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partiets europæiske linie siden 1960’erne. At kalde sig selv det svenske »Europaparti«
anses her som et redskab for partiets modernisering. Det stigende internationale ud-
blik er tilmed et brud med en konservativ og nationalistisk idetradition. Ann-Sofie
Dahl fører dette fokus videre og viser, hvordan den internationale politiske udvikling
har været drivkraft i partiet i 1990’erne. Senest har terrorangrebet mod USA den 11.
september 2001 rykket partiet i retning af en anbefaling af svensk medlemskab af NA-
TO.

Anfall eller försvar? er en glimrende introduktion til det konservative partis rolle i det
svenske samfund i det 20. århundrede. Bogens bidrag udtrykker generelt en positiv op-
fattelse af og sympati for den konservative bevægelse. Der er dog tale om et solidt
forskningsbaseret værk, der bør finde et publikum blandt de danske forskere, der øn-
sker at lade sig inspirere til belysning af samfundsudviklingen gennem en anden optik
end den socialdemokratiske. 

Lars Andersen

19 myter i Sønderjyllands historie. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for
Sønderjylland Nr. 88. Aabenraa 2002. 256 s.

Hvilket farve havde Christian X`s hvide hest? Spørgsmålet var i mange år henvist til
børnebibliotekets quizbøger for de alleryngste, men siden Arveprins Knud fortalte, at
den var kalket hvid, har emnet også været diskuteret blandt faghistorikere.  

I januar og februar 2002 afholdt Historisk Samfund for Sønderjylland fem foredrag
om myter i landsdelens historie, og de samlede i gennemsnit mere end hundrede til-
hørere, hvilket er meget i Sønderjylland. Denne vellykkede formidling af faghistorike-
res viden er nu udgivet som bog, og til læsernes lettelse kan arkivar Uffe Thyssen gøre
rede for, at Christian X's hvide hest var helt hvid, idet den var en albino ved navn
Malgré Tout. Arveprinsen havde forvekslet pibeler, der var smurt på hesten som ren-
sevæske, med hvid kalk.

En anden myte, som der gøres op med, er Rostock-myten. Den er ganske vist ikke
opstået i Sønderjylland, men da den er blevet »produktudviklet« i Fårhuslejren i anden
halvdel af 1940'erne, anser arkivar René Rasmussen den for at være sønderjysk.
Derimod regner han den for at være noget værre vås, og i en polemisk læserbrevstil
hudfletter han argumenterne for en aftalt besættelse af Danmark. Jon Galster må have
vendt sig mange gange i sin grav.

Valget af Flensborgs tyske byarkivar, Broder Schwennsen, til at tale om genfor-
eningen i 1920, viser, at der er flyttet mentale hegnspæle i grænselandet. For 20 år si-
den var det utænkeligt, at Historisk Samfund for Sønderjylland ville anmode en tysk
historiker om at holde et folkeligt foredrag med titlen: »1920 - tre myter om en genfor-
ening«, og næppe nogen tysk historiker ville have talt dansk i Tondern (Tønder). Sidste
år var det så naturligt, at talen ikke førte til en læserbrevsdebat.

De tre myter er nu også blevet debatteret før. F.eks. den første: »I 1920 stemte ind-
byggerne i de to afstemningszoner om deres nationale tilhørsforhold.« Påvisningen af,
at det var de stemmeberettigede og ikke de bosiddende, der stemte, har været et hedt
emne i mange år. Danskere har mange gange beklaget, at tilrejsende (tyskere) skræv-
vred stemmeresultatet, og tyskere har ofte beklaget de bosiddende (tysksindede), som
var stemmeretsberøvede. Med blik på den tyske genforening i 1990, sluttede Broder
Schwennsen med at understrege: »at genforeningsarbejdet begynder lige efter genfor-
eningsfesten,« men undlod diplomatisk at tilføje: »og koster mange penge.« 
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