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Januar-juni 2020  
 

 

Grænseforeningen Hørsholm  
og Det Grønne Område 
 

 
 



Foredrag og generalforsamling 
Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 19.30  
 

NB! Sted: Lokalerne ved Kokkedal Kirke,  
Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm  
Busforbindelse nr. 383 har busstoppested lige ved    
kirken samt bus nr. 500 S med stoppested ca. 300 m. fra 
kirken. Denne kører hvert 20. minut.  
 

Efter foredrag og sandwich afholdes generalforsamlingen. 
 

Vi begynder aftenen med, at Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere 
chefkriminalinspektør ved politiet, fortæller om at være ”Barn af grænselandet” 
 

I 2020 er det som bekendt 100 år siden, at Sønderjylland 
igen blev forenet med Danmark. Denne begivenhed 
fejres i hele Danmark med forskellige initiativer.  
Hans Jørgen Bonnichsen er barn af grænselandet og vil i 
dette foredrag gennem familiens og egen – ikke altid lige 
lykkelige historie – fortælle om, hvilken betydning det 
havde og stadig har, og hvilke konflikter der opstår ved at 
være en del af to kulturer. Fortællingen begynder med 
det smertelige nederlag i 1864, hvor Danmark mistede 
Sønderjylland, der i hele 56 år var en del af det stortyske 
rige. 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første 

Verdenskrig – en kamp, der ikke var deres. H. J. Bonnichsen mistede tre onkler. 
Mange kom hjem invalideret og mærket på livstid. Vendepunktet i 1920 blev et 
lyspunkt i mange familier, men den efterfølgende 2.Verdenskrig splittede igen 
mange familier og helede ikke sårene og det belastende naboskab. Aftalerne i 
Bonn og København i 1955 var med til at beskytte mindretallene nord og syd for 
grænsen.    
Hans Jørgen Bonnichsen har været chefkriminalinspektør ved politiet i mere end 
40 år. I 20 år var han en del af Rejseholdet, hvor han beskæftigede sig med alt 
lige fra drab til bedrageri. Efterfølgende fungerede han som souschef for 
Rejseafdelingen og som operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste. 
 
Foredrag, sandwich, vin og vand: 
Medlemmer betaler kr. 50,-. Ikke medlemmer betaler kr. 100,-. 
Alle er velkomne! 
 



100 års Genforeningsfest  
Fredag d. 20. marts kl. 18.00-23.00 

 
Sted: Bøf og Bolle i Trommen, Bibliotekstorvet 1, Hørsholm  
 
Foreningens medlemmer inviteres til et festligt middagsarrangement med 
kunstnerisk underholdning i form af taler og musikalske indslag bla. af Michala 
Petri og Lars Hannibal samt Studentersangerne.  
Pris pr. kuvert kr. 300,00.  
 

Billetter købes via https://www.place2book.com/da/sw2/sales/j4yqolqa51 
 

 
 
Sønderjydsk kaffebord, De forbudte Sange samt workshops for alle 
generationer og oplæg om grænselandets historie v/Mette og Rasmus Welling 
Lørdag d. 25. april kl. 15.00-17.00 på Hørsholm bibliotek 
 
Biblioteket og Grænseforeningen inviterer 
sammen til en festlig eftermiddag for at markere 
100-året for genforeningen med traditioner fra 
grænselandet. En nyskabelse på kagebordet står 
den lokale Mia Emilie Persson kendt fra Den 
store Bagedyst for. Fællessangen krydres med 
nye sange foruden De forbudte sange, der 
dækker over en række fædrelandssange, som dansksindede af de preussiske 
myndigheder blev forbudt at synge. Til fællessangen bliver der 
klaverakkompagnement af musikskoleleder Oluf Hildebrandt. 
Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling har forfattet en aktivitetsbog til 
bogen Sigurd fortæller om genforeningen. Eksempler på aktiviteter udfoldes i 
workshops for alle generationer, og Rasmus holder desuden oplæg med historier 
fra grænselandet.  
Billetter á 25 kr. fås via https://biblioteket.horsholm.dk/arrangementer/andre-
arrangementer/genforeningsfest 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/j4yqolqa51
https://biblioteket.horsholm.dk/arrangementer/andre-arrangementer/genforeningsfest
https://biblioteket.horsholm.dk/arrangementer/andre-arrangementer/genforeningsfest


 
Foredrag: Danmark syd for grænsen - en kulturguide til Sydslesvig 
v/ Hans Christian Davidsen 
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.00 – 22.00  
 
Sted: Rudersdal administrationscenter, Stationsvej 36, 3400 Birkerød 
(vis avis Birkerød station og stoppested for 500S) 
 

Hans Christian Davidsen er kulturredaktør på 
Flensborg Avis og har skrevet bogen »Danmark 
syd for grænsen - en kulturguide til Sydslesvig«. 
Det er en guide, men i højere grad en bog med 21 
journalistiske essays om kendte og mindre kendte 
steder af kulturel og kulturhistorisk interesse syd 
for grænsen. Bogen fortæller historierne bag en 
række museer og mindesteder om kunst og kultur 
– de fleste afsnit med en dansk vinkel. Hør bla. 
om en mindretalsdansker, der genopdagede en 
synagoge, som nazisterne havde beslaglagt og 
indrettet som fiskerøgeri, historien om Nolde-
museet, der i mange år nægtede forskere ude fra 
adgang til arkiverne og om den største samling af 
Skagensmalerier uden for Danmark. 

I anledning af 100-året for genforeningen vil Davidsen efter pausen fortælle om 
tyske kræfter, der den dag i dag ikke anerkender ordet genforening, om de to 
mindretal der heller ikke kan fejre genforeningen på samme måde som 
danskerne - kort sagt: Om det, andre kalder »Slesvigs deling«. 
 

Hans Christian Davidsen er født 1965 i Haderslev, uddannet fra Danmarks 
Journalisthøjskole, redaktionssekretær og journalist på JydskeVestkysten. Siden 
1996 kulturredaktør på Flensborg Avis, er desuden tilknyttet DR P1 Kultur som 
kulturvejleder og er vært på webtv-serien »Kultur på grænsen« produceret af 
Flensborg Avis. 
 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Birkerød lokalhistoriske arkiv og 
museum samt Rudersdal museum. 
 
 
For yderligere information om Grænseforeningens aktiviteter se i øvrigt 
hjemmesiden www.graenseforeningen.dk 
 

http://www.graenseforeningen.dk/


 
4 dages tur til Sydslesvig 
Fredag d. 15. maj - mandag d. 18. maj 2020 
 

Den årlige tur for 
Grænseforeningens 
medlemmer til Slesvig, hvor vi 
skal bo på Christianslyst.  
Turen går bla. til Flensborg, 
Frederiksstad, Tønning, 
Ejderdæmningen samt 
Dannevirke museum, og der 
er planer om besøg på 

Marinestation Mørvig. 
Foredrag i løbet af dagene: 

• Hvad rør sig nu i Sydslesvig og hvordan er fremtiden efter 2020? 
v/Nyhedschef Niels Ole Krogh, Flensborg Avis 

• Kontant eller kontokort? Forskel på dansk og tysk pengevæsen 
v/Direktør for Den danske bank i Sydslesvig Union Bank Volker Andersen 

• Det danske mindretal – SSV Sydslesvigsk Forening 
v/Generalsekretær Jens A. Christiansen 

 
48 har allerede tilmeldt sig turen, så der er oprettet en venteliste.  
Henvendelse til formanden vedrørende tilmelding.  
Forventet pris kr. 3350,- pr deltager i dobbeltværelse/kr. 3500,- i enkeltværelse.  
 
Mandag den 15. juni 2020 kl. 15.00 
Genforeningsstenen, der står Øverødvej 5, overfor Rudersdal Rådhus 
 

I et samarbejde mellem Rudersdal 
Kommune, Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerød og Omegn, Rudersdal 
museer og Grænseforeningen afholdes 
en sammenkomst ved Genforenings-
stenen, der står tæt ved Rudersdal 
Rådhus. Derefter indbydes til et festligt 
og muntert samvær i rådssalen, hvor 
tidligere museumsleder og forfatter 
m.m. Niels Peter Stilling vil underholde 



os med et indlæg om ’Gendarmerne’, der i mange år patruljerede ved grænsen.  
Journalist Hans-Georg Møller, der også er kendt fra DR som Gorm, vil som 
sønderjyde underholde os på ’synnejysk’. Derefter indbydes alle til fællessang, 
med hans kone, operasanger Kirsten Vaupel, som forsanger.  
Undervejs vil vi blive passende beværtet. 
 
Vi gør opmærksom på, at Hørsholm bibliotek i anledning af 
genforeningsjubilæet desuden inviterer til: 
 
Foredraget Betydningen af genforeningen i dag v/Per Grau Møller 
Onsdag den 11. marts kl. 17.00-18.30 
Sted: Lokalet Caroline Mathilde  
 
Lektor i historie ved Syddansk Universitet, Per Grau 

Møller, vil i dette foredrag sætte fokus på historien 

om Genforeningen, hvilken betydning den havde i 

samtiden, og hvordan overgangen til dansk styre 

foregik. Foredraget vil også berøre, hvordan 

forholdene er i grænselandet i dag. 

Deltagelse kræver gratis billetter, der fås via bibliotekets hjemmeside: 

https://biblioteket.horsholm.dk/arrangementer/foredrag-debat/betydningen-af-

genforeningen-i-dag 

 
Forfatterforedrag: Om hundrede år v/Anna Elisabeth Jessen 
Torsdag d. 26. marts kl. 18.30-20.30 
Sted: Lokalet Dinesen 
 
Anna Elisabeth Jessen fortæller om sin 

roman Om Hundrede år og om, 

hvordan det er at skifte spor fra 

journalistikken og dokumentarismen til 

fiktion. Det er Danmarkshistorie, 

landbrugshistorie og kvindehistorie 

fortalt fra skiftende perspektiver i 

hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år.  

Billetter til 40 kr. kan købes på bibliotekets hjemmeside. 

https://biblioteket.horsholm.dk/arrangementer/foredrag-debat/betydningen-af-genforeningen-i-dag
https://biblioteket.horsholm.dk/arrangementer/foredrag-debat/betydningen-af-genforeningen-i-dag


Udstilling på biblioteket: Krigsneuroser og rentesyge 
D. 20. april -7. maj 
 

Udstillingen sætter fokus på en lidt overset side af historien om Genforeningen. 

Efter Genforeningen overtog den danske stat forsorgen for de mange tusinde 

krigsskadede sønderjyder, der havde kæmpet i den tyske hær under 1. 

Verdenskrig. Vandreudstillingen sætter fokus på, hvordan livet formede sig for 

de psykiske krigsinvalider, og hvordan omgivelserne så på dem og deres lidelser. 

De besøgende kommer tæt på menneskene bag diagnosen gennem bl.a. breve 

og sygejournaler og får indblik i, hvordan den del af den sønderjyske arv 

prægede både landsdelen og Danmark. 

Gratis adgang i bibliotekets åbningstid. 

 

 

 



Kontaktpersoner for Grænseforeningen Hørsholm 
 

Formand: 
Erling Rørdam  Tlf. 2330 7949 E-mail: roerdam@privat.dk 
 

Kasserer: 
Benno Aulby   E-mail: bennoaulby@gmail.com 

Sekretær 
Lone Heyde   E-mail: loneheyde@mail.dk 
 

Næstformand: 
Iben Skibsted Klæsøe  Tlf. 4914 6498 E-mail: ibenskibsted@hotmail.com 
 
NB! Som medlem vil vi bede dig oplyse din e-mailadresse til foreningens 
mail: graenseforeningenhorsholm@gmail.com 
Husk venligst også at give besked dersom din mailadresse er ændret. Vi 
har ved udsendelser pr. e-mail konstateret, at mange mail- adresser ikke 

er korrekte. 
 

mailto:roerdam@privat.dk
mailto:ibenskibsted@hotmail.com
mailto:graenseforeningenhorsholm@gmail.com

