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På de følgende sider findes en liste med inspiration til foredragsholdere til lokalforeningerne i 

Grænseforeningen. 

Ønsket har været at sammensætte en alsidig liste med bl.a. faglig viden, nutidige stemmer og 

perspektiveringer til andre dele af samtidens debatter. Det er håbet, at listen vækker nysgerrighed og bliver 

brugt i arbejdet med at planlægge aktiviteter i lokalforeningerne. 

Listen er alfabetiseret efter fornavn, og hver foredragsholder er tilknyttet et eller flere af følgende temaord  

• Historie 

• Nutid 

• Grænselandet 

• Kulturmøder og identitet 

• Skønlitteratur og sang. 

Eventuelt honorar aftales mellem den enkelte foredragsholder og den enkelte arrangør. 

Listen er på ingen måde fuldstændig, og Grænseforeningen modtager gerne forslag til yderligere 

foredragsholdere til listen på info@graenseforeningen.dk. 

Listen opdateres løbende, og den nyeste version kan findes på https://graenseforeningen.dk/service-

lokalforeninger. 
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Alena Strelow 
Præst ved Dansk Kirke i Sydslesvig, Sct. Hans pastorat, Flensborg 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Alena Strelow er født og opvokset i Det Danske Mindretal i Sydslesvig, Nordtyskland. Hun kan tilbyde: 

At vokse op i et mindretal: 

Hør Alena Strelow fortælle om de erfaringer og oplevelser, hun har gjort sig i løbet af sin opvækst, og 

hvordan det var at flytte til Danmark. 

At være ung præst i et mindretal: 

Siden januar 2019 har Alena Strelow været ansat som præst under Dansk Kirke i Sydslesvig. Hør hende 

fortælle om, hvordan det er at være præst for og i et nationalt mindretal og hvilke fordele og ulemper, der 

kan ligge i selv at være fra området. 

Kontaktoplysninger 

E-mail strelow@kirken.de 

Telefon +49 461-25986 

Anke Spoorendonk 
Formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, tidl. minister for justits, kultur og Europa i Slesvig-Holsten og 

tidl. landdagsmedlem i Kiel for SSW 

Historie Nutid Grænselandet   

Anke Spoorendonk holder foredrag om emnet: Sydslesvig som Porten til Norden. 

Anke Spoorendonk er født og opvokset i Slesvig. Hun er cand.mag. i historie og tysk fra Københavns 

Universitet og blev efter studierne ansat ved Duborgskolen. 

Op gennem 1980'erne engagerede Anke Spoorendonk sig bl.a. i etableringen af Kobbermølle 

Industrimuseum, vennekredsen for den tidligere koncentrationslejr i Ladelund og som talskvinde for 

arbejdsgruppen "Harreslev Banegård". 

I 1990 blev Anke Spoorendonk valgt til amtsrådet i Slesvig-Flensborg Amt. Fra 1996 sad hun i landdagen for 

SSW, og fra 2012 var hun minister for justits, kultur og Europa i regeringskoalitionen med SPD og Die Grüne. 

Anke Spoorendonk genopstillede ikke ved landdagsvalget i 2017. 

I 2019 blev hun valgt til formand for Foreningen Norden i Sydslesvig. 

Kontaktoplysninger 

E-mail anke.spoorendonk@ssw.de 
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Anna Elisabeth Jessen 
Forfatter 

Historie  Grænselandet  
Skønlitteratur  

og sang 

Foredrag af Anna Elisabeth Jessen om romanen ”Om hundrede år”: 

Da første verdenskrig bryder ud, må Hans som dansk sønderjyde kæmpe på tysk side, og han vender aldrig 

hjem til slægtsgården. I stedet overtager svogeren og søsteren gården. De får fem børn, hvis liv præges 

voldsomt af krigen. Et tidsbillede med grumme skæbner og et blik for det usagtes evne til at forme og 

forkludre livet for en familie.  

Familiekrøniken er fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år.  

Trykt i 22.000 eksemplarer og nomineret til Bogforums debutantpris i 2019 og DR’s romanpris i 2020.  

Kontaktoplysninger 

E-mail a.e.jessen@mail.dk 

Telefon 31 23 68 50 

Erik Lindsø 
Forfatter og foredragsholder 

 Nutid  
Kulturmøder  
og identitet 

Skønlitteratur  
og sang 

Erik Lindsø holder foredrag med udgangspunkt i Højskolesangbogen, om digtere fra B. S. Ingemann til Kim 

Larsen, om livslyst, kulturmøder gennem fem årtier og meget andet. Læs mere om Erik Lindsøs foredrag på 

hans hjemmeside, hvor han bl.a. skriver: 

Overskriften for mine foredrag kunne være, som Storm P. siger: ”Livet er en gave, og en gave pakker man 

ud.” Med den muntre alvor giver jeg en tolkning af tilværelsen og meningen med livet.     

Foredragene trækker på litteratur og filosofi, suppleret med gode historier fra hverdagslivet, formidlet med 

humorens bid. Jeg har det som Dario Fo: "Vil du proppe alvor ned i halsen på en mand, skal du først få ham 

til at åbne munden af grin." 

Kontaktoplysninger 

E-mail post@eriklindsoe.dk 

Telefon 21 78 72 52 

Hjemmeside www.eriklindsoe.dk 
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Flemming Meyer 
Tidligere landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og tidl. landdagsmedlem i Kiel 

 Nutid Grænselandet   

I 2005 blev Flemming Meyer valgt som formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), som er en stærk 

politisk faktor på kommunalt plan i Sydslesvig og som ved det tyske valg i september 2021 for første gang i 

60 år fik et mandat i den tyske Forbundsdag. 

Ud over sine politiske hverv, er Flemming Meyer tidligere lærer ved de danske skoler i Sydslesvig, og var 

desuden i en periode gæstelærer for Grænseforeningen. 

Søn af tidligere formand og landdagsmedlem for SSW Karl Otto Meyer. 

Kontaktoplysninger 

E-mail flemming.meyer@ssw.de 

Telefon +49 4639-7839133 

Garbi Schmidt 
Professor i kulturmødestudier, dr.phil., Roskilde Universitet 

Historie Nutid  
Kulturmøder  
og identitet 

 

Hvordan har indvandring påvirket Danmark igennem tiden? Dette spørgsmål har Garbi Schmidt beskæftiget 

sig med i sin forskning igennem de seneste ti år. I den forbindelse har hun blandt andet skrevet en bog om 

Nørrebros indvandringshistorie. I sit foredrag lægger hun vægt på både at tegne de store linjer, men også 

fortælle om de individuelle skæbner. Hvem var Danmarks indvandrere, hvordan blev de modtaget, og hvad 

har indvandringen haft af betydning for vores land? 

Kontaktoplysninger 

E-mail garbi@godmail.dk 

Telefon 27 24 38 09 

Hjemmeside garbi.press 

  

mailto:flemming.meyer@ssw.de
mailto:garbi@godmail.dk
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Gitte Hougaard-Werner 
Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

Skønlitteratur  
og sang 

Gitte Hougaard-Werner er født i Lemvig, flyttet til Sydslesvig i 1980 og dermed opvokset i det danske 

mindretal i Sydslesvig. Til daglig er hun skoleleder på Vestermølle danske skole. Hun har været aktiv i SSF 

siden 1999 både på distriktsplan, formand for årsmødeudvalget og FU – og nu som landsformand. 

Gitte Hougaard-Werner fortæller gerne om Sydslesvig gennem tiden og i dag alt efter, hvad der er ønsket, 

og/eller om hendes virke “fra løven i nord og til Ejderen”. 

Også muligt med lidt fællessang og fortælling. 

Kontaktoplysninger 

E-mail gitte@syfo.dk 

Telefon +49 173 9556664 

Hjemmeside https://syfo.de/ 

Grænseforeningens Elevambassadører 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Få besøg af Grænseforeningens elevambassadører. 

Elevambassadørerne er unge fra de tre mindretalsgymnasier i det dansk-tyske grænseland. Med 

udgangspunkt i deres personlige historier, fortæller de om at være en del af et mindretal, om at leve i og 

med det flerkulturelle og om at bevæge sig hen over grænsen. De går i dialog og faciliterer workshops om 

temaer som mindretal, medborgerskab, grænser, sprog, fordomme og kulturmøder. 

Kontaktoplysninger 

Kontakt Grænseforeningens pædagogiske konsulent og projektleder Gunvor Vestergaard 

E-mail gv@graenseforeningen.dk 

Telefon 30 26 51 29 

Hjemmeside https://graenseforeningen.dk/elevambassadoererne 
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Grænseforeningens Foreningskonsulenter 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Bonnie Barr, Claus Jørn Jensen og Maria Lindahl Strøm kommer ud til foreningscheck i dialog om 

foreningens situation og muligheder for udvikling. 

Foreningskonsulenterne fortæller også gerne om Grænseforeningen med oplæg til debat om, hvor vi 

bevæger os hen og hvordan. 

Claus Jørn har desuden det lange, historiske perspektiv på Grænselandet foruden foreningen. Bonnie Barr 

har stor viden om identitet og kulturmøde og Maria fortæller desuden gerne om Minority Changemaker 

Programme og Grænseforeningens europæiske perspektiv på mindretal.  

Kontaktoplysninger 

E-mail bb@graenseforeningen.dk   cjj@graenseforeningen.dk  
ms@graenseforeningnen.dk  

Telefon Bonnie: 21 34 34 03 Claus Jørn: 21 72 13 35 Maria: 28 90 92 37 

Hjemmeside www. graenseforeningen.dk/medarbejdere  

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Få besøg af Grænseforeningens Kulturmødeambassadører. 

Som lokalforening kan I bestille et gratis besøg. Besøget kan enten være alene for lokalforeningen og i så 

fald også rumme spørgsmål til og dialog om selve projektet. Eller det kan være et større arrangement i 

samarbejde med lokale aktører, hvor formen vil være et skræddersyet dialogmøde. 

Uanset formen, så vil I få besøg af 2-4 Kulturmødeambassadører, hvoraf én vil være fra det danske 

mindretal. Kulturmødeambassadørerne er uddannet i at fortælle deres personlige historie samt i at skabe 

dialog om identitet og mindretal. 

  

Kontaktoplysninger 

Kontakt Grænseforeningens projektleder Maya Bram Sommer: 

E-mail mbs@graenseforeningen.dk 

Telefon 28 43 85 84 

Hjemmeside https://graenseforeningen.dk/kulturmoede-ambassadoererne 

mailto:bb@graenseforeningen.dk
mailto:cjj@graenseforeningen.dk
mailto:ms@graenseforeningnen.dk
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Grænseforeningen Ungdom 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Grænseforeningen Ungdom (GFU) kan tilbyde et oplæg om grænseoverskridende ungdomsarbejde og GFU 

som forholdsvis ungt projekt. Konkret vil oplægget bestå af, hvor GFU kommer fra, samt hvordan vi forstår 

og prøver på at fremme ungdomsengagement. Vi vil komme ind på, hvordan vi oplever, at unge organiserer 

sig på tværs af grænser. Derudover vil oplægget handle om, hvordan GFU samarbejder med organisationer 

i mindretals- og flertalsbefolkningen i henhold til GFUs mission om at fremme forståelse, dialog og 

samarbejde. 

Kontaktoplysninger 

E-mail gfu@graenseforeningen.dk 

Telefon 27 82 18 87 (landsformand Jonas Kopf) 

Hjemmeside https://www.gfungdom.dk/ 

Gunvor Vestergaard 
Pædagogisk konsulent og projektleder i Grænseforeningen 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Gunvor Vestergaard kan fortælle om grænselandets kultur, historie og samfund af i dag for alle 

aldersgrupper. Hun fortæller også gerne om mere specifikke emner som mindretal, grænser, kultur, 

identitet og unge i det senmoderne. Foredragene kan kombineres med forskellige aktiviteter, der sætter 

gang i dialogen om det konkrete emne. 

Kontaktoplysninger 

E-mail gv@graenseforeningen.dk 

Telefon 30 26 51 29 

  

mailto:gfu@graenseforeningen.dk
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Gwyn Nissen 
Chefredaktør i mediehuset Der Nordschleswiger, Aabenraa 

 Nutid Grænselandet   

Gwyn Nissen er født og opvokset i det tyske mindretal i Aabenraa. Han er chefredaktør i mindretallets 

mediehus Der Nordschleswiger, hvor han i sin tid også blev udlært. Indimellem var han 21 år på forskellige 

redaktioner på JydskeVestkysten. Gwyn Nissen har et indgående kendskab til grænselandets 

problematikker, mindretal og Sønderjylland. Han er gift, har tre voksne børn i landsdelen og bor privat lige 

over for Rønshoved Højskole – med flagstang i forhaven. 

Kontaktoplysninger 

E-mail gn@nordschleswiger.dk 

Telefon 73 32 30 51 eller 20 60 45 64 

Hjemmeside nordschleswiger.dk 

Hans Christian Davidsen 
Kulturredaktør på Flensborg Avis 

Historie Nutid Grænselandet  
Skønlitteratur  

og sang 

Holder foredragene: 

• Forelsket i Flensborg - på en utraditionel tur gennem Flensborg med ord, fotos og video. 

• Danmark syd for grænsen - på tur til sete og oversete steder i Sydslesvig. 

• Rattenlinie Nord - Flensborg som nazi-regimets sidste bastion. 

• Litteratur i grænselandet - Sydslesvig og Sønderjylland i den nyere litteratur. 

• Kunstneren, der trådte ved siden af - Et nyt syn på Nolde og hans kunst. 

• Genforening eller Slesvigs deling - Hvorfor bruger vi ordet ”genforening” i en tid, hvor vi snakker 

inklusion? 

• Lugten fra de tyske østprovinser 1945 – etnisk udrensning som en tak for sidst. 

Kontaktoplysninger 

E-mail hcdavidsen@live.dk 

Telefon +49 174 1981 324 
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Harro Hallmann 
Kommunikationschef for det tyske mindretals hovedorganisation Bund Deutscher Nordschleswiger og leder 

af mindretallets sekretariat i København  

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

”Det tyske mindretal – historie, identitet og aktuelle udfordringer”. 

Harro Hallmann fortæller blandt andet om:  

• landsdelens historie set med det tyske mindretals øjne 

• sprogpolitiske krav og hvorfor tosprogede byskilte er vigtige 

• hvad vi fejrede i 2020 – eller hvad vi burde have fejret 

• hvorfor grænselandet bør anerkendes som international kulturarv 

Kontaktoplysninger 

E-mail hallmann@bdn.dk 

Telefon 74 62 38 33 og 73 62 91 06 eller mobil 30 66 75 99 

Hauke Grella  
Leder af Deutsches Museum Nordschleswig 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

På Deutsches Museum Nordschleswig kan den spændende historie i den tysk-danske grænseregion og det 

tyske mindretals historie, identitet og kultur i Danmark opleves. 

Kontaktoplysninger 

E-mail haukegrella@deutsches-museum.dk 

Telefon 74 43 54 23 
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Heino Aggedam 
Rektor på Duborg-Skolen, Flensborg. Tidligere vicerektor på Sct. Knuds Gymnasium i Odense 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

Skønlitteratur  
og sang 

Foredrag vedrørende Duborg-Skolen. Stikord kunne være: Gymnasieelever i Sydslesvig og gymnasieelever 

på Fyn. Ungdomsliv, skoleliv, identitet og Højskolesangbogen, almen og faglig dannelse. Historie og 

tradition og nye tider. Det enkelte fokus aftales nærmere. 

Kontaktoplysninger 

E-mail heino.aggedam@skoleforeningen.org 

Telefon (skolen) +49 461-144 39 0 

Henrik Becker-Christensen 
Fhv. generalkonsul, adjungeret professor, dr.phil. 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Foredragsemner: 

• Diplomat I grænselandet – erindringer og baggrund 1998-2017. 

• Fra mod hinanden til med hinanden. Sønderjyllands historie fra 1830 til i dag. 

• Grænsedragningen 1918-1920. 

• Mindretal i grænselandet fra 1920 til i dag. 

Kontaktoplysninger 

E-mail henrik@becker-christensen.dk 

Telefon (skolen) 40 26 70 72 
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Henrik Skov Kristensen 
Dr.phil., tidligere museumschef for Frøslevlejrens Museum 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Med baggrund i egen forskning og egne udgivelser tilbydes foredrag om emnerne:  

Sønderjylland under krig og besættelse, Frøslevlejren, Fårhuslejren, det tyske mindretal og retsopgøret, 

Grænsespørgsmålet siden 1920 og forholdet mellem dansk og tysk, Interneringen og deportationen af 

Grænsegendarmeriet, De Hvide Busser samt krigsafslutning og befrielse. 

Kontaktoplysninger 

E-mail ulsemyre@gmail.com 

Hinrich Jürgensen 
Formand for Bund Deutscher Nordschleswiger 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Hinrich Jürgensen blev født i Bajstrup vest for Aabenraa. Efter skolegang i den tyske skole i Tinglev og en 

landbrugsuddannelse købte han i 1981 gård i Bjerndrup og senere i Gaardeby. 

Hinrich Jürgensen har haft en række tillidsposter inden for det tyske mindretal, både i det tyske 

mindretalsparti, Slesvigsk Parti, og den tyske landboforening Landwirtschaftlicher Hauptverein für 

Nordschleswig, som han blev formand for i 1993. 

I 2001 blev Hinrich Jürgensen valgt til amtsrådet i Sønderjyllands Amt for Slesvigsk Parti og i 2005 til byrådet 

for Aabenraa Kommune, hvor han er medlem af økonomi- og sundhedsudvalget. 

I 2007 efterfulgte Hinrich Jürgensen Hans Heinrich Hansen som formand for Bund Deutscher 

Nordschleswiger. 

Kontaktoplysninger 

E-mail hcj@bdn.dk 

Telefon 40 42 64 44 
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Jens M. Henriksen 
Bibliotekschef, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. 

 Nutid Grænselandet   

Jens M. Henriksen er bibliotekschef på Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig, der formidler dansk sprog og 

kultur i Sydslesvig. Han fortæller aktuelt om Sydslesvig og også gerne om samfundstendenser i Tyskland og 

Danmark. 

Kontaktoplysninger 

E-mail jmh@dcbib.dk 

Telefon +49 46 18 69 70 eller +49 170 970 9776 

Hjemmeside www.dcbib.dk 

Kim Andersen  

Historie Nutid Grænselandet   

Generalkonsul i Flensborg, tidligere formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. 

Kim Andersen kan holde oplæg/foredrag, kan indgå i paneler samt diskussioner om følgende emner: 

• Det danske mindretal syd for grænsen - historisk og aktuelt. 

• Kongeligt Dansk Generalkonsulats virke før og nu. 

• Det dansk-tyske grænseland og Danmarks relationer til Tyskland. 

• Fejringen af 100års jubilæet for Genforeningen med Sønderjylland - hvordan gik 2020 egentligt? 

• De historiske forhold op til grænsedragningen i 1920, udviklingen siden og den aktuelle situation i 

dag. 

Til et længere foredrag kan de 5 temaer flettes sammen til ét foredrag. 

Kim Andersen kommer gerne over hele landet.  

Kontaktoplysninger 

E-mail kimand@um.dk 

Telefon +49 15117625863 
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Klaus Tolstrup Petersen  
Historiker, Den Slesvigske Samling, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. 

Historie  Grænselandet   

Klaus Tolstrup Petersen, født 1979. Cand.mag. i historie og samfundsfag ved Aarhus Universitet i 2007. Har 

arbejdet som fuldmægtig og afsnitsleder på Aarhus Universitet og siden 2015 som historiker og leder i Den 

Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Primære forskningsområder er sønderjysk 

historie og nationale bevægelser i tiden 1864-1920. Har bl.a. udgivet bogen ”Gustav Johannsen og 

moderniseringen af danskheden i Sønderjylland” (2017) og en række artikler og om Sønderjylland og det 

danske mindretal. 

Tilbyder bl.a. foredrag om Sønderjylland i kejsertiden, nationale bevægelser i Sønderjylland og 

Genforeningen. 

Kontaktoplysninger 

E-mail ktp@dcbib.dk 

Telefon +49 46 18 69 70 

Hjemmeside www.dcbib.dk/dss 

Knud-Erik Therkelsen 
Generalsekretær i Grænseforeningen 2004-2022 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Holder bl.a. foredraget ”Erindringer fra et liv i et grænseland under forandring”: 

Fra ung højskoleelev i 1974 med rødder i bl.a. Vestjylland og siden lærer på Rønshoved Højskole (1983), 

højskoleforstander på Højskolen Østersøen i 1993 og generalsekretær i Grænseforeningen kender Knud-

Erik Therkelsen krydsfeltet mellem tysk fjendebillede og tyske venskaber på andre måder end de fleste. Via 

den personlige fortælling sættes Genforeningen i 1920 ind i et nutidigt perspektiv. Hvorfor skal vi 

overhovedet beskæftige os med begivenhederne for 100 år siden? Hvor peger grænsedragningen i 1920 

hen i nutid og fremtid, hvor grænsebegreb, grænseland og identitet er under forandring? Foredraget stiller 

nye spørgsmål til historien for at få nye svar og dermed nye perspektiver. 

Kontaktoplysninger 

E-mail ket@graenseforeningen.dk 

Telefon 20 23 19 84 
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Lars N. Henningsen 
Fhv. leder af Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr.phil. 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Arkivar ved Landsarkivet i Aabenraa/Rigsarkivet 1976-89, leder af Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk 

Centralbibliotek for Sydslesvig 1989-2012. Medlem af Styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland 

siden 1978, formand 1993-2004, næstformand 2004ff. 

Forfatter af mere end 300 historiske publikationer, både selvstændige bøger, bidrag til samleværker og 

videnskabelige og populærvidenskabelige artikler om Sønderjyllands historie.  

Foredragsholder om emner i sønderjysk historie, lokalt og overordnet. F.eks.: 

• Gottorperne, slangen ved Danmarks barm. 

• Da Sønderjylland/Slesvig blev samlet i 1721. 

• Sønderjylland-Slesvig i 1700-årene, smørhullet i det danske monarki. 

• Kongebesøg i Sønderjylland.  

• H.C. Andersen og Sønderjylland. 

• Værdikamp og folkeuro i Sønderjylland i oplysningstiden.  

• Sanitetssoldat på østfronten 1915. 

• Sønderjylland mellem våbenstilstand og Genforening.  

• Kampen om de faldnes minde efter Første Verdenskrig. 

• Dansk Kirke i Sydslesvig. 

Kontaktoplysninger 

E-mail larsnhenningsen@gmail.com 

Telefon 74 62 76 17 eller mobil 50 17 79 05 
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Lars R. Therkelsen 
Forfatter og foredragsholder 

Historie  Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Foredrag af Lars R. Therkelsen baseret på bogen ”Knuder i usynlige bånd”: 

Om sindelagsfølelser på godt og ondt gennem 100 år. 

Sønderjylland var blevet en del af Danmark, og nu skulle befolkningen, både dansk- og tysksindede vænne 

sig til at være statsborgere i Danmark. Sønderjylland skulle aftyskes, og danskheden skulle for alvor kunne 

mærkes. Men så let blev det ikke. Genforeningen i 1920 blev startskuddet til voldsomme historiske 

begivenheder og hændelser, der splittede befolkningen i Sønderjylland, der i mere end 35 år efter 1920 

måtte leve i et sammensurium af konflikter, had, hævn og ydmygelser mellem dansk- og tysksindede.  

Et foredrag om virkelige begivenheder og hændelser der nok vil overraske de fleste.  

Kontaktoplysninger 

E-mail Lars.therkelsen@hotmail.com  

Telefon 40 26 11 91 

Hjemmeside www.lars-r-therkelsen.dk  

Mads Ted Drud-Jensen 
Seniorkonsulent, DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp 

 Nutid  
Kulturmøder  
og identitet 

 

Mads Ted Drud-Jensen er sociolog og seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, som er et videnscenter 

i DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp. Mads har i mange år arbejdet med minoritetsforhold, migration, 

asyl og integration og har stor erfaring i at undervise professionelle og frivillige. Mads underviser bl.a. i 

kulturmøde og interkulturelle kompetencer; udsatte flygtninge, traumer og PTSD samt køn, ligestilling og 

LGBT+. Mads har arbejdet i DRC siden 2014. Før det arbejdede han som konsulent og projektleder i COWI 

A/S. Desuden er han bestyrelsesmedlem i organisationen LGBT Asylum samt censor på forskellige 

minoritets- og kulturfag på Københavns Universitet og Roskilde Universitet. 

Kontaktoplysninger 

E-mail mads.drud-jensen@drc.ngo 

Hjemmeside https://drc.ngo/da/ 

  



 
 
 

17 
 

Maya Bram Sommer 
Projektleder, Grænseforeningens Kulturmødeambassadør, udviklingskonsulent i Grænseforeningen 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Maya Bram Sommer kan f.eks. fortælle om arbejdet med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, 

herunder metoder, formål, udfordringer og succeser. 

Derudover tilbyder hun et foredrag om bevægelsen fra konflikt til fredelig sameksistens mellem de 

nationale mindretal og flertalsbefolkningen i det dansk-tyske grænseland fra 1920 frem til i dag. Med en 

perspektivering til minoritetsetniske danskere i nutidens Danmark. 

Mette Blauenfeldt 
Chef for Viden & Udvikling, DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp 

 Nutid  
Kulturmøder  
og identitet 

 

Mette Blauenfeldt er socialrådgiver og voksenunderviser og chef for Viden & Udvikling i DRC Integration, 

Dansk Flygtningehjælp. Mette har de sidste 30 år arbejdet med flygtningemodtagelse og -integration, 

rehabilitering og beskæftigelse af flygtninge med traumer, social kontrol samt vilkårsrammer og 

integrationslovgivning i Danmark. Mette har stor erfaring i at undervise professionelle og frivillige i blandt 

andet kulturmødet og interkulturelle kompetencer; udsatte flygtninge, traumer og PTSD samt rettigheder 

og integrations- og udlændingeret. Mette har arbejdet i DRC siden 2007 og leder i dag DRC Integrations 

udviklingsarbejde med en række innovationsprojekter samt lovgivningsmonitorering.  

Kontaktoplysninger 

E-mail mette.blauenfeldt@drc.ngo 

Hjemmeside https://drc.ngo/da/ 

  

Kontaktoplysninger 

Kontakt Grænseforeningens projektleder Maya Bram Sommer 

E-mail mbs@graenseforeningen.dk 

Telefon 28 43 85 84 

Hjemmeside https://graenseforeningen.dk/kulturmoede-ambassadoererne 
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Michael Böss 
Lektor emeritus, dr.phil, Aarhus Universitet (historiker og samfundsforsker) 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Holder bl.a. foredraget ”Hvad vil det sige at have national identitet?”: 

Nationalitet har to sider: en formel og en mental. Den første handler om statsborgerskab, rettigheder og 

pligter. Den anden side er den personlige og indre nationalitet. Den handler om følelser, forestillinger, 

adfærd og værdier. Dette foredrag handler om den mentale side. Om hvordan vi udtrykker vores 

nationalitet til hverdag og fest, men for det meste uden at vi tænker over det. Nationalitet er nemlig en 

bestemt måde at leve, tænke og føle på. Men den forandrer sig gradvist. Er vi på vej mod en opløsning af 

dansk nationalitet, eller oplever vi en styrkelse af den? Foredraget bygger på Michael Böss’ bog 

”Nationalitet” fra serien Tænkepauser på Aarhus Universitetsforlag i 2019. 

Kontaktoplysninger 

E-mail vagnmichael@gmail.com 

Telefon 20 93 48 18 

Hjemmeside https://www.michaelboss.dk/ 

Nils Sjøberg 
Kandidat for Radikale Venstre i alle opstillingskredse i Sydjyllands Storkreds 

 Nutid Grænselandet   

Medlem af Folketinget (stedfortræder for Lotte Rod) fra september 2019 til juli 2020, hvor Niels Sjøberg 

som folketingskandidat for Sønderborg og siden også Haderslev har kæmpet for større opmærksomhed om 

grænseregionen i forbindelse med grænselukningerne under corona, for flere penge til det sociale arbejde i 

grænseregionen mv. Han har siddet i Nordisk Råd, været ældre-, forebyggelses- og integrationsordfører og 

været medlem af EU og retsudvalget.  

Uddannet lærer, journalist og cand.pæd. i religion og pædagogik. 

Redaktør og udgiver af Magasinerne Sundhed+ og Magasinet Sundhed. Ekstern lektor på SDU og RUC. Har 

undervist på pædagog- og læreruddannelsen i Haderslev og Aabenraa, på Journalisthøjskolen, som 

informationschef i Vejle Amt, Kolding tekniske Skole og på Kolding Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad. 

Har udgivet flere bøger. 

Kontaktoplysninger 

E-mail sjoeberg.nils@gmail.com 

Telefon 24 24 05 57 
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Ove Korsgaard 
Professor emeritus i pædagogik fra Aarhus Universitet, tidligere højskoleforstander 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Ove Korsgaard beskæftiger sig med dansk historie gennem 200 år, ofte med fokus på begreber som folk, 

identitetshistorie og dannelse. Han har bl.a. udgivet bøger om Grundtvigs rolle i dannelse af Danmark som 

nation og Grundtvigs tanker om grænsedragningen og er også forfatter til trilogien ”Kampen om kroppen”, 

”Kampen om lyset” og ”Kampen om folket”. 

I 2019 vandt han Højskolepædagogisk pris for bl.a. ”i mange år at have fungeret som en regulær 

enmandshær i arbejdet med at kaste lys over den danske oplysningstradition, sådan som den især har 

været forbundet med de frie skoler” og ” gennem sin forskning og forfattervirksomhed med stor indsigt, 

forståelse og seriøsitet været med til at indskrive højskolepædagogikken og dens betydning i en større 

dansk historisk sammenhæng” (Priskomitéen). 

Kontaktoplysninger 

E-mail ove@edu.au.dk 

Pernille Juhl 
Forfatter, foredragsholder. Tildelt sprog og kulturprisen i Sprogforeningen 2019 for evnen til at beskrive 

sønderjyske skæbner. 

Historie Genforeningen Grænselandet   

     

 

Pernille Juhl tilbyder flere forskellige foredrag om genforeningen, 1. verdenskrig med udgangspunkt i 

Gråstener Triologien. Om Maren Sørensen, en af Danmarks store kvindeskikkelser født i 1882 eller med 

fokus på bogen ‘Frihed og ære’ om en autentisk frihedskæmper under 2. Verdenskrig (Christian Fries født i 

Bov) og i mindre grad de øvrige bøger. Forfatteren har skrevet flere historiske romaner, hvori Sønderjylland 

primært er omdrejningspunktet. De seneste fire romaner er skrevet for Mofibo og Storytel og er såkaldte 

‘Originals’. De er oversat til spansk og udgivet i Spanien samt Mexico og flere andre Sydamerikanske lande. 

Hvor ‘Frihed og ære’ er udgivet på tysk i Tyskland. Alle romaner er udgivet på papir, ebøger og lydbøger i 

Danmark. 

Kontaktoplysninger og mere: https://www.pernille-juhl.dk/ 

 

https://www.pernille-juhl.dk/
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Poul Marcus 
Foredragsholder, formidler og tidligere leder af Århus Kunstmuseum (ARoS) 

Historie Nutid Grænselandet   

Foredraget ”På opdagelse i Sydslesvig” udforsker bl.a. de smukke byer Flensborg, Slesvig, Husum og 

hollænderbyen Frederiksstad anlagt af hertug Frederik den tredje. Vi hører om det danske kongehus’ slot 

Glücksburg, vikingebyen Hedeby med stor international betydning, det sydligste danske forsvarsværk 

Dannevirke samt øerne Sild og Før med sommerresidens for det danske kongehus. 

Foredraget ”Kongeåen og den gamle grænse” fortæller om tyske og danske grænsevagters liv, om 

smuglerhistorier, sortbørshandel, vadesteder og om Skibelund Krat, samt om pigen fra Kamstrup, der hjalp 

omkring 400 flygtninge af mange nationaliteter over grænsen. Vi følger grænsen fra Hejlsminde til 

grænsesten nummer 1, der står ved Kong Christian X's Dige nord for Hvidding Kirke. 

Begge foredrag understøttes af Poul Marcus egne billeder, der vises i Power Point. 

Kontaktoplysninger 

E-mail elbaekhus@gmail.com 

Telefon 30 20 82 11 

Hjemmeside www.poulmarcus.dk 

 

Poul Smidt 

Journalist, cand.jur. 

Historie  Grænselandet   

”1864: Kronprins i krig” 

Poul Smidt har skrevet biografien "Fredy” om Danmarks klemte kronprins og glemte konge Frederik 8. På 

basis af breve i kongefamiliens arkiver fortæller han en anderledes historie om 1864-krigens årsager, om 

kronprinsens krigsdeltagelse og om hans indsats for Genforeningen. Det er en politisk fortælling som også 

indeholder et familiedrama med Frederik 8.s kone Lovisa, der blev mobbet af sin svigermor og sine 

magtfulde svigerinder, kejserinde Dagmar og Alexandra, prinsesse af Wales, gift med den britiske 

tronfølger.  

Kontaktoplysninger 

E-mail journalist@poulsmidt.dk 

Telefon 21 73 21 70 

Hjemmeside www.fredy.dk 
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Rasmus Glenthøj 
Lektor, ph.d., Syddansk Universitet 

Historie  Grænselandet   

Rasmus Glenthøj er historiker med speciale i dansk og skandinavisk historie i 1800-tallet. Hans arbejde har 

især været fokuseret på Napoleonskrigene, krigen i 1864 og hvordan historie blive forstået og brugt. 

Glenthøj har bl.a. skrevet ”1814: Krig, nederlag, frihed” (2014, sammen med Morten N. Ottosen) og ”1864: 

Sønner af de slagne” (2014). I september 2021 udgav han sammen med Ottosen ”Union eller undergang: 

Kampen for et forenet Skandinavien”, der viser hvor tæt forbundet krigen i 1864 var med forsøget på at 

forene Skandinavien – og at det var tæt på at lykkes.  

Af hensyn til familien vil Glenthøj i 2022 primært være til rådighed for foredrag på Sjælland og Fyn. 

Kontaktoplysninger 

E-mail rasmusg@sdu.dk 

Telefon 22 14 74 91 

Rasmus Welling 
Forfatter og museumsformidler, Museerne i Fredericia 

Historie  Grænselandet   

Rasmus Welling har været historisk konsulent og lavet research til Sigurd Barretts meget populære bog og 

koncert om Genforeningen. Der kan aftales foredrag om f.eks. research- og skriveprocessen, Genforeningen 

i børnehøjde, perioden 1830-1920 eller de Slesvigske Krige med fokus på Fredericias vigtige rolle, der i dag 

er lidt overset og glemt. Kontakt Rasmus Welling for nærmere aftale om indhold. 

Kontaktoplysninger 

E-mail rasmus.welling@fredericia.dk 

Telefon 25 10 55 67 
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René Rasmussen 
Museumsinspektør, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot 

Historie  Grænselandet   

Faginspektør bag de nye, store permanente udstillinger på Sønderborg Slot ”Under tysk styre 1864-1914” 

og Genforeningsudstillingen ”100 år med Danmark. Sønderjylland 1920-2020”, og før da på Danevirke 

Museum udstillingen ”Dansk i Sydslesvig” om det danske mindretal 1864-2011. 

Vært på TVSYDs tv-serie i 10 afsnit fra 2015 ”100 år i Syd- og Sønderjyllands historie 1850-1950” og ekspert 

og konsulent på DR1s store genforeningsserie ”Grænseland” og DR2s ”Kampen om grænsen” og ”Kampen 

om historien”, der blev sendt i 2020. 

Forfatter til talrige bøger og artikler om grænselandets historie ca. 1830-2020, herunder ”Sydslesvigs 

danske historie”, ”Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918”, ”Sønderjylland under krig og besættelse 

1940-1945”, ”Den sorte Dag ved Moulin-sous-Touvent” og mange flere. 

Kontaktoplysninger 

E-mail rera@msj.dk 

 

Simon Kratholm Ankjærgaard 
Journalist, historiker og forfatter 

Historie  Grænselandet   

”Genforeningen – den dramatiske fortælling om dengang, Danmark blev samlet” (foredrag): 

Fortællingen om et intenst og kompliceret politisk spil, hvor udfaldet flere gange kunne have været 

anderledes, og om engagerede aktører, der helligede deres liv til en sag. 

”Konflikter, kriser og krige: Det dramatiske dansk-tyske forhold” (byvandring i København): 

På en tur gennem de slesvigske gader på Vesterbro fortælles om det dansk-tyske forhold frem mod 

Genforeningen i 1920. Hertugdømmerne Slesvig og Holsten er i flere hundrede år stridens kerne, og det 

fører til kriser, konflikter og blodige krige. 

”Grænsestrid og Påskekrise: Det moderne Danmark skabes” (byvandring i København): 

1920 var definerende for Danmark og den danske selvforståelse. Landet blev større og det moderne 

demokrati blev stadfæstet på yderst dramatisk vis. 

Kontaktoplysninger 

E-mail simon@ankjaergaard.dk 

Telefon 22 30 16 81 

Hjemmeside Ankjaergaard.dk 
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Sven-Erik Ravn 
Historiefortæller 

 Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Standup show: Om Sønderjysk humor – osse for danskere 

Det handler om sønderjysk humor – og det er en alvorlig sag, for i landsdelen fortælles ikke bare historier 

og vitser, men humor bruges i hverdagen til at sige sandheder. Men der bliver nu også nok at grine ad, når 

Sven-Erik Ravn – tidligere redaktør for æ Rummelpot – fortæller morsomme episoder fra et langt 

journalistliv i den sønderjyske landsdel. Titlen på standup-showet henfører til, at godt nok tager han sit 

udgangspunkt i det sønderjyske, men foredraget holdes ikke på den sønderjysk dialekt, så alle kan være 

med, hvis de er klar til en sund latter. 

Tarek Ziad Hussein 
Jurist, forfatter og debattør 

 Nutid  
Kulturmøder  
og identitet 

 

Holder foredraget ”At være dansk muslim”: 

Med afsæt i sin bog "Det sorte skæg - om at være dansk muslim" (Gyldendal, 2018) beskriver Tarek Hussein 

opvæksten som dansk muslim med fokus på den politiske og offentlige debat lige så vel som de 

udfordringer, som eksisterer internt i det muslimske miljø. Publikum får et helt særligt indblik i de 

kulturelle, religiøse og identitetsmæssige udfordringer, som mange unge med anden etnisk baggrund 

bokser med til dagligt, og Hussein giver også et bud på, hvordan udviklingen vil se ud de kommende år. 

Kontaktoplysninger 

E-mail kontakt@tarek.dk 

 

  

Kontaktoplysninger 

E-mail info@svenerikravn.dk 

Telefon 40 35 85 48 

Hjemmeside www.svenerikravn.dk 
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Tobias Haimin de Fønss Wung-Sung 
Historiker, Ph.d. 

Historie Nutid Grænselandet 
Kulturmøder  
og identitet 

 

Tobias Haimin de Fønss Wung-Sung er historiker, underviser og forsker på Københavns Universitet, og er en 

del af konsulent- og kommunikationsbureauet HISTORIKO. Han har arbejdet meget med grænser og 

nationaliteter i Europa og EU, mere specifikt med det dansk-tyske grænsespørgsmål og nationale mindretal, 

og især det tyske mindretal i Danmark. Han har bl.a. udgivet boget ”Beyond the Border, Young Minorities in 

the Danish-German Borderland, 1955-71” (2019). Derudover er Tobias Haimin de Fønss Wung-Sung især 

optaget af europæisk kulturhistorie, gastronomi, og LGBT+ emner. 

Tobias Haimin de Fønss Wung-Sung er en skarp analytiker med spændende input til Grænselandets forhold. 

Kontaktoplysninger 

E-mail tobias@hum.ku.dk og post@tobiaswungsung.dk  

Telefon 26 81 03 04 

Özlem Cekic 
Generalsekretær for foreningen Brobyggerne 

 Nutid  
Kulturmøder  
og identitet 

 

Özlem Cekic har arbejdet med dialog, brobygning og mindretalsproblematikker i lang tid. På Brobyggernes 

hjemmeside skriver hun: 

Jeg oplever et Danmark, hvor afstandene mellem mennesker øges. På højre- og venstrefløjen og blandt 

religiøse grupperinger er tonen skarp og stemmerne hævet. I befolkningen tager man i stigende grad 

afstand til hinanden. Især på de sociale medier får sproget en grovere karakter, og man stempler hurtigt 

hinanden som racister og landsforrædere. Jeg er bekymret for, at vi mister orienteringssansen og vender 

vreden mod hinanden frem for mod dem, der for alvor truer vores demokrati. 

Derfor har jeg siden 2008 medvirket og været initiativtager til en række projekter, hvis formål er at bygge 

bro mellem befolkningsgrupper. 

Kontaktoplysninger 

E-mail ozlem@ozlem.dk 

Telefon 61 46 07 64 

Hjemmeside https://brobyggerne.dk/ 

 


