
      Grænseforeningerne for
 København og Frederiksberg
              og Gentofte

Kære medlemmer

Igen i 2019 afholdes foreningernes ”10. februar møde” – men ikke på dagen -, og igen i selskabslokalet
i restauranten ”Allégade 10” på Frederiksberg, lokalet i stueetagen, indgang porten til højre.

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 18.00

Allégade 10 ligger 100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads med busforbindelserne 8A og 9A. Fra
Metroen ved Frederiksberg Centret er der 600 meter.

Mødet starter med spisning, og vi vil bevare den gode tradition, så der bydes på:

Gule ærter med og pølse og hamburgerryg,
is-pandekager, kaffe m/småkager og chokolade
prisen er ekskl. drikkevarer pr. kuvert kr. 300,-

tilmeldingen er bindende.

Efter middagen vil afdelingschef i Museum Sønderjylland Axel
Johnsen fortælle om de urolige år 1933-55, se omstående side

Sidste tilmelding torsdag  den 7. februar 2019 enten ved indsendelse af nedenstående
slip til Grænseforeningen for København og Frederiksberg, Ndr. Fasanvej 124 C, st.
th., 2000 Frederiksberg,   eller   ved e-mail til gkf@graensekf.dk   Ved eventuelt afbud
efter 10. februar vil der efterfølgende blive opkrævet for maden. Husk at posten kan
være 6 dage undervejs.

På gensyn

Anders Kaare, formand for GKF

Navn: ________________________________________________ Telefon: ____________________

Adresse: ___________________________________evt. e-mail:______________________________

mailto:gkf@graensekf.dk
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Navn: ________________________________________________ Telefon: ____________________

Adresse: __________________________________ evt. e-mail:______________________________

Om foredraget:  

Der gik nogle gevaldige bølgeskvulp hen over grænselandet i de 22 

år fra Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 indtil 1955, hvor H.C.

Hansen og Konrad Adenauer underskrev de berømte København-

Bonn Erklæringer. I 1930’erne sluttede det tyske mindretal i 

Nordslesvig sig politisk til det nye nazistiske styre og forlangte til 

gengæld at få grænsen flyttet tilbage til Kongeåen. I Nordslesvig 

reagerede befolkningen med en omfattende mobilisering. I 

Kongeriget blev der også mobiliseret. Grænseforeningen oplevede i 

1930’erne kolossal fremgang og blev nu stærk nok til at gå i 

offensiven. De mest synlige udtryk var indvielsen af en dansk skole i 

Tønning ved Ejderens nordbred i 1935 og udgivelsen af Claus 

Eskildsens bestseller Dansk Grænselære i 1936. Grænsen blev ikke 

flyttet – hverken i 1933, 1939 eller 1940. Først efter befrielsen i maj 

1945 kom der pres på den, men denne gang var det mindretallet i 

Sydslesvig og aktivister på den danske højrefløj, der ville flytte den. 

Det førte til en langstrakt politisk krise, der kulminerede med 

statsminister Knud Kristensens spektakulære fald i 1947. Krisen 

sluttede i Danmark i 1949, men i Sydslesvig var spændingerne 
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mellem mindretal og de nye slesvig-holstenske delstatspolitikere 

stadig store.

 

Axel Johnsen er Ph.D. i historie og tysk. Efter seks år som 

museumsinspektør på Koldinghus er han nu afdelingschef i Museum 

Sønderjylland. Han er i øvrigt i færd med at skrive 

Grænseforeningens historie med henblik på udgivelse i forbindelse 

med 100 års fødselsdagen i 2020.


