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Referat af årsmøde i Historisk Samfund for Sønderjylland lørdag den 3.
oktober 2020 på Folkehjem
Historisk Samfund for Sønderjylland kunne på grund af coronabetingede restriktioner på offentlige forsamlinger
først afholde sit årsmøde lørdag den 3. oktober 2020 på Folkehjem i Aabenraa. Ca. 50 medlemmer deltog.
Forsamlingen lyttede med stor interesse til det indledende foredrag ved fhv. generalkonsul Henrik BeckerChristensen om hans tid som diplomat i grænselandet. Efter en kaffepause afholdtes
generalforsamlingen. Formanden for Aabenraa kreds, Helge Søgaard, valgtes til dirigent. Han konstaterede, at
årsmødet var beslutningsdygtigt og gav ordet til formanden, Hans Schultz Hansen, der aflagde følgende
beretning:

2019 – året før året
Er det rigtigt at bruge betegnelsen Genforening om grænseændringen i 1920, eller er det bedre at tale
om Sønderjyllands indlemmelse eller Slesvigs deling? Er indbyggerne i Sønderjylland først og
fremmest slesvigere? Er Johan Ottosens sang ”Det haver så nyligen regnet” krænkende for medlemmer
af det tyske mindretal? Disse spørgsmål har der været ført heftige, til tider lidenskabelige, debatter om
i medierne i de seneste måneder. Er disse diskussioner mislyde, som forstyrrer forsøget på at forene
danskere og tyskere om en harmonisk 2020-fejring? Nej, de er tegn på, at interessen for Sønderjyllands
historie lever og er stærk. Flere indlæg afspejler misforståelser og fejltolkninger af den sønderjyske
historie. Det kan vi beklage, men vi kan også se det som en fortsat eksistensberettigelse for Historisk
Samfund for Sønderjylland, der rækker ud over 2020.
Genforeningsjubilæet satte et solidt præg på aktiviteterne i 2019. Hovedforeningen stod for tre
foredragsarrangementer i foråret og tre i efteråret 2019. Lars Henningsen fortalte 13. marts på
Rigsarkivet om Sønderjylland i 1919 – mellem våbenstilstand og genforening. Han kom ind på
dagligdagen i ”forventningernes og skuffelsernes år” med økonomisk spekulation og social nød, men
også med hjælp nordfra til sønderjyderne. Jørn Buch fulgte op samme sted 2. april med at fortælle om
Versaillesfreden mellem drøm og diktat, mellem forsoning og hævn. Henrik Becker-Christensen
sluttede første runde af med at berette om det slesvigske spørgsmål på fredskonferencen og i
Versaillesfreden. Det skete på vort årsmøde 27. april på Jaruplund Højskole.
I efteråret fortsatte vi med to foredrags- og debataftner om grænsestriden, 24. oktober på
Kulturhuset Bispen i Haderslev og 21. november på Gustav Johannsen Skolen i Flensborg. Hans
Schultz Hansen fortalte om Aabenraafolk og Axel Johnsen om Flensborgfolk og Dannevirkemænd.
Til at styre debatten og berige den med nutidige perspektiver medvirkede sikkerhedspolitisk
korrespondent Jørn Mikkelsen, Morgenavisen Jyllands-Posten. Den tyske side i grænsekampen 191820 blev belyst på Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder 28. november. Frank Lubowitz fra
Archiv/Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe og lektor Martin Klatt fra Center for
Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet fortalte henholdsvis om tyskborgerlige og
socialdemokratiske aktører i grænsekampen. Axel Johnsen var ordstyrer. Aftenen var arrangeret i
samarbejde med Archiv/Historische Forschungsstelle og Tønder Museums Venner. De seks foredrag
samlede i alt 360 deltagere.
Genforeningsjubilæet prægede også kredsene. Aabenraa kreds var traditionen tro medarrangør
af afstemningsfesten på Folkehjem, der denne gang havde projektleder for Genforeningen 2020 Simon
Faber som festtaler med temaet ”100-året med relevans og kant”. Sønderjysk Folkekor med Karen
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Hanne Munk som dirigent underholdt. Kredsen var i det hele taget aktiv inden for genforeningstemaet.
Den 27. marts fortalte Henrik Becker-Christensen på Rigsarkivet bredt om grænsedragningen 191820. Foredraget var optakt til to udflugter langs 1920-grænsen, som kredsen arrangerede i samarbejde
med Historisk forening for Bov og Holbøl Sogne og med H.C. Jørgensen som lokalkendt turleder. Den
12. maj besøgtes Frøslev Kro med kort fortælling om Karsten Thomsen og Mindehøjen. Derfra gik
turen videre til gården Simondys med omtalte af kolonisthusene og besigtigelse af Jyllands sydligste
punkt og vildsvinehegnet. Næste stop var gården Vilmkær, der som Simondys på et hængende hår kom
til Danmark i 1920. Her fortalte Kristian Hansen om sin fødegård. Sidste mål var Hanved med besøg
på kirkegården, mindelunden for de faldne og Frøslev-plænen. Den 15. september begyndte turen i
Kruså med fortælling om, hvorledes Kruså Kro og Krusågård kom til Danmark. I Kobbermølle fortalte
fhv. lektor Maike Lohse om, hvad der hændte her i 1920. Derefter gik turen til Rønsdam med besøg
ved grænseovergangene og kort fortælling om borgen Nyhus. I Padborg hørte deltagerne om etaternes
indtog efter Genforeningen og den mærkelige grænsedragning ved ”Paddeborg Station”.
Tønder kreds hørte i forbindelse med generalforsamlingen Signe von Oettingen fortælle om
"Grænsen - et folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020”, planlagt af Ribe Stift. Haderslev kreds formåede i
september fhv. museumsinspektør Jørgen Larsen til at fortælle om sine tre bøger, som er udgivet af
Skodborg Hjemstavnsarkiv: Andere Methoden om preussisk forfølgelse i Skodborg amtsdistrikt
omkring 1900, Kom hjem og stem om afstemningen i Skodborg og Genforeningen fejres i Skodborg.
Endvidere prægede genforeningsjubilæet samarbejdet med vore to faste partnere.
Idrætshøjskolen i Sønderborg holdt 3.-9. februar ugekursus om ”Sønderjylland i Kejsertiden 18641914”, der handlede om det samfund, som sønderjyderne forlod i 1920, og et nyt kursus 3.-9. november
med titlen ”Genforeningen 1920 – forløb, fest og følger”. Begge kurser var fuldt tegnet, og det sidste
blev gentaget 2.-8. februar i år. September-oktober holdtes en foredragsrække ”På vej mod
Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19” i samarbejde med
Folkeuniversitetet i Sønderborg.
Endelig bør det nævnes, at vores klare og enstemmige udtalelse fra sidste årsmøde om at flytte
monumentet for H.P. Hanssen fra den hidtidige Genforeningshave nede i byen op til den kommende
Genforeningspark foran Folkehjem blev taget til følge af Aabenraa Byråd. Det skete efter at en kreds
med fhv. funktionsleder Henning Wollsen i spidsen tog initiativ til en indsamling af midler til at dække
flytningsomkostningerne. Vi ydede også et tilskud til dette formål. Vi er meget tilfredse med, at
”Sønnen” nu har fået en værdig placering i sin rette historiske sammenhæng.
Skrifter
2019 blev et aktivt år på forlagsfronten. Vi udgav tre nye bøger i vores skriftrække. Den 7. februar
præsenterede vi Henrik Skov Kristensens bog Gerningsmænd eller ofre? Det tyske mindretals
erindring om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning. Det skete i
Frøslevlejrens Museum med indlæg af forfatteren og formand for Bund Deutscher Nordschleswiger
Hinrich Jürgensen. Bogen følger det tyske mindretals vanskelige omgang med sin nazistiske fortid og
søger svar på, hvordan erindringen om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret har udviklet sig i
mindretallet, og hvorfor den ofte har givet anledning til konflikt med den danske flertalsbefolkning og
internt i mindretallet. Bogen skelner mellem erindring og historie. Hvor historien stræber efter at
etablere troværdig viden om fortiden, forsøger erindringen at bearbejde den, så den kan håndteres så
smertefrit som muligt af datidens aktører og deres efterkommere. Erindring kommer derfor ofte til at
handle om fortrængning og glemsel. Den vil uundgåeligt fordele skyld og ansvar.
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Bogen ligger i forlængelse af forfatterens værk Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og
retsopgøret fra 2011, som medvirkede til, at det tyske mindretal i Sønderjylland tog sin nazistiske
fortid op til kritisk revision. Den nye bog var bortset fra illustrationerne identisk med en afhandling,
som sammen med Straffelejren af Syddansk Universitet blev antaget til forsvar for den filosofiske
doktorgrad og forsvaret den 22. marts på Alsion. Bogen fik tilskud fra Alving Fonden, BDN og
Nationalmuseet.
Den 1. oktober præsenterede Lars N. Henningsen på Rigsarkivet sin nye bog med titlen Kampen
om de faldnes minde, der belyser en hidtil ret ukendt historie om de mindestene og mindetavler, der
findes ved alle sognekirker i Sønderjylland over sognets faldne i Første Verdenskrig. Det er ofte
fremhævet, at de fleste af disse mindesmærker står som fællesminder over alle faldne i et sogn uanset
nationalt tilhørsforhold. Ser man nøjere efter, gemmer der sig dog ofte dansk-tyske modsætninger bag
stenene. Danske sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. Tysksindede så
soldaterne som helte faldet for det tyske fædreland. Det førte en del steder til strid om udformningen
af mindesmærket, og i nogle sogne fik danske og tyske hver deres mindesmærke.
I 1930’erne fejrede mindretallet årligt ”Heldengedenktag” med hagekors ved mindesmærkerne,
og i besættelsesårene blev disse benyttet af værnemagten og mindretallet til ensidige tyske
højtideligheder. På dansk side var svaret at oprette ”Foreningen af Dansksindede Sønderjydske
Krigsdeltagere”, der indførte våbenstilstandsdagen 11. november som årlig dansk mindedag. Efter
1945 blev disse modsætninger gradvis udjævnet, og på våbenstilstandsdagen i 2018, i 100-året for
krigens slutning, blev mindesmærkerne midtpunkt for dansksindede og tysksindede til fælles
markeringer i fredens ånd. Kampen om de faldnes minde blev afsluttet. Med mange illustrationer
fortæller Lars N. Henningsen om mindesmærkernes tilblivelse og udformning, og om hvordan de
gennem 100 år har afspejlet det dansk-tyske liv i Sønderjylland. Forfatteren har også været på turné til
de enkelte kredse med foredrag i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Agerskov. Bogen opnåede
tilskud fra Alving Fonden, Dansk Kultursamfund af 1910, P.J. Schmidt-Fonden samt Vicepolitimester
Per Thaulows og hustru Eva Agnete Thaulow’s, født Kihlstrøm, Fond.
Den 20. november præsenterede Aabenraa Byhistoriske Forening vores fælles udgivelse
Aabenraa i højmiddelalderen. Livet i købstaden ca. 1230-1375, som er skrevet af tidligere arkivar og
borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og illustreret med fotos af Orla Jensen. Engang i årene 1234-41
gav Valdemar 2. Sejr nogle danske købmænd ret til at have et begrænset selvstyre i en ny købstad
Opneraa, nutidens Aabenraa. Det var en lille by, der lå ved siden af kongens borg og en lille kirke.
Senere kom en stor Sct. Nicolai Kirke til oppe på bakken uden for byen. Bogen fortæller om
menneskenes liv i byen frem til slutningen af 1300-tallet. Forfatteren sætter de skrevne kilder om byen,
de arkæologiske fund og kulturspor ind i en bredere sammenhæng. Bogen handler om dagligliv i det
tidligste Aabenraa med det katolske trosliv, rådmænd og kongelig foged, det gammeldanske sprog,
handel med nordtyske købmænd, retskonflikter, agerbrug, politisk historie, spedalskhed og meget
mere. Bogen udkom med tilskud fra Skifter Andersens Fond og 3. November Fonden.
Sønderjyske Årbøger
Årbogen for 2019 blev præsenteret på Oldemorstoft 26. november. De syv artikler spænder
tidsmæssigt fra begyndelsen af 1800-tallet til sidste halvdel af 1900-tallet. Geografisk omhandler de
både emner fra Nord- og Sydslesvig. Derudover består årbogen af beretninger fra arkiver, museer og
forskningsinstitutioner i regionen samt af 15 boganmeldelser.
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Mikkel Leth Jespersen undersøger søfartshistorien i Flensborg, Aabenraa og Sønderborg, med
fokus på den erindringskultur og identitetsmæssige rolle, det globale erhverv fik for de tre byer i
eftertiden. Kasper Nissen analyserer, hvordan de mange sønderjyske krigsinvalider med psykiske
skader blev taget imod og håndteret af det danske samfund efter 1920, mens Leif Hansen Nielsen
undersøger Stenderupslaget, en batalje i 1932, hvor tilkaldt politi stødte sammen med både
kommunister og bønder ved en gård i Stenderup. Anton Marckmann ser i sin artikel nærmere på de
civile, tyske krigsflygtninge, som kom til Sydals i 1945 og undersøger deres levevilkår i
landflygtighed. Erik Nørr undersøger hvorfor, der var så stor lærermangel i Sønderjylland fra 1945 og
frem til 1970’erne, selvom perioden bød på centralisering og reformer af skolevæsenet. Årbogens sjette
faghistoriske artikel er Mogens Rostgaard Nissens undersøgelse af Karl Otto Meyers avisledere i
dennes tid som redaktør for Flensborg Avis, særligt med henblik på at afdække Meyers grundsyn på
danskheden i Sydslesvig og det danske mindretals virke og forhold fra 1963-1985. Årbogens sidste
bidrag er Annemarie Erichsens beretning om sit virke som formand for Den Slesvigske
Kvindeforening i Sydslesvig og de øvrige mindretalsaktiviteter, hun gennem årene har deltaget i.
Årgang 2019 blev redigeret af Kristian B. Arentsen, Mariann Kristensen, Mogens Rostgaard
Nissen, Klaus Tolstrup Petersen, Merete Bo Thomsen og Mads Mikkel Tørsleff. Arbejdet med årgang
2020 er i gang. Der forventes 7-8 artikler, hvoraf halvdelen vil omhandle afstemning og Genforening.
Sønderjysk Månedsskrift
Sønderjysk Månedsskrift blev i 2019 redigeret af Lisette Juhl Hansen, Elsemarie Dam-Jensen og
Lennart S. Madsen. Redaktionen indledte 2019 med fornyelsen af det indvendige layout, udarbejdet i
dialog med vores faste grafiker Ove Kirketerp. I 2018 blev omslagslayoutet fornyet, og månedsskriftet
fremstår nu i sin helhed indbydende og tidssvarende. Det udkom som sædvanlig i otte numre. Årets
tredje nummer var et temanummer om grænselandets musikfestivaler: Tønder Festival, SchlewigHolstein Musik Festival, Nord-Als Musikfestival, Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig, Haderslev
Jazzfestival, folkBALTICA & Kløften Festival. De øvrige numre bragte bl.a. artikler om vildsvinets
historie i Sønderjylland, stumfilmen Grænsefolket, Dannebrogs betydning for børn i Nordslesvig i
tiden inden Genforeningen og det civile beredskab i Syddanmark under Den kolde krig.
Historiker Jørn Buch har siden 2016 bidraget med sit syn på aktuelle begivenheder nord og syd
for grænsen i Grænselandskronikken. Arbejdet blev i 2019 overtaget af forhenværende redaktør PoulErik Thomsen, der allerede i 2019 har leveret to kronikker. Historisk Samfund takker Jørn Buch for
hans arbejde og byder Poul-Erik Thomsen velkommen. I Bognyt bragtes også i 2019 omtaler af de
mange bogudgivelser med relation til Sønderjylland.
Sønderjysk Månedsskrift modtog i 2019 distributionstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens
Bladpulje og støtte fra Traugott Møller Fonden, Alving Fonden og Dansk Kultursamfund af 1910. De
sønderjyske kommuners kulturfællesskab gav et tilskud til redigeringen. Omdelingen af
månedsskriftet ligger nu fast og foretages af DAO, og årets sidste nummer uddeles ikke længere
sammen med årbogen, der nu udsendes i december måned.

Udflugter
Året bød på to udflugter. Endagsturen til Ahrensburg, Wandsbeck og Bad Bramstedt 5. maj var en
gentagelse fra året før. Tredagesturen i dagene 30. august til 1. september kombinerede temaet for de
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senere års ture – de danske dronningernes hjemlande – med by- og handelshistorie. Hovedmålet var
de rige hansebyer Wismar og Rostock, og deres utallige forbindelser til Danmark og Sønderjylland.
På turens førstedag var der besøg i Wismar, som kom under svensk styre efter Trediveårskrigen.
Deltagerne så på flotte borgerhuse fra middelalderen og op til 1800-tallet og de tre mægtige kirker.
Andendagen var viet Rostock, hvor man også overnattede. En stor byvandring gav indtryk af byens
kirker og borgerhuse og de bevarede byporte og bymure. Der var besøg i det kulturhistoriske museum
i et af byens gamle klostre, som blev oprettet af Christoffer 1.s dronning Margrete Sprænghest.
Busturen om eftermiddagen viste rustningsindustrien i nazitiden, ødelæggelserne under krigen og den
arkitektonisk interessante genopbygning i DDR-årene. Udflugten sluttede på jagtslottet Gelbensande
bygget af den mecklenburgske storhertugfamilie sidst i 1800-tallet. Her holdt Dronning Alexandrine
ferie som barn, og her gik Christian 10. og Frederik 9. ofte på jagt.
På tredjedagen fik deltagerne først indtryk af Warnemündes oprindelse som fisker- og havneby
for Rostock. Dagen sluttede i den fornemme klosterkirke i Doberan, hvor dronning Margrete
Sprænghest er begravet. Efter gåtur i Bad Doberan, som ånder stemningen i 1800-årenes mondæne
badebyer for de rige og fornemme, var der middagsmad, og turen gik hjemad. Kaffe og lagkage i
Bornhöved og besøg ved byens slesvig-holstensk-tyske mindelund sluttede en rejse, som var
begunstiget af enestående varmt og solrigt vejr. Som vanligt var busserne fyldte på begge ture, og
Mogens Asmund, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen tog sig af stort og småt
undervejs.
Arbejdet i kredsene
Kredsenes arbejde drejede sig ikke kun om 100-året for Genforeningen. Haderslev kreds inviterede i
forbindelse med sin generalforsamling Hans V. Bang til at fortælle om sit liv med levende billeder.
Han er i det sønderjyske kendt som mangeårig leder af Det Danske Videoværksted i Haderslev og er
nu med til at sikre gamle filmstrimler og video´er på Historisk Arkiv i Haderslev. Aabenraa kreds
arrangerede byvandring til Kirkebakken og Galgebakken i Aabenraa med Lars N. Henningsen som
guide. Kredsen aflagde desuden virksomhedsbesøg hos H.P. Therkelsen i Padborg, der i 1918 kunne
se tilbage på hundrede år i dansk transportbranche. Tredje generation, Mogens Therkelsen, fortalte om
firmaet. Sønderborg kreds besøgte tilsvarende Linak i Guderup. Der var også rundvisning i
Christianskirken i Sønderborg ved Kjeld Claudi Rasmussen, og ved generalforsamlingen i Broager
fortalte Sven-Erik Vad fra Egen om kommunalreformen i 1970. Han gjorde hele vejen med fra 1966
til 2007 som kommunal embedsmand. Den aktive kreds fik desuden fhv. trafikminister J.K. Hansen til
at fortælle om sit politiske virke med 20 år som folketingsmedlem. Han kom bl.a. ind på sit arbejde
med det fremskudte dige ved Højer og Alssundbroen. Sydslesvig kreds fik Merete Bo Thomsen fra
Forskningsafdelingen på Dansk Centralbibliotek til at fortælle om de dansksindede i Sydslesvigs
landdistrikter 1920-1945 ved generalforsamlingen i Valsbølhus. Desuden var der aftenvandring og
museumsbesøg ved Dannevirke med museumsinspektør Nis Hardt som guide. Arbejdet i kredsene var
igen meget alsidigt og afbalancerede dermed tidens stærke fokus på de store nationalhistoriske
begivenheder. Som afrunding af beretningen fra kredsene skal nævnes, at Tønderkredsens mangeårige
bestyrelsesmedlem og formand Finn Clemmensen afgik ved døden den 20. juni 2019. Finns store
indsats og behagelige væsen blev mindet i en nekrolog i årbogen.
PR og kontor
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Hjemmesiden besøgtes af stadigt flere, men det ville være dejligt, hvis alle tilmeldte sig hjemmesiden
og de elektroniske nyhedsbreve for løbende at kunne orientere sig om foreningen. Giv kontoret din
mailadresse, og du vil modtage nyhedsbreve med aktuel information. Antallet af personer, der fulgte
os på Facebook, steg med 13 pct. og udgør nu ca. 2360 personer (likes og følgere). Mange af vores
følgere deler ofte vores opslag på Facebook, hvilket betyder, at de ses af helt op til 6-7000 personer.
Rekorden var opslaget om bogen Gerningsmænd eller ofre?, der blev set af 7770 personer.
Vort udgående bogsalg har været på et ekstraordinært højt niveau gennem hele 2019, og Finn
Bachs og hans hjælperes indsats har i høj grad båret frugt. Det store bogsalg skyldes især De danske
sønderjyders førstemand, Kampen om de faldnes minde og Gerningsmænd eller ofre? Ikke mindst
sidstnævnte og Henrik Skov Kristensens Straffelejren, som vi sælger i kommission for Frøslevlejrens
Museum, er blevet solgt i meget stort tal. Gerningsmænd eller ofre? måtte trykkes i et nyt oplag.
Det traditionelt fine samarbejde med Idrætshøjskolen i Sønderborg og Folkeuniversitet i Aarhus
er fortsat, og Aabenraa Byhistoriske Forening har også haft besøg af os, hvor vi ved et
medlemsarrangement fik mulighed for at sælge vores bøger. Vi har igen deltaget i en række
arrangementer, bl.a. Historiefestival på Sønderborg Slot, og som tidligere var vi også med på
Historiske Dage i København. Det er ressourcemæssigt krævende at være med, men vi finder det
vigtigt her og andre steder at vise ansigt. Ikke kun over for vores medemmer, men også for potentielle
medlemmer og flittige bogkøbere.
Hjemmesiden blev i 2019 redigeret af Mette Pilgaard, der også udsendte elektroniske
nyhedsbreve. Kristian Pallesen redigerede vore indstik og varetog kontakten til pressen. Vores
Facebook-profil blev som tidligere varetaget af Poul Müller Olsen. På kontoret arbejder Mogens
Asmund flittig som sekretariatsleder, mens Henrik Posselt sørger godt for vores bogholderi. Maria
Erbs og Dorrit Aarøe står for forsendelse, fakturering, bogsalg og oprydning. Vores kasserer Arne
Fredsted Jørgensen assisterer også kontoret – foruden at stå for regnskab og budget. Finn Bach
varetager foruden salg ved arrangementer også den løbende forsyning af de sønderjyske boghandlere.
Foreningen skylder alle her nævnte frivillige en stor tak for en helt uundværlig indsats. Den skal
udstrækkes til personalet på Museum Sønderjylland – ISL, som yder en uvurderlig assistance til vores
kontor. Vi har forsøgt at vinde flere frivillige gennem annoncering i indstik og Aabenraa Ugeavis, men
vi må erkende, at køen af folk, der vil gøre en indsats for den sønderjyske historie via arbejdet i
Historisk Samfund, var til at overskue. Medlemmer, som vil give et nap med, er meget velkomne. Det
gælder også i kredsbestyrelserne.
Blik ind i fremtiden
På trods af corona-pandemien er 2020 allerede blevet stærkt præget af 100-året for Genforeningen.
Formandens bog Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936 udkom til afstemningsdagen den
10. februar, vi har medvirket ved afstemningsfesten, vores række af foredragsarrangementer er blevet
fortsat, og årbog og månedsskrift vil bringe talrige artikler om Sønderjylland 1918-20. Vi har flere
bøger på vej. Den første bliver en publikation om Zeppelinerbasen ved Tønder, den næste festskriftet
til foreningens formand og den tredje et bind i vores erindringsserie. Vi håber stadig at kunne udsende
Sønderjysk søfarts historie 1-2 ved årets slutning. På lidt længere sigt har vi planer om en bog om
sønderjyske klostre. Det bliver et slesvigsk uddrag af et tysk værk om klostre i Slesvig, Holsten,
Hamborg og Lübeck. Der skal skaffes midler og kræfter til oversættelse.
Det årlige tilskud fra de fire sønderjyske kommuner vil også i 2020 være på 100.000 kr. Men
derefter vil det blive reduceret med 25.000 kr. Politikerne har ønsket at samle penge sammen til en
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pulje med henblik på særlige projekter. Det er ærgerligt for os, da vi har øremærket tilskuddet til en
løbende driftsopgave, nemlig redigeringen af månedsskriftet. Omvendt får vi selvfølgelig mulighed
for at søge den nye pulje til særlige projekter. Alligevel havde vi helst været denne forandring foruden.
På styrelsesmødet i november 2019 indledte vi arbejdet med en ny strategi for Historisk
Samfund. I 2020 vil vi være igennem den række af jubilæumsmarkeringer, som har præget årene siden
2014 – bortset fra vort eget 100-årsjubilæum i december 2022, som selvfølgelig skal markeres. Vi vil
også stå uden større forskningsprojekter. Vi står dertil over for et generationsskifte i foreningens
ledelse og drift. Foreløbig er der nedsat et strategiudvalg, som vil se på vores kommende udvikling.
Jeg håber, at jeg kan orientere yderligere herom i vort decemberindstik.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Dernæst fremlagde foreningens kasserer, Arne
Fredsted Jørgensen, regnskabet, som viste et overskud på 243.919 kr. Kassererens beretning blev ligeledes
enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2021 fastsattes til uændret 325 kr. for enhedsmedlemskab med
Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift, 225 kr. for medlemskab med årbogen alene og 275 kr. for
abonnement på månedsskriftet. Af hensyn til hvidvaskningslovgivningen blev der vedtaget følgende ændring i
vedtægternes paragraf 3: Samfundets styrelse på mindst 17 medlemmer vælges på årsmødet, jf. par. 7, bortset
fra de 5 kredsudvalgsformænd, som er selvskrevne medlemmer, jf. par. 4. Styrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær, der tilsammen udgør samfundets bestyrelse og ledelse. I tilfælde
af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Til varetagelse af daglig drift fungerer et
forretningsudvalg, der består af bestyrelsen og eventuelt yderligere et antal medlemmer, således at
redaktionsudvalgene for a) Sønderjyske Årbøger, b) Sønderjysk Månedsskrift og c) Skriftrækken er
repræsenteret. Der var ikke indkommet andre forslag til årsmødet. På valg til styrelsen var Mogens Asmund,
Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Lars N. Henningsen, Arne Fredsted Jørgensen, Kristian Pallesen og Hans
Schultz Hansen, som alle blev genvalgt. Desuden blev Lisette Juhl Hansen valgt til styrelsen. På valg som
revisorer var Jørn Andersen og Olaf Krag, der begge genvalgtes. Under eventuelt redegjorde formanden for
foreningens virke under coronapandemien. Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Hans Schultz
Hansen som formand, Lars N. Henningsen som næstformand, Arne Fredsted Jørgensen som kasserer og Mogens
Asmund som sekretær.

Hans Schultz Hansen

