Indvielsen
Frederiksbergs Genforeningssten, fra idé
til virkelighed
Velkommen til indvielsen af Frederiksbergs
Genforeningssten.
Der er nogen, der har spurgt, hvorfor netop indvielse i dag, den 11.
juli?
Stenen blev monteret den 15. juni på selve genforeningsdagen, en
god dag, men brostensbelægningen omkring stenen skulle lige
genetableres, så det blev ikke den mærkedag. Den 10. juli, dagen
hvor Chr. X red over grænsen, var beslaglagt af et stort
arrangement i Sønderjylland med dronningen i karet, samme rute
som Chr. X. Den 12. juli var heller ikke egnet, for da havde vi en
forhåbning om, at Danmark skulle spille EM-finale i fodbold. Men
den 11. juli, den oprindelige festdag for Genforeningen på Dybbøl
Banke, den var ledig, og derfor står vi her i dag.
Coronaen har ændret meget, der blev ingen karet-kørsel og ingen
EM-fodbold. Men vi har fastholdt vores dag, og Frederiksberg har
fået sin sten som planlagt – med behørig afstand, det lader sig gøre.
Stenen bærer inskriptionen: ”Intet Slesvig uden Danmark – Intet
Danmark uden Slesvig. Til minde om 100 året for Nordslesvigs
genforening med Danmark i 1920”.
Teksten ”Intet Slesvig uden Danmark – Intet Danmark uden Slesvig”
ses også på Den Slesvigske Sten på Eremitagesletten i Dyrehaven.
Denne sten med tekst fra 1861 og 1865 er nu blevet restaureret og
blev genindviet af Folketingets formand Henrik Dam Kristensen den
10. juni 2020, herom kan læses på Grænseforeningens hjemmeside.
Teksten er udtryk for den samhørighed med de sønderjyske, som
også Frederiksberg Kommune med navngivningen af de
omkringliggende gader i 1920 ønskede at markere. Der findes ca.
650 genforeningssten ud over det ganske land, men Frederiksberg
har ikke en eneste. Det får man nu, en mindesten midt i kvarteret

med de slesvigske gadenavne og ved indgangen til den sønderjyske
by.
Men hvorfor står der Nordslesvigs genforening og ikke
Sønderjyllands genforening med Danmark? Her skal man lige vide,
at Sønderjylland oprindeligt gik fra Kongeåen og Kolding Fjord helt
ned til Ejderen, i mange år helt identisk med Hertugdømmet
Slesvig. Det var kun den nordlige del af Sønderjylland, svarende til
Nordslesvig, som kom til Danmark i 1920. Den nutidige betegnelse
’Sønderjylland’ er først groet fast efter 2. Verdenskrig, faktisk først
brugt officielt efter kommunalreformen i 1970. Indtil da var den
officielle betegnelse ’De sønderjyske landsdele’.
Så stenen her minder os også om, at der var danskere syd for
grænsen, som ikke kom med. Og nogle efterkommere finder vi på
Arveprins Knuds Kollegium, som rummer 18 værelser og er
forbeholdt sydslesvigere, d.v.s. unge fra det danske mindretal, som
søger uddannelse i København. De inviterer bagefter til sønderjysk
kaffebord på kollegiet, alle er velkomne.
Der er mange at takke for denne nye sten.
 Først og fremmest sponsorerne, Frederiksbergfonden og BHJ
Fonden, som hver med halvdelen har dækket omkostningerne
til stenen.
 Tak til Frederiksberg Kommune, som har lagt areal til det nye
mindesmærke.
 Tak til kulturudvalgsformand Nikolaj Bøgh, som allerede for et
år siden stillede sig til rådighed for byvandringen på denne
dag.
 Tak til Grænseforeningen for København og Frederiksberg,
som har været tovholder på projektet
 Tak til kollegianerne på Arveprins Knuds Kollegium, som fik
idéen til stenen, bar den videre, fulgte med i processen, og
som slutter dagen af på festligt vis med et sønderjysk
kaffebord hjemme på kollegiet.
 Tak til producenterne, især Brønshøj Stenhuggeri, som med
iver fra starten stod bag projektet og sørgede for, at tidsplanen
holdt.

Og så indvielsen
Og så det sønderjyske kaffebord, Arveprins Knuds Kollegium,
Jacobys Allé 13, sidevej til Pile Alle, lige modsat hvor Hansens gamle
familiehave ligger på Pile Allé.

