NYHEDSBREV
Att. Lokalforeningsformænd

København, den 8. september 2011

MØDET I SØNDERBORG
I lørdags den 3. september afholdt vi det første formandsmøde i Middelfart. Vi havde mange ting på
programmet, men især ét emne vil jeg gerne belyse her, så alle formænd er orienteret: Debatten med
Grænseforeningen Sønderborg.
Som I sikkert ved, er der i Sønderjylland en vældig debat om Grænseforeningen, Dybbøl Mølle, et
eventuelt forsoningsmonument, Slesvig og tyske soldater på Dybbøl den 18. april. Debatten er præget
af mange helt groteske misforståelser, som først og fremmest er skabt i medierne.
Fakta er, at kunstneren Kenn André Stilling har fostret forslaget om et monument på Dybbøl. Det er
altså ikke Grænseforeningens forslag! Monumentet skulle udføres af den tyske kunstner Anselm
Kiefer, ikke fordi han er tysk, men fordi han er den bedste. Monumentet er ikke tænkt som et tysk
denkmal eller som dansk-tysk mindesmærke. Men et dansk monument, der skal symbolisere
forsoning mellem Danmark og Tyskland.
I en stort opsat artikel i Politiken blev jeg spurgt, hvad Grænseforeningen mener om monumentet. Jeg
henviste til Finn Slumstrup, som allerede var blevet spurgt af flere andre. Svaret til alle var, at det ville
vi drøfte på først kommende bestyrelsesmøde, som blev afholdt den 26. marts 2011. I referatet fra
dette bestyrelsesmøde står der:
”Formanden gjorde opmærksom på, at 150-året for Slaget på Dybbøl nærmer sig. Som en følge deraf
er der en markant stigende interesse for krigen i 1864. I den forbindelse orienterede han om Kenn
André Stillings idé om at opstille et monument udført af den tyske billedhugger Anselm Kiefer
forestillende et håndtryk i Skanse 4, i øvrigt på samme sted, som det preussiske sejrsmonument
Düppel Denkmal stod frem til 1945.
Idéen er at anvende murbrokker fra det tyske denkmal til skulpturen, selv om disse er sænket i en
nærliggende mergelgrav med tinglyst servitut om aldrig at måtte hentes op igen. Det var bestyrelsens
holdning at lade resterne fra det gamle Düppel Denkmal ”hvile i fred”. Bestyrelsen hilste tanken om et
forsoningsmonument velkomment og var enig i, at et sådant monument godt kan placeres på Dybbøl.
Dog mente man, at en placering i Skanse 4 ville være for demonstrativt i forhold til møllen.”
Onsdag den 31. august holdt Grænseforeningens formand og 1. næstformand, Finn Slumstrup og
Jens Andresen, samt undertegnede møde med bestyrelsen for G.F. Sønderborg. Mødet varede i to og
en halv time, og vi fik ryddet op i en række misforståelser, bl.a. at når Grænseforeningen taler om
Slesvig, indebærer det jo ikke på nogen måde, at vi ønsker at desavouere begrebet Sønderjylland.
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Men G.F. Sønderborg gjorde klart, at man ikke er enig med formandens accept af tyske soldaters
deltagelse på Dybbøl den 18. april, og vi var også uenige om det formålstjenlige i
et ”forsoningsmonument” et eller andet sted på Dybbøl. Grundsynspunktet var, at Grænseforeningen
skal spørge den lokale Grænseforening i Sønderborg, hvis bestyrelse består af sønderjyder, inden
man melder synspunkter om Dybbøl offentligt ud.
Da mødet sluttede, spurgte vi, hvordan Grænseforeningen Sønderborg mente, vi skulle fortælle
omverdenen om mødet. Flemming Nielsen meddelte, at han havde tænkt sig at skrive en
pressemeddelelse, som fortalte, at de ikke havde fået nogen indrømmelser. Vi mente, det var en
meget besynderlig måde at afslutte et langt og på flere punkter konstruktivt møde på, at kun den ene
parts synspunkter kom til orde. Det var der enighed om, hvorefter vi i fællesskab lavede en udtalelse,
som alle tilsluttede sig som dækkende for mødet, og det var aftalen, at Flemming Nielsen ville
udsende den som pressemeddelelse dagen efter. Dernæst meddeler Flemming, at han pga.
uenigheden ville udtræde af G.F. Sønderborgs bestyrelse, men at han vil vente til senere med at
melde det ud til pressen. Han ville gøre det udramatisk og blot skrive fire linjer.
Den dramatiske presseomtale i JydskeVestkysten og Flensborg Avis viste noget andet.
Afslutningsvis vil jeg citere fra bestyrelsens debat om emnet på mødet den 20. august:
Herefter udspandt der sig en længere debat om Dybbøl og det af Kenn André Stilling foreslåede
monument. Flere bestyrelsesmedlemmer betonede, at debatten overhovedet ikke eksisterer på deres
hjemegn. Jens Andresen, Tønder, mindede om, at debatten er god, fordi vi er i gang med at ændre
offentlighedens opfattelse af Grænseforeningen. Foreningen er en nutidig forening, som ikke kun
kigger bagud, men som tager aktuelle diskussioner op. Sven Beiter, Ringkøbing, fandt det glædeligt,
at hele komplekset omkring grænsen er taget ud af mølposen, og at Grænseforeningen er en del af
debatten. Han efterlyste (også hos sig selv) flere debatindlæg fra bestyrelsesmedlemmer. Knud
Enggaard betonede, at Dybbøl Mølle først og fremmest udtrykker dansk forsvarsvilje, og at dette kan
have betydning for modstanden mod tysk tilstedeværelse den 18. april. Niels Jørgen Heick, Hillerød,
havde fulgt debatten og fandt mange af skriverierne besynderlige og byggende på misforståelser.
Hele referatet kan om kort tid læses på vores hjemmeside – se
http://www.graenseforeningen.dk/referater.html

BROCHURER TIL DYBBØL-INDSAMLING
Landsindsamlingen til Dybbøl Mølles vedligeholdelse kom godt i gang den 23. august. Vi er ved at få
trykt kampagne-brochurer med girokort, som vi vil sende ud til jer i håb om, at I vil dele dem ud og
være med til at skabe interesse for indsamlingen. Hvis I får brug for flere end dem, vi sender til jer, må
I endelig bestille flere hos Fridrik Jonsson: fj@graenseforeningen.dk eller tlf. 33 36 84 25.

SALG AF DYBBØLMÆRKER 2012
Vi har ansøgt om lov til at sælge Dybbølmærker næste år i dagene 19.-21. april 2012.

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM
Det blev diskuteret på formandsmødet den 3. september (vest) og vil blive diskuteret på
formandsmødet den 24. september (øst), om Grænseforeningen skal deltage i folkemødet på
Bornholm næste år sammen med SSW. Det er Dansk Folkeoplysnings Samråd, som har foreslået
Grænseforeningen at deltage.
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ELEVUDVEKSLING UGE 45-46
Sidste år i ugerne 45 og 46 kørte Skoleforeningen og Grænseforeningen et pilotprojekt med
elevudveksling (se Grænsen dec. 2010). Vi vil blive glade for hjælp fra lokalforeningerne, og hvis I er
interesseret i at høre mere om elevudvekslingen, kan I kontakte Claus Jørn Jensen på
cjj@graenseforeningen.dk eller tlf. 21 72 13 35.

Venlige hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

