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For det tyske mindretal i Sønderjylland er året 1995 præget af en række jubilæer,
hvoraf det vigtigste er 75-året for folkeafstemningen i 1920, Det var denne begivenhed, som lod den tyske befolkningsdel fremstå som et nationalt mindretal i Kongeriget Danmark. Blandt de historiske begivenheder, der i tiden efter 2. verdenskrig har
præget mindretallene dybest, må de 40 år gamle gensidige København-Bonn erklæringer af 1955 fremhæves. De betød intet mindre end indledningen til en ny epoke i grænselandet, som, hvad forholdet mellem flertal og mindretal angår, førte fra
konfrontation over koeksistens til den kooperation, som man i de seneste år i stigende grad har kunnet iagttage.
København-Bonn erklæringernes betydning for det tyske mindretals skolevæsen
kan ikke vurderes højt nok. Erklæringerne blev den direkte anledning til en gennemgribende ændring af mindretalsskolernes status såvel i forholdet til det danske som
det tyske samfund.
Erklæringerne markerede afslutningen på de følger, retsopgøret havde skabt for et
tysk skolevæsen, som i tiden 1933-1945 var præget af det nationalsocialistiske idekompleks. Igennem et bilateralt dansk/tysk initiativ blev der på højeste politisk plan
skabt forhold, som i løbet af ret kort tid fik positive følger for det kulturelle og poli tiske klima i grænselandet som helhed, og som lidt efter lidt også satte sig sine spor
i omgangen menneske og menneske imellem.
Der skal ikke her gøres rede for København-Bonn erklæringernes virkningshistorie. Erklæringernes tilblivelse er snævert forbundet med den politiske udvikling i
Europa og med Forbundsrepublikkens optagelse i NATO. J
De demokratiske frihedsrettigheder og andre for mindretallene fundamentale rettigheder, som fremhæves i hensigtserklæringerne, skal her især vurderes med henblik på deres virkninger for det tyske mindretals skoleforhold.
Mindretalsskolernes opbygning efter 1920
De nuværende tyske mindretalsskolers kulturelle, politiske og pædagogiske grundlag er kun forståeligt i nøje sammenhæng med en bredere historisk kontekst, hvis
forløb frem til København-Bonn erklæringernes vedtagelse kan inddeles i fire klart
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afgrænsede perioder. Disse fasers prægende politiske forhold har været udslaggivende også for de tyske skolers arbejde, der historisk som aktuelt må anses for at være
en særdeles væsentlig hjørnesten i det tyske mindretals kulturelle liv.
At netop skolearbejdet efter depressionsårene umiddelbart efter den tabte folkeafstemning i 1920 kom ind i en fase med stadig fremgang, er et udtryk for mindretallets selvhævdelsestrang, hvis politiske motivation i det første kvarte århundrede af
dets eksistens var ønsket om en revision af den nye landegrænse.
Fra dansk side havde man i skolelovgivningen gjort op med tidligere tiders brug
af sprogene som nation al politiske kampmidler2 Den Sønderjyske Skolelov af juni
1920 gav derfor mulighed for, at mindretallene i en kommune kunne få et undervisningsbehov på hhv. dansk eller tysk tilgodeset. I købstæderne indrettedes to sprogligt adskilte kommuneskoleafdelinger.
Det tyske mindretal kunne endvidere frit oprette tilskudsberettigede privatskoler,
en mulighed som i begyndelsen af 20'rne begrænsedes af de økonomiske vanskeligheder i landsdelen, som skyldtes det under I. verdenskrig udpinte landbrugs tilpasning til forholdene nord for Kongeåen.
Udfra ønsket om, at de tyske skoler ikke udelukkende skulle være sprogskoler,
men også sindelagsskoler, udviklede de private skoler sig med de øgede støttemuligheder sydfra til at blive »rygraden i den tyske mindretalsskole,,3
Mindretallet kritiserede skolelov gi vnin gen til trods for dennes liberale grundhold-

Fra de tyske privatskolers opbygningsjase i 1920erne. Kværs skole på tur i Sydtyrol.
(Foto: Deutsches Museum Nordschleswig).
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ning. Man ønskede bl.a. større indflydelse på ledelsen af de tyske kommunale skoleafdelinger gennem oprettelse af egne skolekommissioner. Indvendingerne rettede
sig især mod de dansksindede skolekommissioners ansættelsespraksis af lærere.
Endvidere blev der rejst krav om, at mindretallet selv måtte føre tilsyn med samtlige
tyske skoler ved en egen konsulent og opnå ret til at afholde tysk real- og studentereksamen.

Det var »Deutscher Schulverein fUr Nordschleswig«, der i maj 1920 var blevet
dannet på Johs. Schmidt-Vodders initiativ ved en sammenslutning af allerede eksisterende kredsskoleforeninger, som førte kravene frem . Mellemkrigstidens stærke
personlighed indenfor skolesagen blev rektor Wilhelm Koopmann, der i 1923 afløste Schmidt-Vodder på formandsposten. Han var bl.a. ansvarlig for opbyg ningen
af det net af tyske privatskoler, der i slutningen af 20'rne og i 30'rne var blevet særdeles tætmasket.
Koopmann rettede også kritik mod den hjælp, som sydfra blev ydet til de tyske
privatskoler. Det var Koopmanns opfattelse, at ydelserne blev fordelt for impulsivt,
og at den indflydelse, som enkelte personligheder i Tyskland fik, derfor blev alt for
dominerende. 4

11932 fandtes der 30 tyske privatskoler og et næsten tilsvarende antal tysksprogede kommuneskoler (28 hhv. 29) med ialt 36 19 elever. Disse udgjorde 13,8% af
landsdelens samlede elevtal. Fra et antal på 7 privatskoler i 1921 var tallet i 1932
vokset til 30 skoler. Elevantallet havde i 1921 i disse skoler udgjort 5%, men var i
1932 vokset til 34% af de tyske elever. Elevantallet forblev således betydeligt højere i de tyske kommunalskoleafdelinger end i privatskolerne. Årsagen til dette misforhold var den omstændighed, at pri vatskolerne især blev oprettet i tyndtbefolkede
egne. Heller ikke den heftige kritik, der fra »Schulvereins« side rettedes mod kommuneskolerne, ændrede dette forhold. De tyske kommunalskoleafdelinger ansås
udelukkende for at være sprogskoler, der ikke kunne opfylde den kulturelle og folkelige didaktiske mål sætning, som det tyske mindretal måtte anse for at være et nødvendigt led i skolens arbejde 5
De mange små skolebygninger spredtes da også ud over landsdelen med det formål at tjene som samlingssteder, hvor tysk sprog og kultur kunne plejes og tidens
politiske mål blev drøftet.
Nazificering, verdenskrig og retsopgør
De følgende perioder, der omfatter den nazistiske ensretning (1933-1940), 2. verdenskrig (1940-1945) og retsopgøret med Faarhustiden (1945-1955) fik særdeles
vidtgående følger for det tyske mindretal s muligheder for at udvikle sig 6
I slutningen af 1935 blev mindretallet efter nærmest kaoti ske retningskampe om
den politiske magt ensrettet under dyrlæge Jens Møller, Gråsten. Den nye partiorgani sation NSDAP-N (Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig)
satte det politiske og kulturelle arbejde i system i lighed med den totale omklamring
af den enkelte, som blev praktiseret i Tyskland. Kun enkelte dele af mindretallets arbejde, bl.a. menighederne i de sønderjyske byer, der var tilknyttet Den danske Folkekirke, formåede med held at holde sig fri af partiets favntag. Når forbindelsen til
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Tyskland blev aldeles ensidig, skyldtes dette, at SS overtog ledelsen af al kommunikation med det vidtforgrenede tyske folkelige arbejde i udlandet.
Nazificeringen af skolerne kunne bl.a. gennemføres så meget lettere, som skoleloven af 1923 ved en revision i 1939 gav hjemmel for oprettelse af egne skolenævn
ved de tysksprogede kommuneskoler, og at tilsynet overgik til en tysk skolekonsulent. Der fandtes dog også under disse forhold lærere, som direkte eller indirekte
også i deres undervisning tilkendegav, at de tog afstand fra de nazistiske tanker, medens andre mødte uniformerede og begyndte timen med Hitlerhil sen.
NSDAP-N udviklede et meningsmonopol, som blev accepteret af den overvejende del af mindretallet, og som fi k den tyske befolkningsdel til at påtage sig eth vert
offer, som blev krævet af det. På denne baggrund blev hjemmetyskhedens nazistiske
engagement en offergang, der bl.a. kostede over 750 faldne frivillige krigsdeltagere
og ganske sønderslog det skolearbejde, som var blevet bygget op efter 1920.
l tiden efter 1933 blev der oprettet et betydeligt antal nye tyske skoler. I 59 privatskoler undervistes der 1845 elever, medens der ved krigens slutning gik 2164 elever i 30 kommunale tyske skoleafdelinger.' Selv under krigen, hvor rigstyske læreres indkaldelse til krigstjeneste nød vendiggjorde lukning af privatskoler (bl.a.
Løgumkloster), steg antallet af tyske skoler fra 82 i 1939 til 89 i 1945 8
En væsentlig årsag til de mange små skolers oprettelse på landet havde i denne
periode bl.a. agitatori sk baggrund. Med al tydelighed fremgår dette af den spektakulære måde, hvorpå indvielsen af skolebygningen i partiføreren Jens Møllers hjemby,
Gråsten, blev fejret. J 1942 var denne skoleindvielse et politikum, som foregik under
tilstedeværelse af den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best og andre nazistiske
koryfæer.
Tysklands kapitulation var ensbetydende med et totalt sammenbrud for det tyske
mindretals skolevæsen. Der skulle hengå et årti, før det kunne genopbygges i en for
mindretallet acceptabel form. Årene fra maj 1945 til 1955 var retsopgørets og dettes
eftervirkningers tid. Mindretallets spirende skolearbejde blev udover skolelovgivningens begrænsninger bl.a. svækket derved, at en del tyske lærere, som ikke var
danske statsborgere, ud vistes. Desuden blev 2958 hjemmetyskere interneret og for
størstepartens vedkommende straffet for en eller anden form for frivillig våbentjeneste. 9

Denne periodes yderpunkter markeres på den ene side af retsopgørets arrestationer, og på den anden af Kongeriget Danmarks og Forbundsrepublikkens gensidige
anerkendelse af såvel det tyske som danske mindretals ret til at eksistere.
Tiden indtil 1955 har præget hjemmetyskheden på godt og ondt. På den ene side
var det en vanskelig tid med sociale problemer, usikkerhed vedr. fremtidens vilkår
m.v. På den anden side resulterede modgangen i en øget indre solidaritet hos dem,
der ønskede at bevare den hjemmetyske kulturarv. IO Samhørigheden udtryktes i
udøvelsen af kreative aktiviteter, ansvarlighed overfor den fremtidige organisatoriske ud vikling o.lign. Mindretalles kærne ønskede at holde fast ved og videreudvikle
sit sproglige og kulturelle særpræg. At det fremtidige grundlag for arbejdet måtte
blive et ganske andet, var en selvfølge.
Allerede i november 1943 havde en kreds af tysksindede borgere i Haderslev ud48

arbejdet et dokument, som mindretallet efter nazismens fald kunne bygge sit fremtidige virke op på, men som af indlysende grunde måtte forblive i skrivebordsskuffen
indtil maj 1945 . Erklæringens principper om statslig integration forbundet med en
kulturel selvstændighed, der idemæssigt byggede på en demokratisk, humanistisk
og kri sten grundopfattelse, blev efter en til tider heftig debat grundlaget for den nye
tyske hovedorganisation Bund deutscher Nordschleswigers (BdN) program."
Kapitulationen medførte samtlige mindretalsskolers lukning, konfiskation af bygningerne og et radikalt brud med lovgivningen af 1920 og de efterføl gende justeringer. Efter afviklingen af nogle overgangsordninger i de sønderjyske byer blev mange børn fra hjemmetyske familier optaget i danske skoler. Den 12.7.l946 trådte lov
nr. 412 i kraft, som afskaffede de tyske kommunalskoleafdelinger og henviste mindretallet til at oprette privatskoler. Disse fik dog ikke ret til at afholde statskontrollerede eksaminer og blev iøvrigt underlagt et særligt kommunalt tilsyn. Også hjemmeundervisning blev tilladt. Denne form for undervisning, som umiddelbart efter kapitulationen også blev praktiseret i byerne, havde dog så vanskelige kår, at elevantallet
- efter at undervi sningen var blevet legaliseret - aldrig oversteg ca.50.
Det var især kredse inden for modstandsbevægelsen, som modsatte sig den hidtil
praktiserede mindretalsordning. Mange politikere og fremtrædende danske sønderjyder anså derimod en fortsættel se af den liberale ordning af 1920 for at være den
bedste løsning. Man var af den opfattelse, derved at kunne bevæge de slesvig-holstenske politikere til at give de danske sydslesvigere øgede muligheder til frit at udfolde deres folkelige og kulturelle Iiv. 12
Mindretallets skolearbejde kom bemærkelsesværdigt hurtigt igang, idet der den
1.8.1945 blev stiftet en ny skoleforening, »Deutscher Schul- und Sprachverein fUr
Nordschleswig«. Vilkårene forblev dog vanskelige, idet hovedparten af lærerne var
internerede, og skolebygningerne var beslaglagte som kompensation for de midler,
der var til flydt det tyske privatskolevæsen fra clearingkontoen. Der fandtes intet egnet undervisningsmateriale, ligesom der lejlighedsvis fra dansk side gennemførtes
aktioner imod tyske initiativer på skoleområdet. J3
[ erkendelse af, at den overvejende del af de undervisningspligtige børn fra tyske
hjem ville blive nødt til at søge danske skoler, gjorde den tyske skoleforeni ng fra
1947 et forsøg på at intensivere sit arbejde. [ 1948 fik mindretallet muligheden for at
købe 13 af de beslaglagte skoler tilbage, medens de danske myndigheder solgte de
resterende 40 bygninger til anden side. J4
Også lærersituationen forblev van skelig. En række love og bestemmelser havde
frakendt de fleste lærere ikke blot deres borgerli ge rettigheder incl. retten til at undervise, men også pensionsretten. laIt var 68 lærere straffet i hht. straffelovstillægget, lov nr. 322 af7.7.1945, og lov nr. 45 af 1.10.1945 om embedsmandsdomstole. I andre tilfælde havde en særlig undersøgelseskommission frataget lærere retten
til at undervise. Først efter langvarige forhandlinger lykkedes det fra juni 1950 at
genansætte nogle af de lærere, som havde opnået amnesti.
Indtil 1949 var elevtallet yderst beskedent.
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I 1946 eksisterede der udelukkende tyske privatskoler i: Haderslev, Sønderborg,
Tønder og Sæd. Året efter blev også skolen i Aabenraa genåbnet. Efter tilbagekøbet
af 13 skolebygninger og muligheden for genansætteIse af nogle af de afskedigede
lærere steg elevtallet kontinuerligt, omend ikke på nogen måde eksplosivt.
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Årsagerne til mange forældres tilbageholdenhed var fonnodentlig skuffelsen over,
hvad nazismens sande væsen havde været og havde ført til, frygten for repressalier,
børnenes forringede fremtidsmuligheder, ukendskab til privatskolesystemet m. v. IO
år efter 2. verdenskrigs afslutning var diskrepansen mellem 89 skoler med 4009 eleve r i 1945 og 29 skoler med 962 elever i 1955 således mere end tydelig. De kommunale tyske skoleafdelinger var blevet afskaffet og eksamensretten gået tabt. "
1955 - også et skolehistorisk vendepunkt
I 1955 ændredes de politiske forhold mellem Danmark og Tyskland markant, hvilket
også fik særdeles positive følger for mindretalsskolernes muligheder for at udvikle
sig. Formaliseringen af landenes sy nspunkter vedr. mindretallene i Syd- og Nordslesvig kom til udtryk i de gensidige København-Bonn erklæringer, der siden deres
fremkomst har fungeret som en slags magna charta for regeringernes behandling af
deres respektive mindretal.
Erklæringerne er ikke at forveksle med traktater, der pålægger Danmark og Tyskland juridiske forpligtel ser. Danmark har siden 1864 taget afstand fra bindende traktater vedr. mindretallene af frygt for fra tysk side at skabe indblandingsmuligheder i
danske forhold.
Erklæringernes betydning er af symbolsk og moralsk karakter - ikke mindst p.g.
af den udtalte gensidighed. På længere sigt indebar de således muligheden for en
ændring af holdningen flenal og mindretal imellem. Denne holdningsændring måtte
fra det højeste politiske plan forplante sig til de lavere niveauer og forholdet menneske og menneske imellem. Det tyske mindretal var ikke selv involveret i forhandlin gerne forud for erklæringernes vedtagelse og offentliggørelse, men måtte nøjes med
gennem tilkendegivelser i medierne at fremføre sine synspunkter og ønsker.
I jubilæumsåret for København-Bonn erklæringerne kan det tilfulde konstateres,
at de moralske og politiske intentioner, der er udgået fra erklæringerne, har formået
at påvirke forholdet mellem flertals - og mindretalsbefolkningen på alle niveauer.
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Skulptur af Siegbert Amler foran »Deutsche nachschule Tingleif«. Efterskolen besøges i disse år af
ca. 75 elever fra hjemmetyske, tyske og danske
hjem. (Foto: PW Weber).

Ved vurderingen af udviklingen kan der imidlertid ikke ses bort fra, at også den politiske og økonomiske situation og det i mindretalsspørgsmål anvendte gensidighedsprincip i tiden fra 1955 til 1995 i hØj grad har medvirket til, at de moralsk-politiske intentioner er kommet til fuld udfoldelse.
For det tyske skolearbejde var erklæringerne af 1955 en begivenhed, der fik direkte og gennemgribende følger. I den danske erklærings afsnit lI, 3 hedder det, at
almendannende skoler og folkehøjskoler (også med faglig opgave) ligesom børn e51

Et nel affadderskaber med tyske
byer, skoler og foreninger muliggØr.
at eleverne oplever
Forbundsrepublikken på nært hold.
Det ældste blev i
1920 oprettet mellem Kiel og SØnderborg. Forbindelserne er stadig
intensive. En tur til
Kiels havn hører
med til besØgsprogrammet i fadderskabsbyen. (Foto:
Deutsehe Privatsehule Sonderburg).

haver kan oprettes af det tyske mindretal i overensstemmelse med lovene i hht. den
i Danmark gældende grundsætning om undervisningsfrihed. Dette indebar bl.a., at
forbudet mod afholdelse af mellemskole- og studentereksamen, som havde udgjort
den alvorligste forhindring for de tyske privatskolers muligheder for at fastholde
børn fra hjemmetyske familier, bortfaldt. Den danske lovgivende myndighed ophævede § 4 i lov nr. 412 af 12.4.1946, der udtalte eksamensforbudet. I de sønderjyske købstæder og Tinglev blev der herefter oprettet mellem- og realskoler.
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Det tyske skolevæsen es udbygning kunne endeligt afsluttes med oprettelsen af et
tysk gymnasium i Aabenraa, der påbegyndte undervisningen i 1959. En studentereksamen fra dette gymnasium giver adgang til at påbegynde videregående studier såvel
i Danmark, de skandinaviske lande som på tyske universiteter og læreanstalter.!6
De tyske privatskolers grundlag kom til udtryk i en dobbelt målsætning, hvis intention fortsat er aktuel, omend den løbende er blevet diskuteret og i undervisningen
er tilpasset tidernes skiftende vilkår. Som det didaktiske mål har man angivet hensigten at give børnene en indføring i tysk sprog, kultur og samfundsliv for derigennem at åbne vejen ind i den »vide tyske verden«!7 som den verden, forældrene har
følt sig knyttet til. Samtidig har det været hensigten at være en tysk skole i den danske stat. Dette indebar, at eleverne gennem skolens indføring i dansk sprog og kultur
blev forberedt til et fremtidigt liv som borgere i det danske samfund. Bl.a. skulle undervisningen føre til en ægte tosprogethed. Særlige identitetsprægende impulser forventedes af fagene historie og samtidskundskab. Et tæt netværk af fadderskaber,
som især kredse i Slesvig-Holsten påtog sig overfor skolerne, ydede på forskellig vis
økonomisk støtte og hjalp til med at opretholde de personlige forbindelser til det
»kulturelle« moderland. Fadderskabsarbejdet fik øget betydning fra begyndelsen af
60'erne, da Tyskland atter var kommet økonomisk på fode, og er også idag et vigtigt
led i skolernes og børnehavernes arbejde. Alle institutioner under »Deutscher Schulund Sprachverein fUr Nordschleswig« har en eller flere forbindelser til byer, kommuner, det Slesvig-Holstenske Hjemstavnsforbund (SHHB) m.v. !S
Den skolehistoriske udvikling, der blev indledt i 1955, kom bl.a. til udtryk, da den
første mellemskoleeksamen i 1957 kunne afholdes i Tinglev efterfulgt af den første
realeksamen i 1958. Som en yderligere udfordring i opbygningsfasen kom tilpasningen til den nye danske skolelov af 18.6.1958, der afskaffede mellemskolen til fordel
for en treårig realafdeling. Overgangen til denne nye skolelov blev gennemført uden
større vanskeligheder, således at den første statskontrollerede prØve efter 9. klasse i
1962 kunne afholdes i Tønder. Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt, at det tyske privatskolevæsen i de forgangne 40 år har udvist stor fleksibilitet og såvel organisatorisk som pædagogisk har formået at tilpasse sig de mange forandringer og reformer,
det danske skolesystem har undergået.
Skolens dobbelte målsætning havde såvel en pædagogisk som en folkelig side,
idet mindretallet forventede, at deres skoler dannede rammen om dets kulturelle liv
og til dels også bl.a. gennem en engageret lærerstab fungerede som dets igangsætter.
Det har givetvis været lettere at gennemføre denne del af målsætningen i periodens
begyndelse, hvor 2/3 af lærerstaben endnu var hjemmetyske danske statsborgere. I
1974 havde dette forhold ændret sig. Af ialt 144 lærere var 59% da tyske statsborgere, 39% hjemmetyskere og 2% havde et andet statsborgerskab. l de seneste årtier har
DVN ikke meddelt tal vedr. lærernes statsborgerskab.
Det var opfattelsen, at skolen kun for så vidt den var midtpunkt i et rigt kulturelt
liv, kunne regne med at sikre sin fremtidige eksistens. Skoleforeningens bestræbelser gik derfor ud på, at »opretholde flest mulige også af de små skoler« som grundskoler, medens byskolerne skulle fungere som centralskoler19
Det blev dog stadig vanskeligere at tilgodese de nævnte intentioner, idet der fra
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-60' erne kunne spores dybtgående forskydninger i mindretallets befolkningsslruktur.
Traditionelt har det tyske mindretal haft en afgørende del af sit bagland i landbrugskredse, idet de tyske socialdemokrater ikke følte sig repræsenteret af mindretallets
konservative middelstandspolitik og efter 1920 også udfra en internationalistisk
holdning ret hurtigt assimilerede sig med det danske socialdemokrati. Den tiltagende industrialisering og den af 2. verdenskrig betingede skæve aldersfordeling nedbrød det traditionelle adfærdsmønster, der afløstes af en bykulturel livsform, hvori
kulturel mangfoldighed, øget anonymitet og villighed til at opgive hidtidige nationale bindinger er langt mere accepteret end i det gamle landsbysamfund. 20
Dette strukrurskifte nævnes sammen med de vigende fødselstal frem til 80'erne
expressis verbis hyppigt som årsager til de stagnerende elevtal. Som yderligere årsag på 6D'ernes stilstand peges på den »skoleløse« tid fra 1945-1955. Disse års
hjemmetyske børn udgjorde nu forældregenerationen, som ofte savnede motivation
til at sende deres børn i en tysk privatskole, som de ikke kendte af egen erfaring. Til
trods for en ideel lovgivning og stærkt forbedrede ydre rammer frygtede forældrene
en vis isolation i nærsamfundet og på arbejdspladsen, hvis deres børn kom til at gå i
en tysk skole.
Fra 1957 til 1962 steg elevtallet fra 1115 til 1524, medens antallet af skoler gik tilbage fra 30 til 29. De følgende års tal afspejler dilemmaet mellem det tyske privatskolevæsens ønske om en yderligere centralisering som følge af det danske samfunds og de danske skolers udvikling og viljen til fortsat at kunne opfylde forpligtel sen overfor det hjemmetyske fællesskab, der bl.a. havde behov for de små skoler
som kulturelle centre og samlingssteder for det selskabelige og sociale samvær indenfor mindretallet.
Udviklingen har ført det med sig, at nogle af de mindste skoler på landet målte
nedlægges. Enkelte skolebygninger er dog bevaret og tjener som en slags forsamlingshuse. At elevtallet i disse år ikke faldt skyldtes bl.a. den ændrede skolelovgivning (9 års undervisningspligt) og en tydelig tendens til, at mindretallets børn i stort
omfang fortsatte skolegangen udover skolelovens krav. Også det tyske gymnasium
havde god søgning. Diskrepan sen mellem tilgangen til real- og gymnasieklasserne
og faldende indskolingstal var dog ikke til at overse. 2I
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28

25

25

25
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[ 1971 gav det lave indskolingstal på kun 127 elever anledning til store bekymringer.
Man håbede, at bunden var nået, idet der var fare for, at et skolesystem, som det man
havde bygget op efter 1955, ikke på længere sigt ville kunne opretholdes med så få

elever. 22

Udover de årsager til den faldende tilgang, der udtrykkeligt omtales i årsberetningerne, må der peges på en udvikling i det tyske mindretal henimod en større integra54

tions- og assimilationsvillighed i den danske flertalsbefolkning med bl.a. indgåelse
af flere blandede ægteskaber. En sådan udvikling er vanskelig at påvise eksakt, selvom man har gjort opmærksom på tendensen allerede i 50'erne. Danske sociologer
konstaterede i forbindelse med en undersøgelse i Tønder, at mindretallets holdning
til flertallet var tolerantere end flertallets til mindretallet. Denne udvikling havde i
70'erne taget mærkbar til. Tyske sociologer karakteriserede nu mindretallets tilstand
som et labilt mellemstadie, der ikke mindst kom til udtryk i en mangfoldighed af
holdninger og meninger til næsten alle spørgsmål af eksistentiel betydning. 23 Konstaterbar var en aftagende forpligtelse overfor mindretallet, dets skoler og andre institutioner, en tendens, der ikke mindst kom til udtryk i byerne. Kilderne giver på
forskellig vis udtryk for, at skoleforeningen var klar over problemet." Man søgte på
forskellig måde at imødegå den øgede tendens til assimilering bl.a. ved at intensivere børnehave- og børnehaveklassearbejdet, ved et særligt intensivt forberedelsesarbejde forud for en ny lov om folkeskolen, der forventedes vedtaget i begyndelsen af
70'erne og endelig ved at nuancere og videreudvikle den dobbelte didaktiske målsætning. Allerede i OVN 1965 omtaltes tosprogetheden som en særlig kvalifikation
ved »bygningen af et fremtidigt Europa«."
Opfattelsen var, at man ganske vist stod overfor løsningen af vanskelige metodiske problemer, men at beredvilligheden til at finde sin egen form i det spændingsforhold, som grænselandssituationen og samfundets nye krav konfronterede skolerne med, i høj grad var tilstede hos det tyske skolevæsens ansatte og i »Deutscher
Schul- und Sprachvercin fur Nordschleswig«.

1972 og 1989 - politiske vendepunkter
Danmarks indtræden i EF i 1972 betød et vigtigt vendepunkt for det tyske mindretal,
idet man kunne se frem til en yderligere nedbrydning af reminiscenserne fra grænsekampens dage. Konfrontationerne mellem dansk og tysk måtte i stigende grad opfattes som anakronismer i en tid, hvori de grænseoverskridende kontakter og mindretallenes fælles interesser blev prioriteret stadig højere.
Efter Danmarks indtræden i EF var det opfattelsen, at friheden i valget af skole
ville få bedre kår, og at den tosprogethed, som de tyske privatskoler formidler, ville
blive honoreret ved en øget tilgang af elever. Samtidig med, at skolerne fortsat ville
være det tyske mindretals skoler i overensstemmelse med det bedste i hjemmetysk
tradition, havde de ansvarlige et ønske om en fleksibilitet og åbenhed, der levede op
til de nye krav, som åbenheden i et fremtidigt Europa måtte kræve.
Tallene viser med al tydelighed, at forventningerne ikke kunne opfyldes. De politiske forandringer fik efter 1972 ingen indflydelse på elevtilgangen, der i 1989
tværtimod nåede sit lavpunkt med kun 1149 elever - incl. 103 elever i »Deutsches
Gymnasium fUr Nordschleswig« og 59 i "Deutsche Nachschule Tingleff«. Årsagen
til tilbagegangen mentes at ligge i forskellige samfundsmæssige forhold, der ikke
var direkte begrundet i mindretallets forhold, bl.a. faldende fødselstal, de store årgange, der forlod skolerne i begyndelsen af 70'erne, skolereformer (EFG) og den
fortsatte afvandring fra land til by, der fremgår af indskolingstallene. Man måtte gå
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Med opførelsen af »Fordeschule« ved Gråsten blev der i 1974 skabt et attraktivl
cenler for det tyske kulturelle arbejde ved Flensborg fjord. Bygningen er samtidig el
udlrykfor det tyske privalskolevæsens centralisering. (Foto: P. W Weber).
ud fra, at betydelig færre unge hjemmetyske familier bosatte sig i Midt- og Vestsønderjylland, hvor mindretallet hidtil havde været stærkest repræsenteret.'6
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18
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De katastrofale tal førte til en kritisk debat om skolens grundlag og målsælning. Fra
en side bebrejdedes skolen, at den ikke i tilstrækkelig grad tog højde for grænselandets og især mindretallets situation og kulturelle liv. Andre forældrekredse ønskede
at styrke det tosprogede og bikulturelle element ved at give dansk sprog og kultur en
mere fremtrædende placering i den dagli ge undervisning og ved særli ge lejligheder. 2?

Man kan ikke se bort fra, at forpligtelsen over for historisk begrundede bindinger,
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f.eks. tilhørsforholdet til et nationalt mindretal var svagt udviklet ikke mindst i
70'erne og SO'erne. Forventningerne om, at andre strukturer, bl.a. et større europæisk fællesskab, ville afløse hidtidige nationale og regionale bindinger, kan af nogle være blevet anvendt som et alibi til at løsne endnu bestående svage bånd til mindretallets institutioner.
Det tyske skolesystems reaktion på udviklingen var afbalanceret, omend skuffelsen over det stadige fald i tilgangen fremgår særdeles tydeligt af årSberetningerne.
Udviklingen rørte ved »grundlaget for vores eksistens som nationalt mindreta1«.28
Tydeligere kunne det ikke siges!
Den kritiske situation til trods, forblev man skolens målsætning tro. Man ønskede
at være en »tysk mindretalsskole«, der som sådan adskilte sig fra »tyske udlandsskoler«. "Vi er ikke en tysk kolonis skole, som kun nyder en gæsts rettigheder ... ,
men tfemfor alt skolen for en gruppe mennesker, som altid har haft hjemstavnsret
her i landet«.29
Fleksibilitet var ønsket og blev praktiseret, men den måtte have sit grundlag i de
tyske privatskolers status som mindretallets skoler.
Skoleforeningen nøjedes ikke med at appellere til solidariteten og fremhæve den
»historiske ret«, men gav sig i et samarbejde med de enkelte skoler stor umage for at
gøre rede for de tyske skolers pædagogiske indhold og de muligheder, dette indebar.
Fra begyndelsen af SO 'erne spores en ændring af årsberetningernes karakter. Den
hidtidige praksis, at analysere de årlige indskolingstal m.v., forlades til fordel for en
bredere orientering om væsentlige også omstridte indholdsmæssige problemer
f.eks.: tosprogethed, historie- og tyskundervisning, små klassers mulighed for at
tage sig af den enkelte elev, en god fremtidsorienteret faglig indlæring og en opdragelse til tolerance og medmenneskelighed.
Skoleloven fra 1975 reducerede i den udelte folkeskole tysk til at være et »tilbudsfag«. Mindretallet karakteriserede denne udvikling udfra et grænselandsperspektiv som »kortsynet og beklagelig«.30 I de tyske skoler skete der selvfølgelig ingen forandringer med hensyn til det tyske sprogs stilling.
I disse år synes der i nogle kredse i mindretallet at være opstået en vis frygt for, at
en tosproget undervisning og opvækst kunne blokere børnenes fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder. Det blev dog snart muligt at tilbagevise sådanne betænkeligheder som ubegrundede.
Fra midten af SO'erne undersøgtes de sproglige forhold i grænselandet af flere
forskere fra forskellige lande. En af konklusionerne var, at det tyske mindretal uden
betænkeligheder kunne udvikle en »aktiv og positiv politik for tosprogethed« i modsætning til andetsteds, hvor tosprogetheden som regel var det første skridt i retning
af et etnisk mindretals assimilation.' l
En begivenhed, der ligeledes fik afgørende betydning for mindretallet, var Tysklands genforening i efteråret 19S9. Muligheden for at opleve den østlige del af det
kulturelle moderland, hvis eksistens gennem årtier havde været reduceret til en retorisk fodnote i forskellige festtaler, blev også af skolerne udnyttet i langt højere grad,
end det kunne forventes.
Genforeningen stiller øgede krav til den historiske viden og forholdene i det østli57

ge Europa, hvor der findes tyske og andre mindretaL Udviklingen har ligeledes rejst
en række spørgsmål af principiel karakter vedr. identitet, nationalitet, politisk og folkelig ansvarlighed m.v., som det er uundgåeligt for et nationalt mindretal ikke at forholde sig tiL De forandrede tilstande har desuden åbnet erhvervsmæssige muligheder og perspektiver, som har gjort det attraktivt at have kendskab til tysk sprog og
kultur. De nye forhold og det bredere perspektiv har bemærkelsesværdigt nok sat sig
sine klare spor også i de tyske privatskolers arbejde. Den nedadgående kurve for
elevtilgangen er blevet brudt, og der kan for de seneste fem års vedkommende konstateres en kontinuerlig fremgang.
Et af de seneste års nøgleord i debatten om de tyske privatskoler hedder »åbning«.
Begrebet dukkede op i 70'erne og blev forbundet med en lang række spørgsmål af
praktisk art: optagelse af danske elever, de danske forældres indflydelse, frygten for,
at de tyske privatskoler skulle blive reduceret til at være sprogskoler, omfanget af
danske indslag ved juleafslutninger m. v.
Principielt set var disse spørgsmål symptomer på skolens tilpasning til mindretallets nye funktion som deltager i og formidler af et grænseoverskridende samarbejde.
Ligesom mindretallet som helhed måtte finde veje, der førte det ud af isolation og
ind i en omfattende formidlingsproces, måtte skolen såvel for sin egen som for
mindretallets skyld finde sin didaktisk klart formulerede plads i denne samfundsmæssige og politiske sammenhæng. Den nye situation kommer til udtryk i
»Deutscher Schul- und Sprachverein fur Nordschleswigs« seneste vedtægter (1993),
hvori den hidtidige dobbelte målsætning er suppleret med en passus, der tilkendegiver de tyske privatskolers vilje til aktivt at tage del i grænselandets grænseoverskridende kulturelle og politiske udvikling.
I de sidste 25 år er de tyske privatskoler gået gennem en bølgedal, som ved et tålmodigt og engageret pædagogisk arbejde på hØjt niveau nu synes at være overvundet. Jubilæumsåret 1995 giver således anledning til øget optimisme.
Fremgangen i årene efter 1989 illustreres af følgende tal:

1990

1991

1992

1993

1994

Elever

1187

1220

1239

1296

1321

Skoler

18

18

18

18

18

Den bevidste satsning på de erfaringer, som mindretallet på godt og ondt havde gjort
i årene efter 1920, kombineret med de tyske privatskolers høje faglige standard, et
intensivt oplysningsarbejde og endelig en i 90'erne formuleret vilje til aktivt at tage
del i en grænseoverskridende proces og uddybningen af de seneste års debat om,
hvad national identitet er og indebærer, har fra 1990 vendt den nedadgående numeriske udvikling. Mindretallets tyske privatskoler kan således i jubilæumsåret 1995 se
fremtiden i møde med positive forventninger - såvel kvalitativt som kvantitativt. 32
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