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Turisterne vil opleve historie
De sønderjyske kommuner skal satse på at udvikle kultur- og historieturisme
Det er dejligt at holde ferie i Søn-
derjylland. Vi har det hele. Livlige 
bystrande og afsides liggende kyst-
strækninger omgivet af skøn natur 
i øst, lange sandstrande og vide ho-
risonter i vest. Midt i mellem har vi 
fl otte skove, masser af store og små 
turistattraktioner samt en spæn-
dende egnsgastronomi.
Og så har vi den særlige historiske og 
kulturelle arv, som gør vores grænse-
region til noget helt specielt – både 
for os, der bor her, men også for de 
mange turister, der hvert år tilbringer 
deres ferie i det sønderjyske. Derfor 
skal grænseregionens historie og kul-
tur gøres mere synlig, mere levende 
og frem for alt skal der udvikles turis-
meprodukter, der formidler historien 
og kulturen som oplevelser.

Turismen er vigtig 
for Sønderjylland
I 2015 blev der registreret 49,1 mil-
lioner kommercielle overnatninger 
i Danmark. Det er det højeste antal 
overnatninger, der er registreret, og 
dermed slog dansk turisme rekorden 
fra 2014. Væksten i 2015 kan især 
tilskrives fremgang blandt de uden-
landske turister, og disse synes godt 

om Sydjylland, som markerer sig som 
den landsdel med fl est udenlandske 
overnatninger.

I Destination Sønderjylland, som 
består af de 4 sønderjyske kommu-
ner, var der i 2015 samlet set 3,7 mil-

lioner overnatninger, hvilket svarer 
til en stigning på 3,9 procent i forhold 
til året før. Det er et fl ot resultat, dog 
ligger det under landsgennemsnittet 
på +4,9 procent og under gennem-
snittet for hele Sydjylland på +5,5 

procent i 2015.
Men Sønderjylland har et stort 

udviklingspotentiale. Især når man 
ser på resultatet af Statusanalysen 
af turismens udvikling og konkur-
renceevne, udgivet af Det Nationale 

Turismeforum i marts 2016. Heraf 
fremgår, at Danmark opnår fl otte 
scor på parametre som strande samt 
forlystelses- og temaparker. Dog lig-
ger Danmarks scor på parametre som 
historiske seværdigheder og kultu-
relle aktiviteter signifi kant lavere end 
gennemsnittet i det nordeuropæiske 
konkurrencefelt. Og netop her har 
Sønderjylland meget at byde på.

Historiens vingesus 
i Sønderjylland
Den dansk-tyske grænseregion er en 
historisk fortælling om krig og for-
soning, om gensidig respekt mellem 
fl ertalsbefolkningen og mindretal-
lene nord og syd for grænsen, om 
kulturel mangfoldighed og grænse-
overskridende samarbejde. Denne 
fortælling skal turisterne have del i!

2020 vil være året, hvor en række 
store historiske mærkedage – med 
150-året for slaget ved Dybbøl i 2014 
og 100-året for afslutningen på første 

verdenskrig i 2018 – kulminerer med 
markeringen af 100-året for grænse-
dragningen. Den blev afgjort ved en 
folkeafstemning. Som følge af denne 
afstemning blev det tyske mindretal 
”født” samme år.

I alt dette ser Slesvigsk Parti en oplagt 
mulighed for at markedsføre Sønder-
jylland som et smukt feriested og en 
historisk og kulturel spændende og 
alsidig region.

Den fælles platform herfor danner 
turismeorganisationen Destination 
Sønderjylland. Slesvigsk Parti har ak-
tivt understøttet udviklingsproces-
sen af organisationen og sørget for, at 
der afsættes midler til den i de kom-
munale budgetter. Men Destination 
Sønderjylland har ikke ubegrænsede 
ressourcer og turismearbejdet kan 
ikke overlades til denne organisation 
alene. Kommunerne skal bidrage til 
at udvikle kultur- og historieturis-
men.

Carsten Leth Schmidt, formand for 
Slesvigsk Parti

I Sønderjylland har vi en unik hi-
storie. Efter en tid med konfl ikter 
og krige lever den danske og den 
tyske kultur i dag fredeligt side 
om side i Sønderjylland. Denne 
model er internationalt anerkendt 
og fremhæves positivt.

Derfor ønsker Slesvigsk Parti, at 
der opstilles tosprogede byskilte i 
de fi re store sønderjyske byer for at 
markere denne specielle situation 
i Sønderjylland, der udspringer af 
en speciel dansk-tysk historie, der 
er værd at fortælle omverdenen og 

ikke mindst de mange turister, der 
besøger vores landsdel.

Danmark har kun et nationalt 
mindretal. Det tyske mindretal. 
Tosprogede byskilte symboliserer 
tolerance, åbenhed og en accept 
af den tyske kulturarv i Sønder-
jylland. I f.eks. de østeuropæiske 
lande, og i Norge, Sverige og Fin-
land er der tosprogede skilte i de 
områder, hvor der lever nationale 
mindretal.

Erhvervslivet i Sønderjylland 
har erkendt de fordele, der kan 
opnås ved at opstille tosprogede 
byskilte når det drejer sig om mar-
kedsføringen og profi leringen af 
landsdelen. Der er bl.a.  kommet 
positive udsagn fra Jørgen Mads 
Clausen, Danfoss, fra House of 
Exporters i Tønder og fra den 
sønderjyske turismeorganisation 
Destination Sønderjylland.

Det mener 
SP…
om tosprogede 
byskilte…

Sønderjylland er ikke 
alene et smukt feriested – 
det er også en enestående 
dansk/tysk historisk og 
kulturel fortælling.

Dette mener Slesvigsk Parti, vi skal satse på:
Jørgen Popp Petersen: ”Vil vi til-
trække fl ere turister, må vi investere. 
Både i overnatningsmuligheder med 
høj standard og i kultur- og historie-
tilbud. På Zeppelinbasen i Tønder, 
hvor Zeppelin- og Garnisonsmuseet 
befi nder sig, ligger der en gammel 
fl yhangar. Målet må være, at vi fi nder 
penge til at sætte bygningen i stand. 
Den kunne danne de perfekte rammer 
for et museum om første verdenskrig, 
som turisterne viser stor interesse for.” 

Uwe Jessen: ”Når der kommer tu-
sindvis af gæster f. eks. til Kløften 

Festival eller til Tønder Festival eller 
til det store reformationsjubilæum 
i Haderslev i 2017 skal de have det 
fulde udbytte af deres ophold, ikke 
kun til selve eventen, men også af de 
kulturtilbud byerne og omegn byder 
på i øvrigt. Efter modellen 4+, som 
markedsføres af Tønder Festival med 
fi nansiel hjælp fra Tønder Kommune, 
skal vi satse mere på markedsførin-
gen af bestående kulturtilbud i form 
af oplevelsespakker som supplement 
til store arrangementer. Det samme 
gælder, når der til næste år kommer 
40.000 spejdere til Sønderborg.”

Erwin Andresen: ”Samarbejdet 
blandt de fi re sønderjyske kommu-
ner i Destination Sønderjylland skal 
videreudvikles. Hertil hører også et 
samarbejde med Slesvig-Holstens 
turismeorganisation. F.eks. omkring 
vikingetemaet. Med Vikingemuseet 
Hedeby ved Slesvig i syd og Vikinge-
centret Ribe i nord er der oplagte mu-
ligheder for at udvikle nye attraktive 
temafyrtårne for turisterne i grænse-
regionen.”

Stephan Kleinschmidt: ”150-året for 
slaget ved Dybbøl 2014, 100-året for 
afslutningen på første verdenskrig 
2018 og 100-året for grænsedragnin-
gen 2020 er betydningsfulde histori-
ske mærkedage, som vi ikke blot skal 
markere med store enkeltstående 
events. Vi skal bruge disse historiske 
begivenheder til at udvikle vedva-
rende turismeprodukter.”

Mindretalsmodellen i det dansk-tyske 
grænseland er værd at skilte med.

Overnatninger i feriehuse 2015 i  Sønderjylland:
Aabenraa Haderslev Sønderborg Tønder

I alt 69.597 158.076 447.638 868.894
Heraf tyske
Turister 41.434 106.174 315.234 672.418

Alle overnatningsformer 2015 (afrundet) i Sønderjylland:
Camping Ferie-

center
Feriehus Hotel Vandre-

hjem
Lystbåde-
havne og 

øvrige

I alt

1.300.000 350.000 1.500.000 330.000 54.000 97.000 3.700.000

Kilder: Visit Denmark, Danmarks Statistik og Det Nationale Turismeforum

Det smukke Sønderjylland 
og dets seværdigheder
Ny tysksproget brochure om Søn-
derjylland: ”Der schöne Süden 
Dänemarks – Routen durch Nord-
schleswig”. Rejseguiden indeholder 
beskrivelser af fi re ture i Sønderjyl-
land med fokus på natur, historie, 
kultur og gastronomi.

Brochuren er udgivet af det ty-
ske mindretals hovedorganisation 
– Bund Deutscher Nordschleswiger 

– og er på 48 si-
der. Den er trykt i 
7.000 eksempla-
rer kan afhentes 
gratis blandt an-
det på de tyske 
biblioteker.

Ny tysksproget bro-
chure med 4 ture i 
Sønderjylland.




