usigelige betingelser, der giver de enkelte
ord mening i de sætninger, hvori de
optræder, er så mange og så tydelige
forskelle, at intet nogen sinde kan
blive helt ens mellem dem, der taler
dansk, og dem, der taler tysk.
Vi kan lade være med at vide noget,
vi kan glemme, at vi engang har vidst
det, vi ikke mere vil vide, vi kan
mene, at vi har lagt det bag os, men
vi kan ikke derfor blive som børn
igen, og vi vil ikke ad den vej en
gang til finde barnets åbne og endnu
uvidende nysgerrighed efter al slags
viden; vi vil kun finde os selv som
glemte figurer i et spil, vi ville ønske, vi havde glemt at spille.
Vi vil være mindre levende end de
døde, der slumrer sødt i Slesvigs
jord.
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TEXT CUE #2
Ludwig Wittgenstein skrev sin Tractatus Logico Philosophicus, mens han
gjorde tjeneste i den østrigske hær
i den store krig fra 1914 til 1918,
den vi kalder den Første Verdenskrig.
Stormen på Dybbøl er begyndelsen,
krigen fra 1914 til 1918 er afslutningen. Det kunne man ikke tale om i
1864, fordi der ikke var noget sprog
at tale om det på. Ikke endnu.
Det er ikke bare krigen, det er også
alt det andet, det på mange måder
skræmmende nye, der under så forfærdende betingelser tilsyneladende meningsløst søger udtryk. Det er
demokratiet, revolutionen, befrielsen
af tankerne, følelserne og sanserne;
det er modernismen og den misundelse,
dens udtryk vækker i dem, der endnu
er bundet af ikke længere rationelt
gyldige fordomme om, hvem der regerer
verden og hvorfor.

Text Cue #3
Mysunde, Sankelmark, Dybbøl, Fredericia, Broagerland, Sundeved, Als. Den
attende april stormes Dybbøl.
Varighed: 4 timer. Døde danskere:
1700. Tilfangetagne: 3000. Døde og
sårede prøjsere: 1200.
Sankelmark 6. Februar
Bøffelkobbel 22. Februar
Dybbøl 18. April
Lundby Himmerland 3. Juli

Text Cue #4
Det visner og banker
Af andre tanker,
Der gerne vil ind
I det huskende sind.

Text Cue #5
Herman Bang var i 1864 et barn i skolens første klasse. ”Hvor må det have
været koldt,” tænker han.
Det er håbløse slægter, der ikke kan
finde det hus, de engang boede i, ikke
kan finde en lukket dør i en kold entre, når historien står ude i den
fygende februarnat og banker.
Det er soldaterne, der rasler og
skramler i den dybe nat på gaderne
i Horsens. De flygter nordpå, og den
lille dreng, den lille impressionist,
er vågen og lytter:
På gaden var der trampende trin af
mange, hastige fødder og signaler af
angstfulde horn. – Hvad er der – hvad
er der dog, mor? Skreg vi. – Det er
de danske, som flygter, sagde mor med
sin frysende stemme, og vi græd højt,
mens de alsiske piger jamrede som to
hunde, og vi hørte bestandig, bestandig folk, der løb på gaden, og tropperne, der ilte, og hornene fjern og
hornene nær – gennem stormen.
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Text Cue #6

Text Cue #8

Det er det nye, der kommer ud af
det håbløse, kolde, dybfrosne smadder, som Bismarcks Prøjsen og kongens Danmark vil forhindre det i at
komme ud af. Det kommer fra 1848.
Det kommer fra 1789. Det kommer fra
Frankrig, det kommer fra Amerika, og
det kan ikke standses. Det kommer
alligevel, som liv der skal leves af
mennesker, der lige nu er børn, hvis
fædre skal dø eller mærkes for livet
af ting, hvis tomme huller af uforstand kun de har hu og oplevelse til
at forstå, der har stået i dem selv.

Dannevirkenatten var hans glansnummer. Den udmattede ham næsten
til døde, men det gav ham lov til
at være den skuespiller, han altid
gerne ville have været og nu så også
var. Bagefter skulle han støttes og
trøstes. Det var grimme billeder,
der jog igennem ham som granatsplinter, og man kan ligesom se det
i luften omkring den lille buste af
ham, der står på den fornemme gade
foran Garnisonskirken. De dannede
senere sprog i en næsten ødelæggende proces og blev derved erkendelse. Viden. Ikke så meget om krigen
i 1864, ikke sådan, men om det, den
var udtryk for, selv om ingen vidste
det dengang, og kun ganske få anede
det. De fleste havde det dejligt – i
begyndelsen

Text Cue #9
Meningsløst ælte af mudder og blod
Sjapper af tø om soldatens fod.
Text Cue #7
(Vidnet Bang)
Vi kom til en grøn banke og vi gik
derop. Vi så kirken hjemme og andre
kirker og mange huse, som jeg endnu
ser ligge mellem grønt. Og moder tog
mig op, og hun pegede på sted efter
sted over landet, til hun taug igen
og kun græd og græd. Mig satte hun
ned på græsset, mens hun blev ved at
stirre ud over det grønne land – siden syntes jeg som barn, at vi den
dag havde kunnet se over den hele ø
-: Mor, mor, blev jeg ved, hvorfor
græder du?
---Det er hans tidlige barndoms ø.
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Unge mænd har bidt hinandens struber
over,
Ligger sødt i frossen jord og sover.
For Danmark. For Bismarck. For råhedens fyrste. For mørkets prins. For
Slesvig. For ingenting.
----De er kommet et andet sted fra
Et andet rige
De står i deres uniformer
Plettede af blod og skidt
Og ved det snart er deres tur

Text Cue #10
Som en orkan førte stormen kanonernes døn hen over det rystende hus.
Blæsten slog den stride bestandige
regn mod ruder og mur, så det lød som
geværernes knitren. Og fra vejen i
mørket hørte man i larmen de utydelige lyde fra de flygtendes tog. Rundtom
sov alle – officerer og soldater og
syge – den samme søvn, hørende kanonernes drøn dumpt gennem blundet.
Vogn efter vogn sled sig endeløst op
forbi kroen. Kvinder og børn sad på
de usikre læs som dinglende bylter i
regnen, søvndrukne midt under larmen.
Gamle koner der knap kunne gå stred
sig frem, uden sans, ved siden af
vognen, snublende i de dyngvåde dyner, som de slæbte. Børn, hvem regnen
blindede, løb mod vogne og træer, og
skreg, mens de tumlede videre. Ingen
kendte sin nabo, og stemmerne hørte
man ikke under kanonernes brøl. Ingen dør var lukket, og snavset, som
var ført ind af hundrede vejfarne,
var størknet på alle tærskler. Rundtom sad flygtningene, koner og børn,
der ikke engang vidste, hvor de var,
og de søgte hvile for det tunge og
bedøvede hoved ved at læne det mod
væggen, der skælvede. Orkanen slog
røgen som vældige skypumper frem over
landet; gårde brændte og deres luer
blev slukket, som var de elendige
lys. I luften sås granaternes røde
buer, og jorden skælvede under fødderne som et dyr, der stønner. Rundt
omkring på alle højder stod i den
strømmende regn mænd og kvinder som
støtter, mens de flygtendes tog som
en stigende flod bredte sig ud over
vej og over sti som en ustandselig
jammer. Der kom bestandig fler; overdængede med smuds stod de i gangen
foran de overfyldte stuer, og sløvt,
uden ord, vendte de tilbage til regnen og vejen. De trængte sig sammen,
og de talte i munden på hinanden,
fyldende alle kroge, trængende sig
ind allevegne, som var de folk, der
var komne sammen på et auktionssted,
hvor et hjem er tilfals. I gården
stod de dødtrætte heste ludende og
dog med løftede ører under larmen. De
skubbede sig forbi kanoner og stønnende dyr, forbi sårede, der jamre-

de i vogne uden halm, forbi forladte
børn, der skreg ved vejkanten, og de
så dem ikke, fordi de ikke var deres. Og selv deres klager var døde.
De bar heller ikke mer, mens de sled,
rimelige ejendele, men de slæbte kun
bevidstløse, hvad skrækken havde givet dem i hænderne. Børn bar husgeråd
uden værd, gamle kvinder holdt krampagtigt som en skat sprukne spejle,
hvor regnen, der strømmede, udviskede
billedet af deres forfærdede ansigt.
Gennem alt, storm og kanondøn, der fik
pladsen til at skælve, hørte man som
knive de såredes skrig – når i stimlen de nøgne vogne standsede, hvor
ambulancesoldater, der var dødtrætte
af altfor stor elendighed, havde kastet dem uden medfølelse. Gennem regn
og nat kun en eneste stribe af rødt
– som randen af et hav, mens bag det,
på højderne, huse brændte i grunden
med dunkel flamme, som ville den røde
ild rinde ned over bakkernes komme.
Og den tykke luft, luften over landet
i brand, var fuld af granater som af
glødende og ilsomme kloder, mens lyden fra de flygtendes tros – soldaterne på flugt, vognenes raslen, de tusinde vandreres trin – nåede dem som
den rappe knitren af et kæmpebål.

9

10

Text Cue #11
August Stramm: Den sidste
Hej! der oppe! jeg ler! tre dage i styrt! brøl! tre dage
år evigheder! og endnu ikke styrtet sammen, forbandede himmel! Bælg! pulser cigarer og dør aske. Alt sammen en grav. Skyttegrav. Beskytte, Grav. Drenge. Det blå
gespenst klatrer op med røde øjne. røde. ildrøde. forsovede. Holder ikke dagen ud. på den ene måde eller den
anden. skyd! skyd! Skoven! Ja. ind i skoven. Hovedskaller. Skyer. lystigt! den bedste skytte er jo den. der
først kan sove. Djævel! Sove! Mord træthed raseri vrede!
Hej! Knægt! Knægt der fremme! skyder du? skyder du? dig?
ja? hovedet klasket ned mellem benene?
Kryster! skyd! knald! se! de kommer ud af skoven. de
kommer i løb! hold kæben stiv! sådan! sådan! Hurtigskydning! som blå ærter! ærter! Blå øjne! Min skat har
øjne blå! haha! skyd dem! skyd dem! de løber. Tag sigte.
Hold målet. løb. løb. Pigeben. jeg bider. Bider. satans.
Skarpe kys. hold fast! sigt på øjet! Vand? hvad? Bøsseløb gløder. Slanger gløder. knuste feltflasken i nat.
slikket det tørre glas. Tungen slubrer blod. slubrer.
Skyd bøsserne kolde. jer selv kolde. Koldblodigt! Der
fremme pøser vand. Føj for satan! grådig! Lort! Blod,
blodigt lort. Blod rådner for hurtigt. Ild. Hurtigskydning! ud! ikke sove! Hvem? tag patronerne ud af lommen
på ham. Vi skal bruge dem. fyren bløder. at et lille hul
kan bløde så meget! Målet. Torden! knitren! det flimrer! skyd sådan også. Sigt. sigt. fint. rolig. hundene der ovre. arme jord. Et brev i lommen? selvfølgelig,
slap og død, på næsen. ”min kære mand!” ja. mænd har vi
brug for. men ingen døde her. æde. en krumme chokolade. Moder, skyd nu, mødre græder altid. skyd! Jeg var
en blød dreng. Satans! Op med hovedet! Næsen ud af lortet! Hvad? Ingen? alle? Dovne svin! Forstærkning. hører
I? Forstærkning kommer. Hold fjenden væk! geværer frem.
Satans! det er en skam at være død! se! jeg skyder. skyder. Forstærkning hør! Trommer. Horn. Tata trrr! hurtigt bagude! hurtigt! Modertårer. Faderbrunst. Lort. Tre
dage lort! Mennesker! min moder vaskede mig altid så omsorgsfuldt. Grav. Helvede. Satan. min arm skyder. Finger
lader. Øje træffer. Hurrah! Hurrah! benene i hånden! Hurrah! Død og liv! hurrah! fremad! Mit hoved! Hoved! hvor
er mit hoved? foran. flyver. Rumler, tappert. Knægt! Ind
på fjenden! bide bide! Sabler! ha! blød er faders bug.
blød. Moder, hvor er du? Moder. jeg ikke dig. Moder dit
kys. Moder. barsk. hold om mig. jeg falder jo. Moder.
Jeg falder. Moder.
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Glemsel og erindring
Af Inge Adriansen, museumsinspektør og souchef, Sønderborg Slot
”Hvad der overhovedet lader sig sige, dét bør siges
klart; det, hvorom der ikke kan tales, om dét må der
ties.” Således skrev filosoffen Ludwig Wittgenstein i
1920’erne, blandt andet ud fra sine erfaringer som
østrigsk soldat i Første Verdenskrig.
I alle krige sker der begivenheder og handlinger,
hvorom aktører tier, fordi de ikke kan bære at tale
om dem – eller har mod til at gøre det. Men hvis vi
skal forstå en krigs forhistorie, forløb og følger, så har
vi en forpligtelse til at finde ud af, hvad der er sket,
og hvordan det er foregået. Vi bør også forsøge at
afdække det, der blev fortiet, for den, der samtier,
samtykker, siger et gammelt ord. Derfor vil der her
blive fortalt om begivenheder i 1864, som de fleste
dengang fandt det for svære at tale om.
Plyndring af forladte huse i Sønderborg forekom
meget hyppigt, især efter 2. april, hvor byen blev
udsat for et voldsomt bombardement fra de preussiske
kanonbatterier på Broagerland. Civilbefolkningen var
flygtet, og en tredjedel af alle ejendomme ødelagte.
Det var vel at mærke ikke fjenden, der plyndrede
de flygtede indbyggeres boliger, for byen var jo
ikke erobret endnu. Det var lokale beboere, danske
soldater, marketendere eller andre i det tros, der
følger i kølvandet på tropper i enhver krig.
Plyndring af lig på slagmarken foregik også overalt.
Det kunne være de faldnes soldaterkammerater, der
plyndrede, eller fjendens soldater, der benyttede
lejligheden til at sikre sig bedre støvler, lommeure,
tegnebøger og lignende fra de faldne, efter kampen
var ophørt, og før jordfæstelsen fandt sted. Ved
krigens 50-års-jubilæum i 1914 var tyske veteraner
indbudt som hædersgæster til en festlig sammenkomst
på Dybbøl i den store tyske skanse, der efter 1920
blev omdøbt til at hedde Kongeskansen. Blandt disse
1864-veteraner var der højtrangerede officerer,
som efter jubilæumsfesten uden blusel skænkede
Sønderborg Museum forskellige ting, som de i 1864
havde frarøvet danske soldater, der lå på slagmarken.
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Trods officielle bestræbelser på at udvise respekt
for de faldne måtte begravelser ofte foregå hurtigt
og uden ceremonier. Den tyske maler Wilhelm
Camphausen tegnede skitser af oprydningsarbejdet
på Dybbøl Banke den 19. april, dagen efter stormen
og erobringen af skanserne, og han beskrev oplevelsen
således i sin dagbog: „Jeg så på valpladsen på
Dybbøl, hvorledes ligene blev smidt i bunker på
bøndernes vogne og kørt til nogle bestemte store
begravelsespladser. Der lagde man 100 til 200 mand
ved siden af og oven på hinanden i dybe gruber med
halm og dækkede dem med jord.” Denne beskrivelse
ligger uendeligt langt fra datidens fædrelandssange,
der skildrer soldaterne, der ”slumrer sødt i Slesvigs
jord” og endda går så vidt som at hævde: ”Skøn
er døden som I fik, ingen skønnere der findes”. At en
sang som den her citerede endnu bruges flittigt ved de
årlige ceremonier på krigens mindedage, afspejler en
udbredt fortrængning af krigens virkelighed.
Deserteringer var et velkendt og frygtet begreb, men
kun ringe omtalt i datiden. I private breve nævnes dog
den demoralisation, der – ikke overraskende – breder
sig blandt soldaterne under det massive bombardement
af Dybbølstillingen. Det var relativt let at gå over
til fjenden, hvis man stod på forpost, og det kunne
være fristende, da den preussiske overkommando
havde lovet, at desertørerne ikke blev indsat mod
egne landsmænd. At en del danske soldater valgte at
begå faneflugt, var noget, hvorom der under krigen
ikke kunne tales, men måtte ties. Det samlede danske
tab blev efter krigen opgjort 14.300 mand, heraf
cirka 3.100 faldne, 3.200 sårede, 7.000 usårede
tilfangetagne – samt 1.000 desertører.
Tilløb til mytterier blandt danske tropper forekom i
de sidste dage før stormen, hvor der var regimenter,
der nægtede at gå over broerne til ”Slagtebænk
Dybbøl”, men det blev afværget af energiske officerer.
Kendsgerninger som disse blev der dog ikke ofret
mange ord på i de militærhistoriske værker, og der
blev heller ikke talt eller digtet herom hverken under

eller efter krigen. Der var tværtimod brug for historier,
der kunne bidrage til en national genrejsning ved at
skildre de danske soldaters udholdenhed og kampvilje.
Slagmarksturisme var udbredt allerede i 1800-tallet,
og få dage efter stormen var der besøgende fra
Bayern ivrigt i gang med indsamling af krigssouvenirs i
skanseruinerne. Krig og ødelæggelse virker dragende
på mange – også i nutiden, hvor dark tourism er blevet
et hot begreb blandt eventkoordinatorer. Ligesom som i
1864 skaber det oplevelser præget af gys, fascination
og interesse, men det giver næppe nogen forståelse for
krigens væsen eller danner grobund for refleksioner.
1864-krigen var en fallit for Danmark såvel militært
som politisk, og nederlaget gav dybe ar i danskernes
selvforståelse. Fokusering på heltemodige episoder
blev derfor en vigtig del af overlevelsesstrategien,
mens krigens uheroiske sider blev lagt i glemmebogen.
Det, der ikke var opbyggeligt, blev til det, hvorom der
ikke kunne tales, men kun ties.
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Text cue #13
De flygtende vej gennem tider, i
krigens sønderskudte morads. Endeløs håbløs forvirring er grundtone
under ethvert af de fremskridt, der
har bragt de flygtninge, der lever
nu, dertil, hvor de nu er. Til deres kontorer i regeringsbygninger og
store virksomheder. Til deres telte
i ørkenens iskolde vinter.
Det er alle
Hvor som helst
fra alle vegne kommer de
stolprende i gebrokne sætninger med
drømmens fabelfart og gamle
forladere i mudrede uniformer
hvad
skal de her
hvad
skal de her i menneskers drøm

Text Cue #12
Dybe røde mudderpøle
iskold tøsne sjap og søle
Dødens vinde over skanser
ingenting der stormen standser
Hostende af snot og angst
er hver enkelt dødens fangst
Hvem er det der til sin rædsels
mørke hul har kaldt dem ud
Er det kongen er det pligten
er det landet er det gud
Hvem er det der med sit triste
spindelvæv af fromme ord
graver unge mænd der drømmer
ned i dødens kolde jord
Hvad er det der blodigt griner
hvor granater slår og hviner
Er det kongen er det pligten
er det landet er det gud
der til dødens vilde rædsels
mørke hul har kaldt dem ud
illustreret dødens fabler
nummereret dem i stabler
en for en for en for en
alle sammen blod og ben
Skovlet dem en grav i jord
og dækket dem med tomme ord.
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hvem er han
hvem er hun
blod på det sted
hvor hun står
en otteårig pige med et bælte af
granater
om livet
hun har døden om livet
en gave fra storebror
hendes øjne vilde
af angst og de små
ben vakler under hende
Hun er på det
samme sted hvor bønder
og rejsende flakkende gennem hinandens
sprog stadig hilser dagens
stationer god
dag og farvel far
under græsset du ligger
i dødens uniform
Den har barberet dig
med ragekniv i knokkelhånd
Det usendte brev
i brystlommen
gennemboret af bajonetten.
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Text Cue #14
Jeg har elsket ham så højt, han er
den yngste af de fire, stadig kun en
dreng. Endnu helt ufortyndet de første ugers herlige idealisme. Han ved
ikke, om han kommer tilbage igen,
det er sit liv, han vil give. Man
kan dårligt kalde det et offer, for et
offer forudsætter, at man overvinder
sig selv. Det er et strålende eksempel på liv. ”Fædrelandet har ikke
brug for dig endnu, ellers ville det
allerede have indkaldt dig,” siger
man. Men han siger stille: ”Fædrelandet har endnu ikke brug for min årgang, men det har brug for mig.” Så
tav han og så bare på mig.
De mænd, der drager i krig, efterlader sig for det meste koner og børn.
Deres hjerter er delte. Drengene har
ingen tvivl i hjertet. De giver jublende sig selv. De giver sig som en
ren flamme, der rejser sig mod himlen
uden sod og slagger. Jeg læste nogle
digte af Mörike. Bortset fra kærligheden virker det ikke, som om han har
oplevet noget stort i livet. Hans underskønne vandrersange. At tænke sig,
at for vores store drenge er det allerede forbi med det. Måske også med
livet. Hele livet presser sig sammen
for dem nu, de tager alting på forskud for at kunne brænde op i et eneste blus. Og han kender jo slet ikke
kærligheden endnu. Først nærmede han
sig kunsten. For mig virkede det, som
om han var velsignet med evnen til
at kunne fatte livet i al dets skønhed. Hvor får de heroismen fra, alle
de kvinder der så omhyggeligt har
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vogtet over deres elskedes liv, når de
skal sende dem ud foran kanonerne? Jeg
er bange for, at der efter dette sjæleopsving må komme en desto voldsommere fortvivlelse. Hvor lykkelige må
de ikke være, de mennesker, der endnu
har et lille barn. For os, hvis sønner
rejser ud, er tråden knækket. Jeg tænker tit, at det ikke kan være så tungt
at miste sin forlovede eller bare sin
kæreste, som det er at miste sin unge
søn. For den, der bliver tilbage, er
ung endnu, og efter sorgen må livskraften rejse sig igen.

Text Cue #16
Det trækker ud og er det samme hele
tiden. Der sker ikke andet end død,
men sproget vokser af gravene, og
snart begynder livet at kunne tale,
det synes ikke længere kvalt af syner
og ting, der ikke kunne siges. Det
kan de nu.
Der er fladt her, det
gør alle lyde høje.
Den stilhed, der er
imellem dem,
er en rytme så tung af sorg,
at det næsten ikke er til at bære,
hvis man ikke synger.
Text Cue #15
Men sårene heles, selv om arrene måske stadig kan ses. Efter krig kommer
fred, og for danskerne vedkommende
varede den langt over hundrede år.
For tyskerne, som Prøjsen samlede i
sin jernnæve, blev det kun 50, og i
det nye, tyske Slesvig voksede nye
mennesker op, som om ingenting var
sket.

Text Cue #17
Emil Nolde mente egentlig, burde
landegrænserne mellem de germanske
folkeslag ikke betyde noget særligt.
Englændere, skandinaver og tyskere –
tre højt udvoksede folk – burde kunne leve sammen i deres sværmeriske
fantastik og sjælelige varme. Måske.
Måske.
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Text Cue #18
EPILOG
Det var Ludwig Wittgenstein, der sagde det. Det var den lange krig, han talte
om, den vi endnu i dag kalder den store, de af os altså, der kalder den noget og interesserer os for den. Den, der afsluttede det, der skete ved Dybbøl i 1864. Og i Sønderborg, da prøjserne brændte byen ned helt uden hensyn
til dens befolkning. De civile, som man kalder dem, der ikke er soldater. Det
var ikke almindeligt dengang, men det er blevet det siden, og efterhånden har
man fundet et sprog, hvormed man kan tale om det. Måske. Det havde man ikke,
da Wittgenstein i den lange krig mellem 1914 og 1918, som soldat i en tabende
hær et eller andet sted ved fronten, skrev sin næsten stumme ”Tractatus Logico Philosophicus”, hvor han ved afgrundens rand konstaterer, at det, hvorom
der ikke kan tales, om det må der ties.
Andre steder i den samme krig lykkedes det for andre at finde et sprog, der
i det mindste kunne rumme meningsløsheden og fortvivlelsen. Det lykkedes så
godt, at man i 1920 kunne drømme om, at nu, da man kunne lægge det uudsigelige i ord, ville det måske være muligt at rejse en bevidsthed om, hvad krigen
er og gør, og hvad den kræver af hvilken slags mennesker for at kunne fortsætte sin meningsløse kurs og skubbe de ikke dræbte bort fra al tryghed og
enhver genkendelighed, ud i en sønderflået og desperat flygtningeverden, hvor
gamle koner vakler rundt blandt håbløse ruiner med de små hænder, der har udført så mange bevægelser med omhu og kærlighed, knuget om det eneste stykke
husgeråd, det lykkedes dem at få med sig ud af det brændende hus. Sådan som
Herman Bang beskrev det i sin ”Tine”. Sådan skulle det ikke blive.
Krigen og de kræfter, der ligger bag den, skulle endnu engang tage fat i
Europas strube og denne gang næsten kvæle al forudgående viden, eller i det
mindste sætte den skakmat på en ny historieskrivnings glemselsbræt. Og i lange tider, i den moralske ødemark efter kæmpebomben og dødslejrene, skulle den
tredje store krig, den vi kalder den kolde, gøre samvær mellem mennesker besværligt, spærre dem adgang til hinanden med mure og stivnakkede ideer.
Men det var sproget, vi kom fra, det sprog, hvormed krigen kan omtales. Det
skulle udvikle sig af de besatte digteres skrig i skyttegravene, mens giftgassen regnede ned over dem, og andre besatte digtere, der var soldater i en
anden hær, lå parate med fjendtlige geværer i en anden grav kun tredive meter væk. Det skulle udvikle sig gennem mere og mere koncentrerede udtryksmedier, indtil det i dag, også i Sønderborg, står og råber med flammeskrift
fra voksende fladskærme. Med danske og tyske undertekster vakler de stadig af
sted der, i ørkener på fjerne, fremmede steder, de skyldløse ofre for krigens
robotisering af menneskelige impulser. Knugende deres spejle og hårbørster,
deres teddybjørne og fodbolde, deres dukker og barberkoste, på vej mod krigens grænser, for når de kommer over dem, kommer uden for det, der dengang, i
1864, måske var Sønderborg, men som nu er Syrien, Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, forestiller de sig, at de kommer ind i et andet sprog,
et højere og mere menneskeligt sprog, der kan forstå dem. De har hørt det
talt, og de prøver selv at tale det. De prøver at fortælle os, på det sprog,
som de måske endnu ikke kan tale helt flydende, at de er dem, vi var engang og
stadig inderst inde er.
SLUT
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Det, hvorom der ikke kan tales, om det må der
ties.
Ludwig Wittgenstein

Sproget vokser af gravene, og snart begynder livet at kunne tale, det synes ikke
længere kvalt af syner og ting, der ikke
kunne siges. Det kan de nu.
Peter Laugesen
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de er dem, vi var engang og stadig inderst inde er

