
Pressemeddelelse

Bustur til Kongeågrænsen d. 28.8.

2020 var et meget svært år, også for foreninger. Rigtig mange arrangementer, 
planlagt i anledning af 100året for Genforeningen i 1920, måtte aflyses eller udsættes.
Nu ser det endelig ud til at lysne, og derfor vover Historisk Forening for Graasten By 
og Egn at indbyde til bustur til Kongeågrænsen, et arrangement, der måtte aflyses 
sidste år. Turen finder sted lørdag d 28.8. med start fra Slotsbakken i Gråsten præcis 
kl. 9.

Temaet for turen er selvfølgelig Genforeningen, men især tiden fra 1864-1920, hvor 
Kongeåen dannede grænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi besøger Skibelund 
Krat, hvor en engageret foredragsholder, Jørgen Kloppenborg Skrumsager, viser 
rundt. Skibelund krat var i den tyske tid samlingspunkt for møder for dansksindede, 
og i krattet står mange mindesmærker over personer, der kæmpede for danskheden. 
Blandt dem er ét især interessant for Gråsten, nemlig det monument, der hedder 
Modersmålet. Her er nemlig Gråstens bysbarn, historikeren A.D. Jørgensen, afbildet 
sammen med digteren Edvard Lembcke og Mor Danmark. Fra Kongeågrænsen kunne 
man se monumentet. 

Efter Skibelund Krat kører vi til Askov Højskole, hvor vi indtager frokosten, en buffet 
med små, lune retter. Askov Højskole blev under den tyske tid central for danskheden
i Sønderjylland, og historien om dette fortæller højskolelærer Ulla Henningsen. Vi 
bliver også vist rundt på højskolen. Dagen slutter med kaffe og kage samme sted, 
hvorefter bussen kører mod Gråsten. Vi ankommer ca. kl. 16.15 til Slotsbakken. 

Prisen for busturen er 200 kr. pr. person, en pris, der er mulig på grund af tilskud fra 
LASS (Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland). 

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, da antallet af pladser er begrænset, til 
formand Bodil Gregersen, tlf. 24 23 70 79, mail bodilgreg@gmail.com. Sidste frist for 
tilmelding er d. 16.8.

Ønsker I yderligere information, er I velkomne til at kontakte mig på mail 
naesborg@gmail.com eller telefon 61 65 64 48.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen
Næstformand.
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