
Praktisk info:

 
Der er adgang til toiletter via Folkehjem.
 
Hold afstand til hinanden og brug mundbind 
når du ikke sidder ned.
 
Husk at vise corona-pas ved ankomsten.
 
Bogsalg ved Aabenraa Byhistoriske Forening 
og Historisk Samfund for Sønderjylland.
 
 

Genforeningens
Erindringsspor
Sprog, symbolik og
store statuer
 
Foredrag i
Genforeningsparken
12. juni 2021

Politiken Historie
– stridighed og statuer

Hvordan er grænsestridighed og genforening 
kommet til udtryk i statuer og monumenter, 
og hvad med de nationale mindesmærker, 
der pludselig endte på den forkerte side af 
grænsen i tiden mellem De Slesvigske Krige 
og 1920?
Teamet bag Politiken Historie beretter om 
grænsemonumenternes omtumlede histo-
rie og fortæller også den spektakulære (og 
muligvis delvis usande) historie om, hvordan 
Politiken-fotografen Holger Damgaards 
berømte fotos fra 10. juli 1920 kom til at 
pryde avisen allerede dagen efter.
 
Hans Erik Havsteen og Anders Olling er
redaktører på historiemagasinet Politiken
Historie og værter på podcasten Kongeræk-
ken, som i anledning af genforeningsjubi-
læet har udgivet en serie på seks afsnit om 
grænselandets historie.
 

Sønderjyllands
Forsamlingshus
- Folkehjem som erindringssted

Folkehjem var fra begyndelsen tænkt som 
hele landsdelens forsamlingshus. Her blev 
det første danske årsmøde holdt i juli 1902. 
Her præsenterede H.P. Hanssen 
Aabenraaresolutionen foran en folkefor- 
samling på 3.000 mennesker, og Det var 
også på Folkehjem, at de dansksindede 
samledes til den første afstemningsfest efter 
folkeafstemningen den 10. februar 1920. 
Som årene er gået, har Folkehjem mere og 
mere udviklet sig til et erindringssted for den 
danske bevægelses historie. I dette foredrag 
behandler historiker Hans Schultz Hansen 
Folkehjems funktion som ”Danskhedens 
Tempel”.  
 
Hans Schultz Hansen er forfatter til tobinds-
biografien ”De danske sønderjyders første-
mand: H.P. Hanssen 1862-1914 og 1914-
1936.”
Hans Schultz Hansen er dr. phil. og
adjungeret professor og forskningschef ved 
Landsarkivet for Sønderjylland, Rigsarkivet.
 



Genforeningen 
sætter spor,
også 101 år efter.
 
Fortiden sætter sig sine spor.
Som en slange der smider sin ham 
på en sten inden den glider videre 
ud i fremtiden.
Der hvor skindet så ligger, kan vi 
begynde at danne os en forestilling.
En erindring om hvad der skete, da 
slangen smed sit skind.
 
Sådan er det i høj grad med 
genforeningen og afstemningerne 
i 1920. Og sådan er det i høj grad i 
Sønderjylland.
Ser man god efter er der stadig spor 
efter fortiden og en kraftig holdning 
til historien og den identitet, der 
følger med.
Om det er i sproget der tales nu, 
litteraturen for 100 år siden, statuer, 
mindesten, parker og bygninger.
 
I fire foredrag tages publikum med 
på en rundrejse i Genforeningens 
erindringsspor, gennem dialekter, ro-
maner, statuer og bygningssymbolik.
 
God Fornøjelse.

Program
 

13:30 Bogsalg og ankomst
 
14:00 Velkomst - Eventkoordinator 
 Asger Freud-Blæsbjerg

14:10 Sønderjysk dialekt i tre generationer  
 - Malene Monka (lektor) og
 Marie Maegaard (lektor)

14:45 En røvet datter vender hjem 
 - Karin Wolgast (cand.mag., Ph.d.)

15:15 Kort pause og præsentation  
 af Genforeningskagen 
 – Katja Stock, Æ Kachkuuhn

15:30 Politiken Historie 
 – stridighed og statuer 
 - Anders Olling (BA) 
 og Hans Erik Havsteen 
 (cand.mag.)

16:00 Sønderjyllands Forsamlingshus, 
 Folkehjem som erindringssted 
  - Hans Schultz Hansen 
 (adj. professor. , dr.phil)

Sønderjysk dialekt i
tre generationer

Både tiden under tysk herredømme og 
senere genforeningen i 1920 har haft stor 
betydning for sprogbrugen i Sønderjylland og 
på de forestillinger, der er knyttet til det at tale 
sønderjysk.
I foredraget ser vi nærmere på, hvad de 
skiftende nationale tilhørsforhold har betydet 
for brugen af dialekt.
Sønderjysk dialekt knyttes ofte til danskhed, 
og selv i dag kan man høre sønderjysk omtalt 
som ”rigtig dansk” også af helt unge sønder-
jyder.
I foredraget inddrages resultater fra helt 
ny forskning i Sønderjylland, og vi ser på 
hvordan sønderjysk har udviklet sig gennem 
de sidste tre generationer.
 
Malene Monka og Marie Maegaard er lek-
torer og forskere ved Center for Dialektforsk-
ning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Københavns Universitet
 

En Røvet datter vender 
hjem - Genforeningen 
set fra litteraturen
Litteraturen var med, både da Danmark mist-
ede Slesvig efter slaget ved Dybbøl i 1864, 
og da vi fik Sønderjylland tilbage igen i 1920.
I romanen ”Haabløse Slægter” havde 
Herman Bang skildret tabet som et banesår 
på den danske folkesjæl.

Tilsvarende stor er glæden over genforenin-
gen, som Henrik Pontoppidan beskriver som 
et eventyr i den sang, der bruger symbolet 
om den røvede datter, som vender tilbage.
Foredraget vil præsentere udvalgte
eksempler til at belyse, hvordan litteraturen 
bidrager til genforeningsprocessen, idet både 
den danske og den tyske vinkel vil komme
til udtryk.
 
Karin Wolgast er ph.d. i litteraturhistorie, 
lektor ved Folkeuniversitetet København og 
underviser især i tysk litteratur.


