
Dansk Lokalhistorisk Forening 
Forening for lokalhistorien i Danmark 

Dansk Lokalhistorisk Forening invi-

terer i år sine medlemmer til Sønder-

jyllands hovedstad Sønderborg, hvor 

vi vil være med til at markere 100-

året for Sønderjyllands genforening 

med Danmark. 

Intet sted er mere dansk end Sønder-

jylland, siges der. Og noget er der om 

snakken. Overalt i landskabet står der 

mindesten og flagstænger med Dan-

nebrog. Altid synes der at have stået 

en kamp om grænseområdet mellem 

dansk og tysk, en kamp som til sta-

dighed er i gang og måske er selve 

motoren for området.  

For hundrede år siden lagde dansk- 

og tysksindede grænsen så fast,  som 

man nu kunne ved en folkeafstem-

ning efter folkeretslige principper. 

Det var ikke blot i Sønderjylland, 

begejstringen over genforeningen var 

stor. Det var den over det ganske 

land, hvad de mange genforenings-

sten rundt om i landet også vidner 

om. 

Det var dog ikke lige til at fastlægge 

en ny grænse.  

Hvordan det foregik, vil en række 

kompetente og veloplagte foredrags-

holdere sætte os ind i denne weekend 

i september. Formentligt bliver vi en 

hel del klogere på omstændighederne 

ved genforeningen, som har sat sig 

dybe spor på begge sider af grænsen. 

Kig på programmet, som lørdag om-

fatter en tur gennem Sønderborgs 

gader til Slottet. Lattermusklerne vil 

også blive rørt, når vi får et foredrag 

om den specielle sønderjyske humor. 

Tilmelding: Se bagsiden. Vel mødt på 

Danhostel Sønderborg City. 

Genforeningsbroche. Kong Christian X 
til hest på vej ind i Sønderjylland. 

Hvordan flytter man en grænse? 
 

Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og generalforsamling 
i Sønderborg den 11.-13. september 2020 



Program 

Side 2 Årsmøde og generalforsamling 2020 

Fredag den 11. september 

15.00 Indkvartering 

16.00  Velkomst 

16.30 Hvordan flytter man en græn-

se? 

18.00 Middag 

19.30 H.P. Hanssen og rejsningen af 

det slesvigske grænsespørgs-

mål i efteråret 1918 

21.00 Aftenhygge 

Lørdag den 12. september 

08.00 Morgenmad 

09.00 En lille rundtur i byen med be-

søg på Sønderborg Slot 

12.00 Frokost 

13.00 Folkeafstemninger efter første 

verdenskrig 

14.30 Kaffe 

14.45 Krigen om de faldne 

16.15 Dansk Historisk Fællesråd hol-

der repræsentantskabsmøde 

17.15 Dansk Lokalhistorisk Forening 

holder generalforsamling 

19.00 Festmiddag 

20.30 Sønderjysk Humor – osse for 

danskere 

22.00 Aftenhygge 

Søndag den 13. september 

08.00 Morgenmad 

09.00 Det dobbeltsprogede dansk-

tyske skolevæsen 

10.15 Kaffe 

10.30 Fred og håb – Sønderjylland 

mellem våbenstilstand og gen-

forening  

12.00 Farvel og på gensyn 

12.15 Frokost 

13.00 Afrejse 

Nødpengeseddel fra 
Slesvig med forslag 
til ny grænse: Det 
danske "Clausen 
Linien" og det tyske 
"Tiedje-linien". Kil-
de:  Arkivet ved 
Dansk Centralbiblio-
tek for Sydslesvig. 
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Fredag kl. 16.30 

Genforeningen i praksis 
Hvordan flytter man konkret en grænse og en landsdel? 

Carsten Porskrog Rasmussen, Enhedsleder på Museet på  
Sønderborg Slot, dr.phil.  

Genforeningen foregik trinvist. Søn-

derjylland blev besat af danske solda-

ter, grænsegendarmer rykkede ned til 

den nye grænse, kronemønten blev 

indført, og der blev etableret pas- og 

toldkontrol. 

Alt sammen før området blev indlem-

met i Danmark den 9. juli 1920.  

Andre gennemgribende forandringer 

var dansk skole, kirke og administra-

tion. 

Maleri af professor Erik Henningsen:  Danske soldater på march over Als. 
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Fredag kl. 19.30  

H.P. Hanssen og rejsningen af  
det slesvigske grænsespørgsmål i efteråret 1918 

Hans Schultz Hansen, forskningsleder Rigsarkivet i Aabenraa, dr.phil. 

Hans Peter Hanssen var redaktør, 
grænselandspolitiker og minister. 
Hanssen var den ledende skikkelse i 
både den politiske og foreningsmæs-
sige organisering af det dansksindede 
mindretal i Nordslesvig og var frem 
til genforeningen den mest indflydel-
sesrige af regionens politikere.  

Det var ham, der i oktober 1918 i Den 

Tyske Rigsdag rejste spørgsmålet om 
Nordslesvigs indlemmelse i Dan-
mark, hvor han blev hovedarkitekten 
bag genforeningen.  

Efter genforeningen blev han dansk 
politiker for partiet Venstre og var en 
overgang minister for de sønderjyske 
anliggender. 

Cirka 3.000 sønderjyder lyttede til H.P. Hanssens tale fra balkonen på Folkehjem  i 
Aabenraa den 17. november 1918.  
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Lørdag kl. 9.00 

Rundtur i Sønderborg og besøg på museet på Sønderborg Slot 

Vi byder på en lille rundtur i byen, 

men først og fremmest på et besøg på 

Sønderborg Slot, der med sin storslå-

ede beliggenhed ved indsejlingen til 

Sønderborg er et nationalt dansk ikon. 

Slottet rummer næsten 800 års drama-

tisk historie om Sønderjylland og 

Slesvig. De mange rum byder på mo-

derne udstillinger om Sønderjyllands 

og grænselandets omskiftelige histo-

rie, den danske kong Chr. II’s fangen-

skab på slottet, det danske nederlag i 

1864 og de mange danskes deltagelse 

i 1. verdenskrig på tysk side inden 

genforeningen i 1920. 

Med den helt nye udstilling ”Sønder-

jylland 1920-2019” ser Museum Søn-

derjylland på de 100 år, der er gået 

siden genforeningen. Fokus er på den 

særlige grænselandshistorie, herunder 

national identitet, konflikt og samar-

bejde, men der bliver også plads til 

både industri og grænsehandel og de 

særlige sønderjyske skikke.  

Du har ikke set Sønderjylland, hvis 

du ikke har været på Sønderborg Slot! 
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Lørdag kl. 13.00 

Folkeafstemninger i Slesvig/Sønderjylland og rundt i Europa 
efter første verdenskrig  

Jørgen Kühl, rektor A.P. Møller Skolen, Det danske gymnasium i  
Slesvig, ph.d. 

Efter første verdenskrig var det ikke 

kun i Sønderjylland/Slesvig, at græn-

sen blev fastlagt ved hjælp af en fol-

keafstemning. Faktisk blev det i 

fredsslutningerne i Paris bestemt, at 

befolkningerne skulle spørges i en 

række grænseområder. Således blev 

der stemt om grænsen mellem det nye 

Tyskland og Polen i Vestpreussen 

(Allenstein og Marienwerder) og i 

Øvre Schlesien. Grænserne mellem 

Østrig og Ungarn samt mellem Østrig 

og Slovenien/SHS-Staten/Jugoslavien 

blev også til ved hjælp af en folkeaf-

stemning.  

I dette foredrag gøres der rede for  

folkeafstemningerne i Europa efter 

1918. Der berettes om baggrunden for 

afstemningerne, forløbet og deres 

konsekvenser. Der fortælles også om 

planlagte, men ikke afholdte afstem-

ninger. Endelig præsenteres en række 

ensidige, internationalt ikke aner-

kendte afstemninger.  

Dansk afstemningsplakat fra 1920. Teg-
ning: Rasmus Christiansen, Museum 
Sønderjylland. 

I tusind Aar har vi været Slesvigere. Vi 
vil vedblive at være Slesvigere, derfor 
stemmer vi tysk. 
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Lørdag kl. 14.45 

Krigen om de faldne 
Mindesmærker og mindekultur efter verdenskrigen 1914-1918 

Lars N. Henningsen, tidligere leder af Studieafdelingen ved  
Dansk Centralbibliotek, dr. phil. 

Hvert sogn i Sønderjylland har sit 

mindesmærke over de faldne i første 

verdenskrig. Mindre kendt er, at der i 

nogle sogne blev strid om mindes-

mærket, for synet på de faldne var 

forskelligt. Danske sønderjyder så de 

faldne som ofre for en sag, der ikke 

var deres. Tysksindede så soldaterne 

som helte faldet for det tyske fædre-

land. Det skabte to mindekulturer ved 

mindesmærkerne.  

I 1930’erne fejrede det tyske mindre-

tal hvert år såkaldte ”Heldengedenk-

tage” under hagekorset. De dansksin-

dede svarede i 1936 med at oprette 

foreningen Dansksindede sønderjyske 

Krigsdeltagere og gjorde derefter 11. 

november til dansk mindedag.  

Foredraget vil fortælle om mindes-

mærkerne og de dramatiske stridighe-

der, som de blev centrum for. 

Monument på Sct. Nicolai Kirkes ned-
lagte kirkegård i Aabenraa. Monumen-
tet minder både byens dansk- og tysksin-
dede faldne i 1. verdenskrig. Foto: Insti-
tut for Sønderjysk Lokalhistorie. 

Det danske mindesmærke på Klosterkirke-
gården i Haderslev er en sekskantet granit-
sokkel med en stendysse på toppen med 
årstallene 1914-1918 på overliggeren. Nav-
nene på 112 faldne står på stentavler på 
soklen og ved dens fod. 
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Lørdag kl. 16.15 

Repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd 

Alle er velkomne til at deltage i repræsentantskabsmødet. 

 

Lørdag kl. 17.15 

Generalforsamling i Dansk Lokalhistorisk Forening 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Styrelsens beretning om foreningens virksomhed 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til styrelsen 

- Erik Christensen og Erik Nørr modtager begge genvalg 

8. Valg af 2 suppleanter 

- Helge Torm og Ole Koefoed Nielsen modtager begge genvalg 

9. Valg af 2 revisorer 

- Gunhild Olesen Møller og Lejla Thorslund modtager begge genvalg 

10. Valg af revisorsuppleant 

- Arne Fogt modtager genvalg 

11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen i 

hænde senest 1. august 2020. 
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Lørdag kl. 20.30 

Sønderjysk humor er ikke kun sjov 

Svend-Erik Ravn, Journalist og tidligere redaktør på ”Æ Rummelpot” 

 Svend-Erik Ravn har skre-

vet bogen ”Sønderjysk 

Humor – osse for danske-

re”.  

Han fik engang spørgsmå-

let af en busfuld nervøse 

turister fra Gladsaxe:  

- Nu taler du vel, så vi kan 

forstå det?  

Ja, de var forståeligt nok 

bange for, at det hele ville 

være på sønderjysk. 

Nej, det var det ikke, og 

det er jo netop en af ideer-

ne med bogen og foredra-

get lørdag aften, at det skal 

forstås osse af danskere. 

- Selvom de undervejs 

lærer noget om den særli-

ge sønderjysk humor. Og 

nogle enkelte sønderjyske 

nøgleord, siger han. 

I Sønderjylland behøver 

man ikke at gøre grin med 

sorte, handicappede eller 

bøsser. De har deres egne 

hjemmetyskere at gøre 

grin med. Noget disse så 

er ganske tilfredse med, 

for så er de sikre på ikke at 

blive glemt. 
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Søndag kl. 9.00 

Det dobbeltsprogede dansk-tyske skolevæsen i Sønderjylland 

efter genforeningen 

Erik Nørr, tidligere arkivar og seniorforsker Landsarkivet i København 

og Rigsarkivet, dr. phil. 

I 1920 fik Sønderjylland en særlig 

skoleordning, som på en række punk-

ter var på forkant med skoleforholde-

ne i Danmark. Ordningen tilgodeså 

også det tyske mindretal.  

Efter afstemning kunne der oprettes 

tysksprogede afdelinger i de kommu-

nale skoler.  

Foredraget vil handle om disse af-

stemninger og om undervisningen, 

lærerne, skolebygningerne og tilsynet 

i de tosprogede skoler.  

Foregik alt i fordragelighed, eller var 

forholdene præget af nationale og 

personlige konflikter? Hvilken betyd-

ning fik nazismens fremkomst i 

1930’erne for det dansk-tyske skole-

væsen og for dets afvikling? 

Højer dobbeltsprogede skole. 
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Søndag kl. 10.30 

Fred og håb 
Sønderjylland mellem våbenstilstand og  
genforening 1918-1920 

Lars N. Henningsen, tidligere leder af Studieafdelingen ved Dansk Cen-
tral Centralbibliotek, dr. phil. 

Tiden fra våbenstilstanden den 11. 

november 1918 til genforeningen i 

1920 blev fuld af forventning, men 

også rig på skuffelser. 

Endelig fik de dansksindede sønder-

jyder håb om at få grænsen flyttet 

sydpå. Men ventetiden blev lang.  

Tusindvis af hjemvendte soldater var  

krigsskadede, og de skulle nu finde 

en plads på arbejdsmarkedet. Der var 

revolution, økonomisk nød, spekulati-

on og uklare forhold i styret. Dertil 

kom en bitter strid om, hvordan en 

afstemning om den nye grænse kunne 

gennemføres.   

Foredraget kaster lys over dagligda-

gen i Sønderjylland efter fire års 

rædsler og ser på den krogede vej 

frem mod genforeningen i 1920. 

Grænsekiosk i Bajstrup 1919. 
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Tilmelding og praktiske oplysninger vedr. årsmøde 2019 

Mødested Danhostel Sønderborg City, Kærvej 70, 6400 Sønderborg 

Tlf.: 7442 3112. OBS Man kommer selv sengelinned på. 

Pris 1.300 kr. for medlemmer (800 kr. for ét døgn), 1.900 kr. 

for ikke-medlemmer (1.300 kr. for ét døgn). 

Deltagelse alene i generalforsamlingen er gratis. 

Tilmelding Sker skriftlig til foreningens kasserer Flemming Bruun på 

mail-adr. flemming.bruun@gmail.com. Ved tilmelding 

oplyses foreningens navn samt navnene på deltagerne. An-

før enkelt- eller dobbeltværelse. Der kan deltage fire perso-

ner fra hver forening. Hvis flere end fire, kan man komme 

på venteliste. Tilmelding senest 31. juli 2020.  

Betaling Sker ved overførsel til reg.nr. 2316 kto.nr. 5820 002 021. 

Husk at anføre tydelig afsender. Betaling senest 31. juli 

2020. 

Kursusansvarlig Erik Christensen, mail-adr. ech@kystmuseet.dk. 

Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet 

i Sønderborg. 

NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  


