Referat
Interessent- og aktørmøde omkring 2020 fejringen i Sønderborg Kommune.

Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 10.30-12.30, i Byrådssalen – Rådhustorvet 10, 6430 Sønderborg.

1) Velkommen og kort præsentation
Stephan Kleinschmidt bød velkommen og opfordrede til en kort præsentationsrunde. De tilstedeværende
præsenterede sig kort (Kirsten Fanø Clausen fra Grænseforeningen havde meldt afbud.)
Stephan Kleinschmidt havde set frem til mødet, og var glad for at de inviterede havde taget sig tid til at
deltage. At afholde et indledende møde med interessenter og aktører var en beslutning Udvalget traf før
sommerferien, et første skridt i forhold til at indlede dialogen i Sønderborg.

2) Den koordinerede 2020 fejring (v. Projektleder Simon Faber)
Projektleder Simon Faber præsenterede nuværende status for den fælles fejring og arbejdet op til nu.
Der er nedsat et præsidium bestående af:
 Thomas Andresen, borgmester Aabenraa Kommune (formand)
 Kim Andersen (V), medlem udpeget af regeringen
 Jens Andresen, formand for Grænseforeningen
 Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark
 H.P. Geil, borgmester Haderslev Kommune
 Henrik Frandsen, borgmester Tønder Kommune
 Erik Lauritzen, borgmester Sønderborg Kommune
 Johnny Søttrup, borgmester Esbjerg Kommune
 Jørn Pedersen, borgmester Kolding Kommune
 Egon Fræhr, borgmester Vejen Kommune
 Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening
 Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger
 Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland
 Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand, Danfoss
 Jens Møller, formand Museum Sønderjylland

Præsidiet tager de overordnede beslutninger vedrørende rammerne for den fælles fejring, og har udpeget
enkelte nøglebegivenheder/datoer hvor der vil være store fælles arrangement. For Sønderborg Kommune
er det i særdeleshed festlighederne på Dybbøl Banke d. 11. juli der kan fremhæves.
Præsidiet påtænker at tage udgangspunkt i Kong Christian d. X´s vej igennem Sønderjylland i forbindelse
genforeningen.
Simon Faber fortalte, at man på kommunikationssiden forsøger at styre udenom ”H.C. Andersen – fælden”
- det vil sige, man i 2020 sekretariatet lægger op til, at man ikke ”over”- kommunikere i årene op til 2020,
og dermed risikere at befolkningen bliver trætte af at høre om emnet, og ydermere risikere at WOW
effekten for de planlagte arrangementer i 2020 udebliver.

Arrangementer og events i forbindelse med 2020 vil foregå som decentrale produktioner, dvs. det er
arrangører, kommuner og aktører selv der har ansvaret for afholdelse og økonomi. 2020 sekretariatet har
en koordinerende rolle, og kan understøtte, tilbyde hjælpeværktøjer mm. Som et eksempel kan nævnes, at
der udarbejdes en visuel identitet for 2020 fejringen, og en dertilhørende designmanual, som alle kommer
til at kunne tilgå via en 2020 hjemmeside. Her vil der f.eks. også kunne fremgå hvilke tilskudsmuligheder
der er til arrangementer etc.
Simon Faber fortalte, at der er fokus på kontakten og samarbejdet med den tyske side og den danske stats
styregruppe for 2020 arbejdet.
TEMA-samlingen som er blevet forelagt præsidiet er overordnede temaer, der kan fungere som
inspirationskatalog og pejlemærker i forhold til afviklingen af 2020 fejringen. Kataloget er dynamisk, dvs.
det kan udvides, såfremt der er noget som mangler. Simon Faber anser dog de nuværende TEMA´er som
værende ganske dækkende.










Folkenes selvbestemmelsesret
Det gode naboskab
Danmarks etablering som nationalstat
Grænselandets aftryk i kunst, kultur
Erhvervsudvikling
Regionaløkonomisk balance
De sønderjyske særtræk
Den lokale/personlige historie
Folkemødet og festen

I løbet af 2019 offentliggøres det færdige program

3) 2020 fejring i Sønderborg - status (v. Forvaltningen)
Stephan Kleinschmidt gav en kort præsentation af tankerne omkring organiseringen af 2020 fejringen i
Sønderborg Kommune i et mere organiseret forum. Det kan være i et såkaldt §17 stk. 4 udvalg som man
kender det fra Aktørudvalget, eller antage en anden form. Dette vil afklares primo 2018.
1. verdenskrigs afslutning og Genforeningen er indarbejdet i Sønderborg Kommunes Event strategi, ligesom
arbejdet med enkeltaktiviteter allerede er i gang, f.eks. ansøgning om grænseoverskridende afholdelse af
Landesgartenschau i 2020, hvor også slotsgartneriet i Gråsten kan gå hen og blive en vigtig del af.
Herefter blev ordet givet videre til øvrige mødedeltagere.

4) Bordet rundt
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Frede Tychsen fra Historisk Samfund for Als og Sundeved forklarede, at de ikke plejer at involvere sig i
genforeningsfesterne. Man ønsker ikke at stå i vejen for de eksisterende traditioner og lokale foreninger.

Simon Faber understregede, at man fra den koordinerede fejrings side ønsker det samme, nemlig at der skal
stå respekt om de allerede eksisterende traditioner og foreningsfester.
SKLA
I de lokalhistoriske arkiver planlægger man lokale udstillinger i foreningernes lokaler eller på bibliotekerne. I
løbet af 2020 vil man så samle alle udstillingerne til en samlet udstilling i Sønderborg.
Sønderborg Slot
Carsten Porskrog Rasmussen forklarede at man på slottet arbejder med at etablere en udstilling i forlængelse
af den permanente udstilling omkring genforeningen. Fokus bliver årene fra 1920 og frem til i dag. Åbningen
vil være 2019/20
Sønderborg Slot vil ikke lave noget ifm. d. 10. februar, men respektere de allerede etablerede foreningerns
fejring.Derimod vil man gerne rette fokus på november 2018 – hvor 11/11 allerede markeres i dag.
Særligt er datoen d. 6. november interessant for Sønderborg, eftersom den tyske revolution nåede
Sønderborg 1 dag før den nåede Berlin. Her er Sønderborg ”enestående” i Danmarkshistorien ved at der har
været reel revolutionær tilstande.
Simon Faber fortalte at præsidiet har fokus på dette.
Historiecenter Dybbølbanke
Kampen om Als ligger op fejringen på Dybbøl Banke, så man vil gerne kunne indarbejde genforeningen i
Kampen om Als. Man vil udnytte 2020 til at gøre arrangementet ekstra stort. Bjørn Østergaard modtager
gerne input på hvordan det kan knyttes til genforeningen.
Simon Faber fortalte at grænsedragningsjubilæer i 2020 er fælles for flere steder i Europa. Østrig/Slovenien
– Belgien/Tyskland (Eupen – malmedy området) – Tyskland/Frankrig (Saarland) - Tyskland/Østrig. Måske
man kunne inddrage frivillige fra disse områder.
(note vedr. Eupen-malmedy ”afstemningen”. Befolkningen i Eupen-Malmedy-området, der i 1918 var
blevet indlemmet i Belgien, fik i 1920 mulighed for at indskrive sig i et offentligt register for dermed at
tilkendegive, om man ønskede at høre under Tyskland. Det var der blot 271 af godt 34.ooo
stemmeberettigede der ønskede dette.)
Ringriderfesten i Søndeborg
Jes Andersen indledte naturligt med at gøre opmærksom på Ringriderfestens afholdelse og det forventelige
2020 arrangement i Dybbøl Skanserne. Man er begyndt at overveje tiltag.
Deutsches Museum Nordschleswig
Hauke Grella fortalte om renoveringsplanerne for museet, og at man flytter aktiviteter til Sønderborg i den
anledning, ligesom man planlægger udstillinger. Til indvielsen er der sendt en invitation til den tyske
forbundspræsidient.
Bund Deutscher Nordschleswiger
Marion Petersen fortalte, at man har ansøgt om afholdelse af mindretallets Eurovision på Alsion i 2020.
Ligeledes fortalte Marion Petersen om planlagt teaterforestilling.

Sønderborg Teater Forening
Frede Jensen fortalte at man i teaterforeningen ikke har konkrete tiltag på nuværende tidspunkt, men at
meget gerne ville spille ind i 2020 fejringen. Man kunne gå sammen med teaterforeninger i Sønderjylland.
Simon Faber fortalte at teaterstykker skal udvikles, og at sekretariatet vil bruge noget energi på at skubbe på
fejringen i hele landet, således det ikke kun bliver et sønderjysk anliggende.
Sønderjyllands Symfoniorkester
Nikolaj Andersen fortalte om Opera på grænsen og udvikling af en genforeningsopera. Konceptudviklingen
sker for midler bevilget af UKRU (udvalg for kulturel og regional udvikling). Stephan Kleinschmidt fortalte at
der var udviklingsmidler at søge i forskellige sammenhænge (f.eks. KursKultur)
DBU
Jens Christian Hansen repræsenterer DBU og ikke kun Sønderborg afdelingen. 2020 er der fokus på i DBU,
også fordi EM i herrefodbold skal spilles på dansk jord. I forhold til genforenings fejringen gik Danmark
desværre glip af EM for mindretal. Der er taget initiativ til indledende drøftelser med det tyske
fodboldforbund, ligesom forskellige muligheder for sær-turneringer kan tænkes
På spørgsmålet om DBU repræsenterer andre forbund, var svaret at det gjorde man som sådan ikke.
Stephan Kleinschmidt bemærkede at man naturligt vil involvere andre foreninger i Sønderborg når det mere
organiserede arbejde startes op.
Aktørudvalget i Søndeborg
Rikke Torré fortalte at man i aktørudvalget naturligt vil gribe 2020 fejringen, dog er der ikke konkrete tiltag
på nuværende tidspunkt.
Afslutningsvis nævnte Carsten Porskrog Rasmussen andre foreninger som DGI og hjemmeværnet kunne
inddrages.
Hanne Næsborg henledte opmærksomheden på, at det lille teater i Gråsten – er i gang med udvikling af et
Genforeningsspil sammen med en ny dramaturg
Stephan Kleinschmidt takkede de tilstedeværende for deres tid, og fortalte at han i hvert fald har en ambition
om at man mødes igen under lignende omstændigheder.
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Interessent-aktør
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Genforeningen 2020 - sekretariat
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Sønderborg Kommune
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(Næstformand)
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Vicekommunaldirektør
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Carsten Lund

