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Forord

Kultur der bevæger og beriger. Det er visionen for det danske Kulturministerium. En hjørnesten i den forbindelse er bevaringen af kulturarven. Kulturarven hjælper os med at forstå og sætte ord på vores egen identitet.
Kendskabet til vores kulturarv har en gennemgribende betydning for
forståelsen af nutidens samfund. Derfor er det en kulturpolitisk målsætning, at vi alle sammen kan opleve og forholde os til vores fælles fortid. En
udstilling med danske guldaldermalere, et teaterstykke om tiden omkring
2. Verdenskrig eller et besøg ved Jellingestenene viser os, hvor vi kommer
fra, og hvad vi kommer af.
Det gælder også i høj grad den del af vores kulturarv, vi bevarer i form
af arkivalier. De skriftlige nedslag fra fortidens aktører, som arkiverne bevarer, spiller en vigtig rolle i et moderne retssamfund. Arkiver har til alle tider været en vigtig del af forvaltningen og magtudøvelsen – og som kilde
for historieskrivningen. Men arkiverne har også spillet en rolle i forhold til
identitetsdannelsen og den nationale bevidsthed i samfundet.
Historien går imidlertid på tværs af de nationale grænser. Store dele af
vores fortid har vi til fælles med vore naboer. Især med de nordiske lande
og Tyskland. Her har den historiske vekselvirkning været særlig stærk –
både når det gælder fredeligt samarbejde og mere krigerisk konfrontation.
Ikke mindst i den sønderjyske og slesvig-holstenske sammenhæng fik
historien en helt særlig betydning. Det gjorde arkiverne derfor også. De
blev nemlig en del af den nationale strid, særlig i forbindelse med de to
grænseflytninger: i 1864, hvor det danske monarki måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen og Østrig, og igen i 1920,
hvor det nordlige Slesvig blev genforenet med Danmark.
Det sidste nødvendiggjorde en ny fordeling af arkiverne fra den fælles
dansk-tyske fortid i grænseregionen – ikke mindst ud fra mere administrative og praktiske hensyn. Men hurtigt blev det også til et spørgsmål om
magten over historien og den symbolik, der ligger i at afgive og kræve kilderne til den nationale historie og identitet.
Over ti år tog de afsluttende forhandlinger, før det lykkedes at blive
enige om den dansk-tyske arkivoverenskomst, som blev indgået d. 15. december 1933. Det markerer vi nu 75 år senere. På mange måder er over-
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enskomstens forhistorie og udviklingen blevet et godt billede på, hvordan
forholdene har udviklet sig i grænselandet – væk fra det krigeriske og frem
mod et samarbejde præget af fred og fordragelighed.
I dag er der nemlig i grænselandet – også på arkivområdet – et tæt og
godt samarbejde mellem arkivinstitutionerne på begge sider af grænsen. Et
samarbejde der giver forskningen de bedste muligheder for at udnytte kilderne, uanset hvor de befinder sig. Alt peger på, at dette samarbejde vil blive yderligere intensiveret fremadrettet. Når man ser, hvor mange bøger,
der udkommer om regionens historie, og hvor mange lyttere, historiske
foredrag kan tiltrække fra begge sider af grænsen, er der for mig ikke tvivl
om, at denne del af kulturarven fortsat er særdeles levende.
Til lykke med jubilæet – med ønsket om et godt, fortsat samarbejde.
Carina Christensen
Den danske kulturminister

