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På forsiden ses maleren Hans Nikolaj Hansens billede af Christian 
den X., der i Kongeskansen på Dybbøl modtageret Dannebrog, som 
vajede over Sønderborg i 1864. Nikolaj Hansen anvendte et fotogra
fi som forlæg. Det kan muligvis være fotograf A. Michelsens foto
grafi, som findes på side 144. Maleriet hænger til daglig på Frede- 
riksborgmuseet i Hillerød. Forsidebilledet og de to andre billeder af 
Nicolaj Hansen s. 163 og 164 kan indtil 1. oktober ses på Museet pd 
Sønderborg Slot.
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»Den største dag i mit liv«
10. juli 1920 - det historiske kongeridt over grænsen til 
Sønderjylland.

Af JENS OLE LEFÈVRE

Christian den X.'s ridt over grænsen ved 
Frederikshøj den 10. juli 1920 blev indled
ningen på tre hektiske dage. Museumsin
spektør på Sønderborg slot Jens Ole Lefèvre 
bar fulgt Christian den X. på den begiven
hedsrigefærd i Sønderjylland.

Tidligt lørdag morgen den 10.juli 1920 
gled kongeskibet »Dannebrog« ind i Kol
ding havn. På øverste dæk stod kong 
Christian den X. høj og rank alene, iført 
infanteriets lysegrå generalsuniform.

Dagen før havde han på et statsråds
møde i København stadfæstet loven om 
indlemmelsen af de sønderjyske lands
dele i kongeriget, og nu var det så, som 
der står i det kongelige, åbne brev, der 
ledsagede loven, blevet muligt, at få »det 
ønske opfyldt, som alle danske siden hin 
ulykkelige stund, da vore landsmænd 
blev skilte fra riget, har næret om atter at 
genforenes med dem«.

De mange tusinde, der var mødt frem 
på kajen, brød ud i langvarige jubel- og

Kong Christian den X. rider over grænsen ved Frederikshøj. Pladsen var sparsom for de mange 
tilrejsende, der ville se kongen foretage det historiske ridt. Enkelte havde derfor taget plads i træerne 
langs vejen. Foto: Thv. Larsen. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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Et af højdepunkterne under Dybbøl festen, hvor kongen modtager Dannebrog af en veteran fra 1864 og 
fire sønderjyske piger. Foto: A. Michelsen. Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

hyldestråb, da de fik øje på kongen, der 
kort efter gik i land fulgt af sin familie, 
dronning Alexandrine, kronprins Frede
rik og prins Knud.

Koldings borgmester bød velkommen 
»på jysk grund til den kongefærd, der 
skal føre Deres majestæter ned til de gen
vundne egne, ved hvilke alle danskes 
hjerter hænger, og hvortil alle vore tan
ker i taknemmelighed føres i disse min
deværdige, nationale dage. Den gamle 
grænsebys beboere modtager med egne 
varme følelser deres konge og dronning 
i denne højtidsfulde stund «.

Kongeparret og det store følge blev 
nu i biler kørt gennem den overdådigt 
udsmykkede by ned mod grænseover
gangen ved Frederikshøj.

En kilometer nord for grænsen gør 

bilkortegen holdt ved en mark, hvor 
staldmester grev Frijs står parat med den 
hvide hest, som kong Christian, for at 
fuldbyrde en gammel spådom, skal ride 
på over grænsen. Kongen, kronprinsen 
og prins Knud stiger til hest, medens 
dronningen og prinsesserne Thyra og 
Dagmar stiger over i en åben, blomster
smykket landauer.

Ved Taps er rejst den første æresport, 
hvor fanevagter, musikkorps og en 
uoverskuelig mennskemængde står klar 
for at følge kongens ridt over den græn
se, »der aldrig mere skal genopstå!«.

Det må have været en overvældende 
oplevelse! En samtidig beretning af re
daktør Robert Ludvigsen, der var med 
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på hele færden, kan give os en fornem
melse af det højtidelige øjeblik:

»Nu begynder folkemasserne at syn
ge kraftigt og fuldtonende, men på een 
gang går der som et elektrisk stød gen
nem menneskemængden - kongen kom
mer.

I samme øjeblik bryder solen frem gen
nem det grå skylag og sender sine strå
ler ud over det skønne landskab, der 
netop på dette sted, »bugter sig i bakke- 
dal» og »står med brede bøge«.

Langt borte på sønderjysk side stem
mer mængden nu i med at synge »Kon
gernes Konge«, fra et sted på nørrejysk 
side lyder tonerne til »Der er et yndigt 
land«, et orkester i det fremrykkende 
tog stemmer i med »I vor barndom vi 
hørte kartovernes brag«, kommandorå
bene lyder, det bæver om oberstens 
mund, da han kommanderer: »Giv agt! 

Se til højre«, Dannebrog sænkes til hil
sen, militærorkestret stemmer i med 
»Honnørmarchen« - »Se, din konge kom
mer til dig«. En sådan stemning har al
drig før præget nogen dansk, så stolt et 
syn er aldrig før set. »Det lyder som et 
eventyr, et sagn fra gamle dage«, men 
det er ikke noget eventyr, det er virkelig
hed: Nu rider kong Christian den X. på 
den hvide hest, fulgt af sine to sønner, 
sin dronning og hele det kongelige hus 
over Bismarcks voldsgrænse, han hen
ter perlen tilbage til Danmarks krone!

Højt på den hvide hest, med blottet 
hoved, med de mest bevægede følelser 
afspejlede i de mandige træk, rider kong 
Christian ind i det gamle danske land......

Han bydes velkommen af sønderjy
dernes talsmand gårdejer P. Refshauge, 
der blandt udtalte:

»I troskab har befolkningen ventet på

Selv om kongen havde et hektisk program under sin rejse, blev der alligevel, som her i Augustenborg 
Slotsgård, tid til at hilse på de fremmødte. Foto: Museet på Sønderborg Slot.
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Undervejs på sin rejse til Tønder blev Christian den X. ved grænsen i Kruså mødt af denne delegation 
fra Flensborg, der ville minde kongen om de, der blev tilbage. Der var dog kun trøstende ord at hente 
hos kongen. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

og længtes efter denne dag, og folkefan
tasien har udmalet sig Danmarks kon
ges færd gennem Sønderjylland i de 
skønneste billeder. Folket vil i disse min
derige dage søge at skabe den skønneste 
ramme om dette billede. Hvor Deres 
majestæt kommer frem, skal vort flag 
vaje, og folket vil møde i tusinder for at 
hylde og tiljuble Deres majestæt det mest 
begejstrede »Velkommen«. Thi kærlig
heden til vort flag, vort folk, vort fædre
land er stærk og levende i Sønderjyl
land, og intetsteds i Danmark er ærbø
digheden og hengivenheden for Dan
marks konge og hans hus større end her 
i Sønderjylland. 56 års fremmedherre- 
dømme har ikke formået at udslette dis
se følelser i vore hjerter. Vi vidste altid 
og tør i dag udtale vor taknemmelighed 
for, at Danmarks kongehus aldrig glem
te eller opgav Sønderjylland«.

Synligt bevæget indledte kongen sin 
svartale med ordene:

»Min første hilsen til sønderjyderne 
skal være: Velkommen hjem! Og tak for 
al trofasthed og kærlighed mod vort 
gamle fædreland«.

«
Efter at den enorme menneskemængde 
havde udbragt talrige hurraråb for kon
gen, dronningen og prinserne, fortsattes 
ridtet mod syd. Et kort øjeblik er der ved 
at opstå panik, da afspærringerne bry
der sammen, så menneskemængden helt 
omringer kongen og prinserne. Men 
hvad der kunne være blevet til en tra
gisk ulykke, bliver et af genforenings
ridtets smukkeste minder. Arveprins 
Knud beretter i en erindringsskitse om 
hændelsen:

»Som søkadetter var vi (kronprins Fre
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derik og han selv) ikke vant til at hånd
tere rideheste, og selv om vi dagene for
ud havde taget lektioner i ridning, kneb 
det alligevel, ikke mindst da afspærrin
gen brød sammen, efter at vi var redet 
gennem æresporten, og folkemængden 
slog sammen om kongen og os.

Da havde vi nok at gøre med at styre 
hestene, som ganske naturligt blev op
skræmte af pludselig at have så mange 
mennesker omkring sig, og derfor så jeg 
heller ikke de nærmere omstændighe
der ved den lille sønderjyske piges plud
selige anbringelse foran far på hesten. 
Jeg så blot, at far bøjede sig ned, og så 
med ét sad hun der foran ham. Senere 
fortalte far, at hun af menneskemæng
den var blevet presset ind under hesten, 
og at hun med sikkerhed ville være ble
vet redet ned, hvis ikke far havde løftet 
hende op til sig. Nu blev denne sponta
ne handling jo et strålende symbol på 
Genforeningen - den hvidklædte søn
derjyske pige, løftet op i sikkerhed hos 
den danske konge«.

Redaktør Ludvigsen, der jo nok var i 
nærheden, men næppe øjenvidne til 
hændelsen, giver følgende beskrivelse:

»En lille pige er nået hen til kongens 
hest. Hun rækker ham blomster. Og føl
gende en lykkelig indskydelse løfter kon
gen barnet op til sig på hesten. Den lille 
pige ser sig, på grund af det uventede 
ved situationen, forskræmt omkring og 
sender bønlige blikke mod moderen, der 
rækker begge hænder i vejret for at få sin 
lille pige tilbage. Men kongen beder: »Må 
hun ikke nok ride med et stykke vej?« 
Moderen nikker, og kongen bøjer sig, 
idet ridtet fortsættes, ned over den lille 
pige, han lægger dybt bevæget sin kind 
til barnets kind, han kysser det på mun
den, og den lille sønderjyske pige slår 
pludselig sine små arme fast om kon
gens hals og trykker sig tillidsfuldt ind i 
hans favn. Det er, som om jubelen ingen 
ende vil tage. Folkejublen slår de to på 

den hvide hest i møde. Virkeligheden 
har i skønhed for en gangs skyld overgå
et sagnet - gamle Danmark har fået sin 
røvede datter frelst tilbage«.

Triumftoget fortsætter fra æresport 
til æresport. Ialt 18 var der opstillet 
fra grænsen til Haderslev! Næsten 
alle var de forsynede med inskripti
oner:

»Gud skærme Danmark«

»Et folk, en drot, en gud / slig tro 
kan holde ud«

»Vi takker alle Gud, vi har igen vort 
hjem i Danmark«

»Mod Danmarks drot og rige vi tro
skab ej vil svige«

»Gud velsigne vor konge, Christian 
den X.«

i »Med Gud for ære og ret«

»Sønderjylland vundet, det er kam
pens mål«

På æresporten ind til Christiansfeld stod 
unge piger i nationaldragter som leven
de statuer i fordybninger i porten. Alle 
havde blomster med, som kastedes til 
det kongelige følge.

Ved Tyrstrup kirke tog kongen afsked 
med den hvide hest ved lågen i kirke
gårdsmuren og gik sammen med følget 
ind i kirken, hvor provst Nissen lyste 
velsignelsen og bad en kort bøn. Den 
videre færd mod Haderslev foregik med 
biler.

Selve indtoget i Haderslev skulle ske 
på kongens egen hest, men uheldigvis 
var den nervøs og urolig, så han kun 
med vanskelighed kunne bestige den. 

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-95 147



Kort efter gjorde den flere side- og buk
kespring, så rideknægten, der holdt tøj
lerne, blev væltet, og da kongen samti
dig fik sin sabel i klemme mellem sadlen 
og benet, var han nødt til at frigøre sig 
fra hesten. En anden blev hurtigt ført 
frem så indtoget kunne begynde.

På Nørretorv var rejst en æresport 
med en talerstol, hvor borgmester Møl
ler på byens og borgerskabets vegne bød 
majestæterne velkommen til den gamle 
danske by og bl. a. sagde:

»Alle hjerter er overstrømmende af 
den glæde, de føler ved sammen med 
det danske folk at kunne samles under 
Deres Majestæts milde scepter.

Denne vor overstrømmende glæde 
blandes dog med stille vemod ved tan
ken om de tusinder af danske, der syd 
for landets grænse i dag med blødende 
hjerter og tårefyldte blikke stirrer mod 
nord, fordi de ikke kan deltage i denne 
vor glædesfest. Vi vil mindes disse vore 
trofaste brødre og søstre og sende dem 
en deltagende og taknemlig tanke; men 
vi vil tillige i taknemlighed mindes de 
historiske påskedage i indeværende år, 
da Deres majestæt i et kritisk øjeblik stil
lede Deres person i brechen for for Dan
marks nationale ære og værdighed«.

Kongens svar lød:
»Hr Borgmester!
På dronningens og egne vegne brin

ger jeg en dybfølt tak for de ord, De 
rettede til os. Vi takker også for den mod
tagelse, vi har fået i den gamle, danske 
by Haderslev. Gud alene skal have æren; 
og Eders trofasthed og de allierede mag
ters sympathi skyldes det, at vi atter kan 
række hinanden hånden på gammel, søn
derjysk grund.

Gud velsigne Eders fremtid hernede, 
og Gud velsigne vort fædreland og give 
det held og lykke. Gamle Danmark le
ve«!

Under mængdens jubel og hurraråb 
red kongen fulgt af følget, hvoraf prin

serne og ministrene var til fods, og folke
skaren op til festgudtjeneste i Frue kirke.

Det var nu blevet middag, så efter 
gudstjenesten kørte kongefamilien til 
»Harmonien«, hvor der blev spist en let 
frokost. Imedens samledes byrådets og 
magistratens medlemmer i hotellets fest
sal, hvor kongefamilien kl.13.15 gav en 
kort kur. Redaktør Ludvigsen beretter:

»Bemærkelsværdigt var det, at også 
byrådets tyske medlemmer med bygme
ster Jürgensen i spidsen var mødt frem 
for at hilse på kongen. Bygmester Jür
gensen udtalte, at hans fraktion og de 
borgere, der stod bag den, jo ikke kunne 
tage del i festglæden, men han ønskede 
at udtale, at de kun ønskede at blive 
gode borgere i landet og kongen loyale 
undersåtter, men at de også håbede på 
kongens beskyttelse til værn for deres 
tyske kultur og sprog.

Hertil svarede kongen, at der under 
hans styre ville blive givet alle de folke
lige friheder, der kan gives inden for 
lovens grænser, og at de stedse skulle 
finde forståelse hos ham, så længe de 
holdt sig loven efterrettelig«.

*
Efter audiensen, der varede en halv ti
me, kørte kongen og følget til Gammel 
Haderslev Kirkegård og IGosterkirkegår- 
den, hvor der blev lagt kranse på Lau
rids Skaus og Hjort Lorenzens grave samt 
på den store krigergrav.

Fra kirkegårdene kørte kongefamili
en nu til havnen og gik ombord på kon
geskibet, medens krydseren Hejmdal 
saluterede. Havnepladsen var fyldt til 
trængsel, og et sangkor sang bl. a. »Dan
mark dejligst vang og vænge« og »Kong 
Christian«. Direktør Christensen fra 
Slotsvandmøllen holdt en kort tale og 
udbragte et leve for majestæterne. Kon
gen takkede for den enstående begej
string, der havde mødt dronningen og 
ham, og sluttede med at sige:
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»Den gang jeg i formiddags tog den 
lille pige på sadlen og kyssede hende, 
var det for mig, som om hele det sønder
jyske folk dermed lagde sin skæbne i 
min hånd. Og De kan være forvisset om, 
at jeg altid vil have et åbent øre for Dem, 
og jeg vil bede Dem om at komme til
mig med alt stort og småt, som det er 
skik i Danmark. Et leve for vort fælles 
fædreland, gamle Danmark«.

Hvorefter Dannebrog stod havnen ud 
med kurs mod Aabenraa, der nåedes 
ved 18-tiden, hvor 20.000 mennesker var 
forsamlede for at tage imod den konge
lige familie.
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Amtmand Kr. Refslund Thomsen stod 
på kajen og indledte sin velkomst med 
ordene:

»På Aabenraa Amts vegne har jeg den 
ære at byde Deres majestæter velkom
men til dette gamle, danske amt, hvis 
historie på ethvert punkt vidner om, at 
her har fra Arilds tid danske konger her
sket. Med længsel har befolkningen imø
deset den dag, da en dansk konge af den 
gamle kongestamme, der med gamle tra
ditioner er knyttet til Sønderjylland, at
ter skulle betræde vor by...«.

Kongen takkede varmt for velkom-

Efter en anstrengende og hek
tisk dag kunne der nok være 
brug for et hvil. En overtræt 
droskekusk i Sønderborg ses her 
efter Dybbølfesten på sin dro
ske med tre spejdere på bagsæ
det. Foto: Nanna Hansen. 
Institut for sønderjysk Lokal
historie.
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sten og for hyldesten fra den jublende 
folkeskare. Den kongelige kortege kørte 
nu ind i den overdådigt udsmykkede 
by, frem til rådhuset fra hvis trappe borg
mester Fink bød majestæterne velkom
men til den gamle søfartsby og sluttede 
med at udbringe »et nifoldigt hurra for 
vor konge og vor dronning«.

Kong Christian, der var iført sin ad
miralsuniform, modtog hyldesten sid
dende i den åbne vogn. Han var synligt 
træt, smerterne i benet efter uheldet med 
hesten i Haderslev og dagens mange gri
bende indtryk var ved at overvælde ham. 
Men dagens program var endnu ikke til 
ende.

Næste mål var Folkehjem, hvor den 
75-årige veteran og fungerende formand 
for Sprogforeningen, C. C. Fischer, i fest
salen holdt en stærkt bevæget tale for 
kongen. Derefter fulgte en times, som 
det hed, »tvangfrit samvær med de frem
mødte«, hvoriblandt naturligvis også var 
den fhv. minister for de sønderjyske an
liggender, H. P. Hanssen.

Redaktør Ludvigsen slutter sin beret
ning om den lange dag således:

»Efter at Folkehjems smukke have var 
beset, forlod kongeparret Folkehjem for 
at køre til kirkegården, hvor der nedlag- 
des kranse på Frederik Fischers og Jung- 
greens grave.

Da kongen forlod Folkehjem for gen
nem rækken af unge, hvidklædte piger 
og spejdere at gå til bilen, syntes Hans 
Majestæt et øjeblik en besvimelse nær 
og modtog støtte af kronprinsen. Men 
da spejderne råbte hurra, rettede han sig 
op og gik selv de sidste, vaklende skridt 
til bilen.

Under mængdens jubel fandt kørslen 
til havnen sted, hvor kongefamilien hilst 
af store ovationer gik ombord i konge
skibet, der afsejlede med Sønderborg 
som mål.

Men aftenen igennem var Aabenraa 
en by i fest - kongen havde besøgt sit 

folk. Danmark var blevet en historisk 
dag rigere«.

Dagen efter mødtes kongen med søn
derjyderne på Dybbøl Banke, for så man
dag den 12.juli at afslutte den officielle 
del af Genforeningsf es tlighedeme med 
at køre langs den nye grænse til Tønder.

Fra denne tur fortæller arveprins 
Knud om »den smertelige stund, da vi 
uden forudgående aftale, ganske impro
viseret og uden officielt ceremoniel da
gen efter Dybbøl-festen på korsvejen i 
Krusaa mødte de danske sydslesvigere, 
som ikke var kommet hjem. De var nu, 
da det var rygtedes, at Danmarks kon
gefamilie ville passere Kruså, gået over 
den nye grænse - den grænse som var 
rykket dem nærmere ind på livet, men 
som ulykkeligvis ikke omsluttede og be
skyttede dem. Nu stod de der i vejkan
ten, en lille skare af danske flensborgere, 
samlet om et stort skilt, hvorpå der var 
malet: »Forposterne lever i håbet«. Disse 
mennesker havde jo også været trofaste 
og følte Danmark som deres fædreland, 
men vi havde kun ord at bringe dem - 
ganske vist så trøsterige ord som: »I skal 
ikke blive glemt«, men alligevel følte man 
sig med et så fattig og helt revet ud af 
feststemningen fra dagene i forvejen...

Men stemte mødet med de danske 
sydslesvigere os således til alvor og ef
tertanke, så var hele den øvrige del af 
Genforeningen én lang række af lyse og 
festlige stunder. Og størst af dem alle 
var kongeridtet over grænsen. Den dag 
blev den største i mit liv«.

Den følelse vil sikkert mange tusind 
af de sønderjyder, der oplevede kongens 
ridt, også kunne tilslutte sig.

Litteratur:
Robert Ludvigsen: En Konges Ridt, 1920. 
Grænseforeningens medlemsblad, 11 årg., 
nr. 8 1960, Vort omstridte land 1920-1960.
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Det lyder som et eventyr
Sangen i genforeningstiden

Sønderjylland har en rig sangtradition og 
sangen indgår stadig som et fast element ved 
alle større begivenheder i Sønderjylland. Høj
skolelærer Elsemarie Dam-Jensen fortæller 
her om sangen i Sønderjylland ved Genfor
eningen set i lyset af sangtraditionen før 
1920.

Allerede juledag 1918 trykte »Ude og 
Hjemme«, Berlingske Tidendes fotogra- 
vureudgave, Henrik Pontoppidans sang 
»Det lyder som et eventyr«, hvor der i ét 
af versene står »til sommer vajer Danne
brog igen på Dybbøl Banke«. Pontoppi- 
dan var ude i god tid; der kom til at gå 
halvandet år, før Genforeningen var en 
realitet. Der er blevet husket, talt og skre
vet meget om afstemnings- og genfor
eningstiden i år. Man har hørt og læst 
om de mange tilrejsende, om afstem
ningsresultaterne, om glæden og fest
stemningen i foråret og sommeren 1920.

Denne artikels tema er sangen og mu
sikken i genforeningstiden. Umiddelbart 
lyder det som en nem opgave at under
søge denne side af festen. Man har beva
ret en helt pæn samling af hefter og en
kelttryk med sange fra denne periode. 
Problemerne melder sig imidlertid, når 
man skal undersøge udbredelsen og po
pulariteten af de enkelte sange.

Her må man ty til enkelte erindringer, 
hvor festdeltagere direkte gør rede for, 
hvad de sang til de forskellige fester el
ler møder, som de deltog i. Der findes 
desværre ikke mange af dens slags be
retninger.

Derfor må man stort set nøjes med at 
undersøge de trykte sanghefter og der
udfra videregive et lidt usikkert billede 
af, hvilke sange man helst valgte ud af 

det forhåndenværende repertoire. Det 
følgende vil dels blive en omtale af æl
dre sønderjyske sangtraditioner, dels en 
præsentation af afstemnings- og genfor
eningstidens fællessangsrepertoire. En
delig følger en omtale af andre sang- og 
musikbegivenheder i kølvandet på sel
ve genforeningstiden (tableauer, kanta
ter) samt Helge Rode og Carl Nielsens 
eventyrspil »Moderen«.

Hvad sang man i Sønderjylland før 1920?
I et efterskrift til Erling Stensgårds bog 
»De forbudte sange« (1908) skrev den 
dansksindede sønderjyske politiker Gu
stav Johannsen følgende:

SØNDER
JYDSKE 
SANGE

Sangbog fra De unges Forlag. Lohse 1919.
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»Sangen er altid bleven dyrket meget 
i Nordslesvig, og intetsteds kender man 
de danske nationalsange så godt som 
her. Småbørn, ynglinge og jomfruer, 
mænd og kvinder indtil oldingealderen 
kan de danske nationalsange udenad fra 
første til sidste vers.«

Gustav Johannsen overdriver nok lidt 
rigeligt. Ingen kan rigtigt tro på, at de 
sønderjyske småbørn har kunnet alle 
versene udenad! Men ikke desto mindre 
er det nok ret sikkert, at der har været en 
solid sangtradition i brede kredse af den 
dansksindede, sønderjyske befolkning. 
Kilderne er sparsomme med hensyn til, 
hvad der faktisk er blevet sunget; men 
enkelte beretninger kan dog i glimt bely
se situationen:

Ved et dansk valgmøde i 1906 blev der 
ifølge Holger Terkelsen i 1929 sunget:

1. Stræk din fod
2. Jyden han er stærk og sej
3. Løft dit hoved
4. Stå fast du lille flok
5. Venner, hvor er vort fædreland dog 

kønt
6. Vi elsker vort land
7. Fremad, fremad!
8. Helt tungt han efter sig foden 

drog
9. Når vinteren rinder
10. Takt, takt, pas på takten
11. Nu tak for alt
12. Nu velkommen enhver
13.1 fjerne kirketårne hist

Dette kunne være et isoleret eksempel 
på en særlig sangglad forsamling; men 
vi har en anden erindring, der peger i 
den samme retning. Digteren Holger 
Drachmann besøgte i 1887 Sønderborgs 
danske forening. Da digteren Holger 
Drachmann trådte ind ad døren, var det 
første indtryk, at »et kraftigt mandskor« 
sang »Danmark, dejligst vang og væn
ge«, og han beretter videre om sangen i 
denne kreds:

»Et dusin kraftige struber slap kun 
den ene fædrelandssang for at tage fat 
på den anden, og de blev sungne til ende 
med alle vers, uden undtagelse; Disse 
erindringsbilleder fra århundredeskiftet 
tegner billedet af politisk vakte, sønder
jyske bedsteborgeres sangtraditioner«.1)

Man kan regne med, at repertoiret lø
bende blev fornyet, blandt andet gen
nem de unge sønderjyder, som vendte 
hjem efter højskoleophold i kongeriget.

Sangen i forsamlingshusene blev yder
ligere forøget med en række populære 
sange fra de dilettantstykker, som kom 
til at spille en stor rolle for sønderjyder
ne i den tyske tid.

Endelig havde Sønderjyllands egne 
digtere, dialektdigterne fra 1880'erne og 
-90'erne, bidraget med en række sange, 
som vandt stor udbredelse.

Hele dette repertoire blev trykt i Den 
blå Sangbog, som fra 1867 var den »offi
cielle« sønderjyske fællessangs- sangbog.

Den blev jævnligt revideret, og den er 
et godt eksempel på en sangbog, der 
hele tiden blev ført å jour. Alligevel kan 
man ikke sige, at denne sangbogs reper
toire var fuldstændigt dækkende for den 
faktiske sang i Sønderjylland omkring 
århundredeskiftet. Uden for forsamlings
husmiljøet trivedes en rig tradition af 
folkeviser, skillingsviser, soldaterviser 
(meget naturligt efter de to slesvigske 
krige) samt nyere revyviser, Disse viser 
kom aldrig med i de trykte sangbøger; 
men de levede i bedste velgående i den 
mundtlige overlevering.

Der er dog ingen tvivl om, at Den blå 
Sangbog var stort set enerådende, når 
man samledes til danske møder i for
samlingshusene eller i hjemmene frem 
til 1914.

Under Første Verdenskrig lå det me
ste foreningsarbejde stille. Mændene var 
indkaldt som soldater, og kvinderne hav
de nok andet at tage sig til end at mødes 
og synge efter Den blå.
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Nye Sangvaner i 1920
11920 synes der at være sket en ændring 
på det sangmæssige område.

Det følgende vil give et fingerpeg om, 
hvad der rørte sig i foråret og sommeren 
1920. Det forhåndenværende materiale 
er for spredt og uigennemskueligt til at 
drage egentlige konklusioner: men visse 
fællestræk er der i hvert fald.

Man kan skelne mellem to grupper af 
sange i periodens sanghefter:

1) De sange, som i forvejen var kendt
2) De sange, som blev skrevet til lej

ligheden
Når man gennemgår sanghefterne fra 

1920, viser det sig, at det er de alminde
lig kendte fædrelandssange, flagsange
ne og de nordiske sange, som går igen.

Populære fædrelandssange var »Jeg 
elsker de grønne lunde«, »I Danmark er 
jeg født« og »Venner ser på Danmarks 
kort«. Flagsange var især »Vaj højt, vaj 
stolt« og »Hil dig vor fane«. Af nordiske 
favoritter kan nævnes »Høje Nord«, »Jeg 
vil værge mit land« og »Du gamla, du 
fria«. Flere af disse sange havde i øvrigt 
været forbudt i Köllerperioden.

Også salmer fandt vej til genforenings
sanghefterne. Hvor det i den tyske tid 
havde været Brorsons »Her vil ties«, som 
havde tolket følelserne bedst, så var det 
nu lovsangene, der var brug for. Ofte 
møder man »Lover den Herre«, »Den 
signede dag«, »Til Himlene rækker« og 
allerhyppigst måske »Kongernes Kon
ge«. Alle de her nævnte sange var også 
kendte og ofte sungne i kongeriget. Det 
har sandsynligvis været et vigtigt krite
rium for at tage dem med. Nu var man 
nemlig mest interesseret i at få et »sang
fællesskab« med resten af Danmark. Det 
er sikkert forklaringen på, at man sjæl
dent møder sange med specielt sønder
jysk indhold eller sange på dialekt. Man 
har uden tvivl i andre sammenhænge 
stadig gerne villet synge Karsten Thom
sens »Det er så køhn« eller »I Synnerjyl-

Genforeningssangbog, trykt marts 1920.

land, dér er æ føjt«. Men det var ikke 
dem, man havde mest brug for i foråret 
1920! Her blev fællesskab signaleret på 
rigsdansk.

Man kan spørge, om der overhovedet 
var brug for at trykke de mange sang
hefter i afstemings- og genforeningsti
den. De flest sønderjyske deltagere i fest
lighederne havde jo Den blå Sangbog i 
forvejen. Der var flere årsager til det nye 
behov. Man vidste, at der ville komme 
mange tilrejsende. Da de sandsynligvis 
ikke alle var i besiddelse af Den blå Sang
bog, måtte man afhjælpe mangelen med 
små billige sanghefter.

Men sanghefterne var ikke kun et lo
kalt sønderjysk fænomen. I et sanghefte 
udgivet af De unges Forlag og i kommis
sion hos Lohse i København gør udgive-
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Fru Ellen Grau venligst tilegnet. 
Sunget «• Johannes Fønss
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Forside til enkelttryk med genforeningssange.

ren, Gunnar Engberg, klart rede for in
tentionerne med et sådant hefte:

»Dette lille hefte udsendes af KFUM i 
Danmark til brug tidlig og sildig i den 
nærmeste tid. De ældre vil heri finde 
sange, de husker fra deres unge år, og 
som de knap ventede mere at skulle syn
ge. De unge kan sangene hjælpe til dy
bere forståelse af vort folks lidelser og 
håb i et halvt hundrede år. Hvor sange
ne synges, i foreninger, på skoler og i 
hjem, vil de sikkert hjælpe ungdommen 
til at møde festklædt - med tak til Gud - 
til den højtid, det danske folk venter at 
opleve i år«.

Den tredje forklaring på behovet for 
de små sanghefter er den praktiske, at 
der i løbet af foråret 1920 blev skrevet et 
væld af lejlighedssange. Den glæde og 
forventning, som man var ved at boble 
over med, skulle nedfældes i form af her 
og nu-sange, forfattet enten af lokale po
eter (ofte præster eller skolelærere) eller 
af velmenende folk i det gamle land. Der 

er masser af eksempler på smukke san
ge, der tolker begejstringen over den 
kommende Genforening, som sangen fra 
Rømø om moderen, der vendte hjem til 
øen på afstemningsdagen sammen med 
sine voksne sønner:

(vers 5)
Der kommer en trofast kvinde
med otte sønner i rad,
de deres pladser vil finde,
de følges nu alle ad.
(N. C. Nissen, 1920)
At Genforeningen ikke kun optog sin

dene i Sønderjylland er der talrige ek
sempler på.

1 det smukke lille hefte »Ved Afstem
ning i Sønderjylland 1920« har sogne
præsten i Hornslet på Djursland, Vil
helm Gregersen, skrevet »Vaj højt, vort 
himmelbåme flag«. Han underskriver sig 
»Mellemslesviger«; men heftet er trykt i 
Århus og blev forhandlet i Grenå!

Selvfølgelig var de velmente digte ik
ke altid eksempler på den højere poesi. 
Følgende digt fra et afstemningssang
hefte fra Sønderborg taler for sig selv:

(vers 1)
Der er langt hjem til Sønderjylland 
der er lang vej at gå, 
gennem fremmede Herrers lande, 
over bølgerne de blå.
Men tankerne flyver, 
for dem er der kort
til vor hjemstavn hist i Sønderjylland, 
det land, som er vort.
Som i flere af de andre sanghefter 

mangler der melodiangivelser; men den
ne sang kan faktisk synges på Tipperary!

Det tilbagevendende problem, når 
man beskæftiger sig med sangtradition, 
er, at de sanghefter, der er bevaret, ikke 
siger noget om, hvad man faktisk sang!

Som det er tilfældet med den ældre 
sangtradition, er erindringerne om gen
foreningstidens sange sparsomme.

En enkel skildring skal dog nævnes:
Menig Henrik Axel Faber, Sønder- 
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jydsk Kommando Sønderborg, beretter i 
sin dagbog maj 1920 om turene ud i Søn
derborgs omegn, at:

»vi gerne først bliver beværtede med 
masser af smørrebrød og kaffe. Derefter 
spiller musikken og så giver soldaterne 
sig til at synge, i reglen i to eller tre kor. 
Og det er en ren fornøjelse at høre denne 
sang og se soldaterne synge - kraftig, 
god sang, vers efter vers, og soldaterne 
er i strålende humør. Vi sætter næsten 
sønderjyderne i skammekrogen. Når vi 
så har sunget - først og fremmest »Der er 
et yndigt land«, så »Jeg elsker de grønne 
lunde«, »Slumrer sødt i Slesvigs jord«, 
»Kongernes Konge«, »Hvor der er kønt 
ved Sjællands Kyst«, »Jylland mellem 
tvende Have«, »Det haver så nyligen reg
net«, undertiden også »Kong Christian« 
- giver oberstløjtnanten ordre til, at der 
skal danses. Så går det overordentlig for
nøjeligt til en times tid, idet soldaterne 
træder dansen med de sønderjyske pi
ger eller i mangel heraf med hinanden«.

Genforeningstidens solosange og kantater 
Også på det kunstmusikalske område 
satte Genforeningen sig umiddelbare 
spor. Flere digtere lod sig inspirere til 
sange, som blev dediceret til kendte ope
ra- eller koncertsangere. Et eksempel er 
sangen »Hjem! Genforeningssang til 
minde om Sønderjyllands tilbagevenden 
til Danmark«, som blev sunget af Johan
nes Fønns. Der er tale om en pompøs, 
tidstypisk sang, som i hvert fald ikke var 
egnet til fællessang. - Men hvem ved, 
måske har man deklameret den til et 
tableau! Tableauerne var en taknemme
lig måde i scenisk form at vise glæden 
ved Danmark.

Ellers kunne glæden udtrykkes i kan
tater, som blev forfattet og komponeret i 
denne periode.

Fra Sønderborg kendes en »Kantate 
ved Sønderjyllands Genforening med 
Danmark år 1920. Til landsmænd Søn

den Aa« med tekst af Carl Dumreicher 
og musik af Peder Gram.

Det nok mest kendte eksempel på 
kunstmusik i relation til Genforeningen 
er Helge Rodes eventyrspil »Moderen« 
med musik af Carl Nielsen. »Moderen« 
blev opført på Det kongelige Teater i 
januar 1921, altså et halvt års tid efter, at 
Genforeningen var endeligt fuldbyrdet.

Selve stykket »Moderen« er et even
tyrspil om mor Danmark, der har mistet 
sin søn, Sønderjylland (den »fortabte« 
søn). Landet er skjult bag en ismur; men 
moderen holder modet oppe. Hun får 
blandt andet hjælp af de to små symbol
ske skikkelser tro og håb. Hun fordriver 
sorgen ved at synge Brorsons »Her vil 
ties«, og på et tidspunkt forsvinder is
muren. Foråret kommer, den elskede søn 
vender tilbage.

Hele forestillinger, som også har en 
konge, en dronning, en nar og en skjald 
på rollelisten, munder ud i en stor af
sluttende scene. Skjalden siger: »Børn! 
Nu vil vi synge om det fine og gode 
Danmark og om det rene danske sprog«. 
Derefter synger alle »Som en rejselysten 
flåde«.

Stykket har ikke overlevet som hel
hed til vor tid. Det er meget tidspræget; 
men de bedste musikalske elementer har 
overlevet, for eksempel »Tågen letter«. 
Også nogle af sangene har klaret sig. 
Foruden »Som en rejselysten flåde« dre
jer det sig om »Min pige er så lys som 
rav« og »Så bittert var mit hjerte«.

Musikken til »Moderen« er meget 
smuk, og det er tankevækkende, at Carl 
Nielsen skrev disse melodier på et tids
punkt, hvor han personligt var ude i en 
dyb krise. Nationalt set handlede alting 
om Genforening, for ham var det en askil- 
lelsens tid. Han var separeret fra sin ko
ne, billedhuggeren Anne Marie Carl 
Nielsen; men han brevvekslede hyppigt 
med hende.

Hun var født i Sønder Stenderup ved 
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Kolding. Mens Carl Nielsen kompone
rede musikken til »Moderen«, skrev han 
følgende til hende: »Jeg tænker på dig 
ved at læse om Afstemningen i Sønder
jylland... og jeg kan forstå, at dit hjerte 
banker, når du tænker på din ungdom, 
hele egnen og landet, hvor du er vokset 
op.«

Selv fynboen Carl Nielsen blev grebet 
afstemningen i genforeningstiden. Hans 
og Helge Rodes værk blev vel nok slut

stenen på en frodig periode i Sønderjyl
lands sanghistorie. En historie, som be
gyndte med Henrik Pontoppidans stille 
og håbefulde »Det lyder som et eventyr« 
og sluttede med Helge Rodes fejende 
flotte hyldestsang »Som en rejselysten 
flåde«.

1) Holger Drachmann: »Derovre fra Græn
sen«.

»Stenen står og slægter melde..«
Om genforeningsmindesmærkerne

Af INGE ADRIANSEN

Museumsinspektør Inge Adriansen fortæl
ler om genforeningsstenene og drivkræfter
ne bag denne folkelige monument-rejsning.

Den begivenhed i Danmarkshistorien, 
som har været årsag til rejsning af flest 
monumenter og mindesmærker, er Gen
foreningen i 1920. I glæde herover blev 
der over hele landet fra 1920 til 1940 rejst 
i hundredevis af mindesmærker. En op
gørelse fra 1938 viser, at der var 561, og 
siden da er der rejst et par snese, især i 
1945, hvor man en række steder valgte 
at mindes Befrielsen og 25-året for Gen
foreningen på en fælles sten. Der er såle
des op mod 600 genforeningsmindes
mærker fordelt over det ganske land. 
Ingen anden enkelt begivenhed, heller 
ikke Befrielsen, har givet anledning til 
en tilsvarende monumentrejsning.

De forskellige typer
Genforeningsmindesmærkerne er af 
uhyre forskellig karakter. De spænder 
fra monumentale statuegrupper, udført 

af fremtrædende kunstnere, over obeli
sker og billedsten med citater fra Høj
skolesangbogen eller Bibelen til almin
delige marksten, tilhugget på enkel vis 
af initiativtagerne og forsynet med en 
lokalt affattet indskrift. Variationen af 
genforeningsmindesmærkerne afspejler 
således på smuk vis bredden i det dan
ske folk.

Mindesmærker udført af kunstnere
En lille håndfuld af mindesmærkerne er 
udført af kunstnere som bestillingsop
gaver. Det største og mest markante 
monument er skabt af billedhuggeren 
Axel Poulsen. Det er en statuegruppe i 
bronze med en mor, der modtager sin 
hjemvendte datter. Trods de kolossale 
dimensioner (over 8 m) er det et stilfær
digt kunstværk med en indtrængende 
tone. Det er placeret på Trianglen i Kø
benhavn ved indgangen til Fælledpar
ken og er byens officielle genforenings
monument, skænket af Carlsbergfondet 
i 1930.
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Axel Poulsen var inspireret af Henrik 
Pontoppidans digt fra 1918 »Det lyder 
som et eventyr«, som også dannede ud
gangspunkt for Joakim Skovgaards be
rømte afstemningsplakat.

Samme digt har også inspireret andre 
kunstnere. Således har billedhuggeren 
Anders Bundgaard i 1930 hugget en stor 
smuk statuegruppe i granit med mode
ren og den hjemvendende datter til Vest
parken i Randers. Bundgaards materia
levalg og formsprog er meget forskelligt 
fra Axel Poulsens, men begge monumen
ter er udtryksfulde og bevægende. Carls- 
bergfondet har også ydet støtte til min
desmærket i Randers, der er rejst på ini
tiativ af Sønderjysk Forening i Randers i 
1930. Motivet med den hjemvendte dat
ter findes også på et bronzerelief udført 
af den tjekkiske kunstner A. Kroupka til 
Vestjydsk Gymnasium i Tarm, hvor det 
blev afsløret i efteråret 1919 som et af de 
allerførste genforeningsmindesmær
ker.

I Christiansfeld blev der i 1935 rejst et 
granitrelief med en engel, der omfavner 
to kvinder, mor og datter, der symboli
serer Danmark og Sønderjylland. Niels 
Skovgaard har lavet forlæg til dette mo
nument, som er bekostet af Ny Carls- 
bergfondet. I Ulkebøl står det største og 
smukkeste af de alsiske genforenings
mindesmærker. Det er udført af billed
huggeren Jens Lund og består af en tre
sidet granitsøjle med en række figur
grupper, der symboliserer modersmå
let, kampen for retten og hjemkomsten 
til Danmark. Også her er det Ny Carls- 
bergfondet, som har valgt kunstneren 
og skænket værket.

Genforeningssten, rejst af lokalbefolkningen 
Hovedparten af genforeningsmindes
mærkerne er imidlertid ikke skabt af 
fremtrædende kunstnere. De er udført 
af lokale folk, som har ønsket at forløse 
deres glæde i et mindesmærke, der til

Genforeningsnionunientet på Trianglen ved ind
gangen til Fælledparken, København, udført af 
billedhuggeren Axel Poulsen 1926-30, støbt i bron
ze. Foto: Museet på Sønderborg Slot.

sene tider kunne vidne om den store 
begivenhed, de havde oplevet i 1920.

Det typiske genforeningsmindesmær
ke er en granitsten, fundet i sognet og 
med befolkningens hjælp slæbt fra mar
ken eller stranden til et centralt sted, 
hvor den kan ses af mange forbipasse
rende. Stenen er forsynet med en kort, 
manende eller en længere, velklingende 
indskrift.

Udgifterne til transport og indhug- 
ning af bogstaver er næsten altid blevet 
dækket gennem en indsamling i sognet. 
Det er oftest relativt beskedne beløb, det 
har drejet sig om. Undertiden nåede ind
samlerne slet ikke sognet rundt, før be
løbet var skaffet. Så kunne skuffelsen til 
gengæld opstå hos dem, der ikke fik 
mulighed for at være med til at yde de
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res bidrag til rejsning af genforenings
stenen.

Næsten overalt er der ved afsløringen 
af genforeningsmindesmærkeme afholdt 
festligheder med nationale taler, fædre
landssange og deltagelse af unge og gam
le. Undertiden er der lavet et lille anlæg 
omkring stenen, og vedligeholdelsen af 
anlæg og sten påhviler i reglen det of
fentlige. Initiativtagerne kan være pri
vatpersoner, men ofte er det lokale for
eninger, som får sat arbejdet i gang. Der
imod har det ikke været en sag, som de 
offentlige myndigheder iværksatte. Gen
foreningsmindesmærkeme afspejler der
for ægte folkelige initiativer. Denne vir
ketrang udløste sig også i de mange op
findsomme måder at transportere stene
ne på og i talrige konkurrencer om at 
formulere de bedste indskrifter.

Genforeningssten rejst af private på egen 
grund
En særlig gruppe genforeningssten er 
de helt private, som er rejst i folks egne 
haver eller på private grundstykker. Den
ne gruppe synes at være mere udbredt i 
kongeriget end i Sønderjylland. Her i 
landsdelen har det næsten overalt været 
en fælles sag at få rejst et mindesmærke. 
Et af de få eksempler på en sønderjysk, 
privatejet genforeningssten, findes i En- 
derupskov. Den blev sat i skellet mellem 
to ejendomme som drilleri over for en 
hjemmetysk nabo. Hver gang denne stod 
i sin stalddør eller færdedes på sin mark, 
kunne han læse den bydende indskrift 
på genforeningsstenen og se Dannebrog, 
som var indhugget i stenen. Indskriften 
lyder: »Elsk dit land, dit folk og dit sprog 
samt vore oldtidsminder«. Stenen er se
nere overgået i offentlig eje.

Indskrifterne
Det er meget forskelligartede indskrif
ter, vi møder på genforeningsstenene, 
og forfatterne er lige så forskellige. En 

håndfuld danske digtere er hyppigt cite
rede, men størsteparten af indskrifterne 
er udformet af lokale folk, ofte præsten 
eller læreren eller - i enkelte tilfælde - 
disses hustruer. En liste over det i hyp
pigst citerede ser således ud:

mindesmærker
1. N. F. S. Grundtvig 20
2. Johannes Helms 12
3. Bjørnstjerne Bjørnson 11
4. Henrik Pontoppidan 8
5. Hans Krüger 8
6. Paludan Müller 5
7. Johan Ottesen 5
8. Carl Ploug 4
9. Grev Schack 4
10. Biblen 4

Der er en vis forskel i indskrifterne på 
genforeningssten i kongeriget og i Søn
derjylland. I det gamle land sker det lidt

Genforeningsnionument i Spang ved Ulkebøl, 
udført i bornholmsk granit af billedhuggeren Jens 
Lund 1935-37. Foto: Ulkebøl lokalhistoriske ar
kiv.
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Den 10 tons tunge genforeningssten slæbtes fra Kegnæs Drej til Lysabild den 23. april 1930. 200 
mand og halvt så mange børn deltog i den besværlige transport. Da stenen var slæbt fra stranden op på 
vejen, udløstes spændingen i et rungende hurra og afsyngelsen af »Der er et yndigt land«.

hyppigere, at man tager Gud til indtægt 
for Genforeningen. Det afspejler sig bå
de i citaterne fra digtere og i de lokalt 
affattede indskrifter. Et citat fra en af 
Davids Salmer er anvendt flere steder i 
kongeriget: »Det er sket af Herren, men 
underligt for vore øjne«. Det mest an
vendte citat er dog: »End er der en Gud 
foroven, der råder for Danmarks sag« . 
Det stammer fra Johan Helms sang fra 
1877: »Jeg elsker de grønne lunde«. Ved 
afsløringen af mindesmærkerne var den
ne sang blandt de mest benyttede sam
men med »Kongernes Konge« og »Der 
er et yndigt land«.

Også i Sønderjylland benyttes citatet 
fra Helms, men på mange sønderjyske 
sten er der indskrifter af en lidt anden 
type end i det øvrige land, simpelthen 
fordi man her har haft et andet erfa
ringsgrundlag. En række sønderjyske 
sten fortæller således med en naturlig 

selvbevidsthed om befolkningens egen 
indsats ved folkeafstemningen, f. eks. i 
Sottrup, Ullerup, Lavensby, Stevning og 
Egen. På Lavensby-stenen står der: 
»10.2.1920 stemte vi os hjem til Danmark 
med 150 danske stemmer mod 1 tysk«.

Afsteniningskampen på 
genforeningsstenene
Hovedparten af indskrifterne vidner om 
glæde og taknemlighed som f. eks. i Bal- 
lum og Tiset: »Vi valgte af vort hjertes 
trang Danmark!«. Der er dog også an
dre røster på stenene. På 21 genforenings
sten, som næsten alle står i kongeriget, 
møder vi indskrifter, som understreger, 
at kun en del af Sønderjylland blev dansk 
igen. I Vigersted på Sjælland og i Nør- 
holm ved Varde er der uafhængigt af 
hinanden rejst sten med næsten samme 
indskrift: »Nordslesvig 1920 - Aldrig 
mister den sit håb, der bliver mindet
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tro«. På Sjælland var ordene formuleret 
af sognepræst Krogh-Meyer, som be
grundede valget med disse ord: »Ved at 
sætte Nordslesvig ville jeg pointere, at 
vi ikke fik alt det tilbage, som vi havde 
mistet. Og de to nederste linjer på stenen 
satte jeg for at udtrykke håbet om, at en 
gang vil det skilte atter bøje sig sam
men«. På Nørholm-stenen står det sam
me citat, men der indledes med ordene 
»Den halve Genforening 1920«.

Den sten, som bærer de stærkeste min
delser om nationalitetskampen, er den 
såkaldte ormesten i Solbjerg syd for År
hus. Det er en stor sten med en markant 
fure, som allerede i 1700-tallet havde gi
vet anledning til en række folkesagn. 
Denne sten blev i 1920 valgt til at være 
genforeningssten. Indskriften lyder: 
»Nordslesvig freistes fra voldsherredøm
mets gru, Sydslesvigs danske kæmpe 
endnu - 1920«. Initiativtagerne til rejs
ning af denne sten var folk med tilknyt
ning til Slesvig-Ligaen, som var kritisk 

Ved afsløringsfesten den 5. juni 1930 i Lysabild 
talte en af initiativtagerne, formanden for Danske 
Samfund i Lysabild sogn, gårdejer Christian Jen
sen, Skovby. På den endnu indhyllede sten varen 
indskrift, forfattet af højskolelærer Godfred Han
sen: »Stenen står, hvor tro og tål vandt vor ret og 
modersmål«.

over for inddelingen i afstemningszoner 
og grænsedragningen i 1920. Et forslag 
til en endnu skarpere indskrift, der ma
nede til fortsat kamp for Sydslesvig, blev 
udformet af bibliotekar Viggo von Hol- 
stein-Rathlou, men ikke benyttet.

Regionale forskelle
Der er betydelige forskelle i antallet af 
mindesmærker fra landsdel til landsdel. 
I det gamle Ribe amt, hvor forbindelsen 
til Sønderjylland havde været hyppig, 
var der i 1938 kun rejst seks genforenings
sten, mens der i Randers amt derimod 
var 70.1 det hele taget er den jyske øst
kyst langt bedre forsynet med disse min
desmærker end vestkysten - uanset om 
vi er nord eller syd for Kongeåen. I Tøn
der amt var der i 1938 15 genforenings
sten, og i det langt mindre Sønderborg 
amt var der på samme tid 36. Denne 
regionale forskel kan næppe forklares, 
hvis man ikke vil gribe til de gamle, nu 
forladte forestillinger om folkekarakter.

Enkelte steder er forklaringen den, at 
befolkningen i et stort område er gået 
sammen om at skabe et genforenings
mindesmærke på en fælles samlings
plads. Det var f. eks. tilfældet på Born
holm, hvor der på Christianshøj i Al
mindingen blev rejst en stor sten i 1921. 
Bornholm har kun en enkelt genfor
eningssten foruden denne.

Andre steder opstod der en vis kon
kurrence mellem nabolandsbyer om at 
komme først med en genforeningssten. 
Det var ikke altid en selvfølge for alle, at 
den skulle stå i sognebyen. I Egernsund 
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Genforeningsstenen i Gram har et let ændret 
citat fra Grundtvigs salme Den signede dag: »Al
tid dages det dog påny, hvor hjerterne morgen 
vente«. I Gram mente man, at den oprindelige 
version: »Immer det dages dog på ny...« havde 
tysk klang, og man valgte derfor at fordanske 
Grundtvig. Det var dog overflødigt. Ordet immer 
findes på oldnordisk.

lykkedes det således borgerne i 1930 at 
få samlet midler og rejst en sten, der blev 
afsløret den 15. juni - en lille måneds tid 
før de danske foreninger i Broager sogn, 
hvorunder Egernsund hører, kunne af
sløre deres sten i Broager. Tilsvarende 
var der i Lysabild sogn to komiteer, som 
forestod rejsning af genforeningssten, der 
blev afsløret i 1930 med fem dages mel
lemrum, i Lysabild og i Skovby.

A ndre genfor ei i i / igsm i nd er
Det var ikke blot sten, der blev rejst til 
minde om Genforeningen. På Dybbøl 
Banke rejste de danske soldaterforenin
ger i 1920 en stor flagmast i en stenring 
med tre høje indskriftsten. Det er et dob
beltmonument, hvor man både mindes 
de faldne i de slesvigske krige og Gen
foreningen. Genforenings-flagmaster rej
stes mange steder over hele landet, i Vi
borg amt var der således fem flagma
ster, hvoraf de fire er placeret på kirke
gårde.

Også mindetræer blev plantet i bety
deligt omfang, især i 1920. F. eks. plante
de beboerne i Hvalløse et lindetræ på 
genforeningsdagen i forbindelse med 
afholdelsen af en takkegudstjeneste og 
genforeningsfest, og i Frederiksborg amt 
plantedes mindetræer tre steder i 1920.

Endelig kan nævnes, at kirkeklokker, 
mindeplader og syvarmede lysestager 
blev skænket til kirkerne med indskrif
ter, der fortalte, at de var givet i glæde 
over Sønderjyllands tilbagevenden til 
Danmark.

Drivkraften bag monument-rejsningen 
Som nævnt er det en helt usædvanlig 
folkelig indsats for rejsning af mindes
mærker, som udfoldede sig i 1920-1940. 
Forklaringen herpå er nok den enkle, at 
Genforeningen for mange danske ikke 
alene var en stor gave, som man ville 
udtrykke sin taknemlighed over, men 
tillige et udtryk for, at retfærdigheden 
omsider havde vundet. På stenene i Al
mindingen på Bornholm, i Nordborg på 
Als og Ullerup på Sundeved står det 
samme citat af en ukendt bornholmer. 
Det udtrykker i jævne ord, hvad der for 
de fleste må have været drivkraften bag 
monument-rejsningen: »Stenen står og 
slægter melde, magt ej mer for ret skal 
gælde«.

Litteratur:
Artiklen bygger især på Johs. Vejlagers store 
værk Genforeningsmindesmærkernes Histo
rie, Kolding 1938. Heri er en fortegnelse over 
de 561 værker, som var rejst på udgivelses
tidspunktet.

Museet på Sønderborg Slot modtager me
get gerne fotografier af genforeningssten 
overalt i Danmark.
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Genforeningsstenen i Vester Sottrup blev rejst med tilskud fra alle danske i sognet. Den blev indviet 
den 15. juni 1935, og ved den efterfølgende fest i forsamlingsgården blev hovedtalen holdt af 
seminarielærer Claus Eskildsen, der var redaktør af Sønderjysk Månedsskrift.

De hyppigste indskrifter på genfor- 
eningsmindesmærker:

END ER DER EN GUD FOROVEN
DER RAADER FOR DANMARKS SAG

(Johannes Helms)

ALT HVAD FÆDRENE HAR KÆMPET 
MØDRENE HAR GRÆDT
HAR DEN HERRE STILLE LÆMPET 
SAA VI VANDT VOR RET

(Bjørnstjerne Bjørnson)

TIL DEN LYKKE MAN ALDRIG
SAA MAGE
SAA END LEVER DEN GAMLE AF 
DAGE

(N. F. S. Grundtvig)

IMMER DET DAGES DOG PAA NY 
HVOR HJERTERNE MORGEN VENTE

(N. F. S. Grundtvig)

VI ER DANSKE, OG VI VIL 
VEDBLIVE AT VÆRE DANSKE

(Hans Krüger)

DET LYDER SOM ET EVENTYR 
ET SAGN FRA GAMLE DAGE 
EN RØVET DATTER DYBT BEGRÆDT 
ER KOMMET FRELST TILBAGE 

(Henrik Pontoppidan)

OG DE TRO'DE AT HJERTEBAAND 
KAN BRISTE
OG DE TRO'DE AT GLEMMES KAN 
VOR RET

(Johan Ottesen)

SLESVIG LAND GENVUNDET 
DET ER KAMPENS MAAL

(Paludan Müller)
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Genforeningstidens historiemaleri
Af BIRGIT JEN VOLD

Med Genforeningen fik historiemåleriet en 
kortvarig opblomstring. Museumsinspektør 
Birgit Jenvold fortæller om Genforeningen i 
malerkunsten og de vigtigste motiver.

Historiske motiver stod i 1700- og 1800- 
tallet som den højst vurderede genre i 
billedkunsten. Men i 1920 var der andre 
værdier i kunsten, som gjorde, at unge 
talenter ikke længere fandt interesse i 
området, ligesom der kun var få aftage
re af den type motiver. Det Nationalhi
storiske Museum på Frederiksborg Slot 
havde været den betydeligste køber af 
malerier med emner fra store begiven

heder i fædrelandets historie. Men også 
på Frederiksborgmuseet var nye tider 
ved at indfinde sig. I praksis betød det, 
at man satsede på portrætter af fremtræ
dende danskere fremfor kunstneriske 
fortolkninger af glorværdige hændelser.

Genforeningen var dog en begiven
hed af en sådan karakter, at den særlige 
samtidshistoriske genre inden for histo
riemaleriet atter blev aktuel. Frederiks
borgmuseet sendte en række kunstnere 
til Sønderjylland i genforeningsdagene 
og udskrev en konkurrence om et gen
foreningsmaleri. Der blev også fra andre 
sider bestilt kunstværker med Genfor- 

Hans Nikolaj Hansen: Kong Christian den X. rider over grænsen den 10. juli 1920. 1921. Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Det store maleri af helten, der indtager sit 
genvundne land under folkets jubel, er det vel nok mest folkekære historiemaleri fra vort århundrede. 
Det er kendt af de fleste danskere bl.a. fra den historiske faglitteratur, hvor man ikke gør opmærksom 
på, at virkeligheden er bearbejdet.
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eningen som tema, og enkelte kunstnere 
har efter egen indskydelse fundet inspi
ration i emnet.

Mange af de værker, der kom ud af de 
officielle opfordringer og bestillinger, er 
i dag samlet på Frederiksborg og på Søn
derborg Slot, hvor de indgår i museets 
permanente genforeningsudstilling. Det 
vil her føre for vidt at belyse de enkelte 
kunstneres værker nærmere. Derimod 
forekommer det interessant i jubilæums
året at skabe et overblik over, hvad
mængden af genforeningsmalerier ge
nerelt ville overbringe kommende gene
rationer om den største begivenhed i 
Sønderjyllands historie i det 20. århund
rede.

Kongen og folket
Den ranke konge på den hvide hest ri
der ind i det genvundne land omgivet af 
folket, der hilser ham med flag, blomster 

og højt hævede hatte. Monarken rider 
roligt frem gennem folkemængden. De 
mange ansigter er spændte, glade, al
vorsfulde. Borgere, bønder, unge og 
gamle, som kaster blomster mod kon
gen. Man bemærker ikke mindst pige
børnene og de unge kvinder i hvide kjo
ler med røde skærf. Det er en højtidelig 
og længe ventet time. Jomfru Fanny i 
Aabenraa havde årtier forinden spået, at 
kongen skulle komme tilbage på en hvid 
hest. Allerede i efteråret 1919, før afstem
ningerne viste, at Nordslesvig skulle ind
lemmes i Danmark, indvilligede Christi
an den X. i at lade spådommen gå i op
fyldelse, når tidens fylde kom.

Adskillige malere har fortolket kon
gens ridt. Man kunne tro, at landevejen 
mellem Taps og Christiansfeld den 10. 
juli 1920 var godt besat af danske kunst
nere på reportage-arbejde! Flere af de 
kunstnere, der arbejdede med motivet,

Hans Nikolaj Hansen: Ved vejen til Tønder venter sønderjyderne den 12. juli 1920 på kongen. 1921. 
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Maleriets komposition kan forekomme under
lig, men i en skitse, der ligger til grund for billedet, ses kongen vinkende i en bil til højre.

164 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-95



Hedvig Collin: Flagene lil Sønderjylland sys. 1919. Museet på Koldinghus. Billedet af de flittigt 
arbejdende kvinder giver et hell andet indblik end historiemalerier har for vane. Her er det ikke de store 
helte, som fører sig frem, men derimod »den usynlige hånd«, der som altid er uundværlig.

har dog næppe været tilstede, men i ste
det taget udgangspunkt i fotografier.

Kongens ridt var allerede, inden det 
foregik, et nationalt symbol, og virkelig
heden kom oven i købet til at overgå 
spådommen, da kongen løftede en af de 
små rød-hvid-klædte piger op til sig. Hun 
tog ham om halsen - og sagt med nuti
dens sprogbrug: så var den scene i kas
sen! Lille Johanne, hvis fine kjole i dag 
findes på Haderslev Museum, var ban
ge for at falde ned, så hun tog selvfølge
lig godt fat i rytteren. Men det kommer 
overhovedet ikke historiemaleriet ved! I 
det øjeblik fødtes et af de stærkeste 
dansknationale symboler, som vort år
hundrede har set. For mange mennesker 
er majestæten på den hvide hest med 
den sønderjyske pige foran sig i den jub
lende folkemængde fortsat det ultimati
ve billede på Genforeningen.

Stefan Viggo Pedersen fastholdt situ
ationen i det øjeblik, hvor pigens mor 
slipper sit barn helt. Vejen ligger åben, 
og de to på hesten hjælpes frem af solen, 
der står skarpt ned på kongens ryg og 
hestens kridhvide bagparti. At lyset så 
åbenbart af symbolske årsager - eller ved 
en fejltagelse - falder nordfra denne som
merdag siger ganske meget om historie
maleris forhold til virkelighedens ver
den.

At historiemaleri skaber langtidshold
bar symbolik og gode effekter ved at 
bearbejde de faktiske hændelser ses og
så i Hans Nikolaj Hansens opfattelse af 
kongens ridt. Det endelige maleri er ju
steret i forhold til hans skitse af motivet 
bl. a. ved tilføjelsen af en ung kvinde i 
forgrunden, som i teatralsk positur knæ
ler i vejsiden, mens hendes rose-kasten- 
de hånd skal lede vores blik op mod 
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kongen og barnet. Hans Nikolaj Hansen 
var blandt de kunstnere, som Frederiks- 
borgmuseet sendte til Sønderjylland i 
festdagene i juli 1920. Han fulgte konge
familiens rejse og leverede tre skitser - 
udover kongens ridt - en scene fra Dyb- 
bølfesten dagen efter, hvor Christian den 
X. modtager det gamle Dannebrog som 
gave fra veteranerne fra 1864, overdra
get af yndige, hvidklædte unge piger. 
Endelig et billede fra tredjedagen, hvor 
kongefamilien i bil kørte til Tønder: Et 
motiv fra en vejkant på Vesteregnen, 
hvor en gruppe har samlet sig for at 
hilse i forbifarten. På skitsen ses kongen 
i bilen, men han er udgået af det endeli
ge billede. Hansen fik nemlig bestilling 
på en genforeningstrilogi til Frederiks- 
borgmuseet ud fra de udførte skitser. 
Motivet med de forknytte marskbønder 
falder lidt ved siden af med dets social
realistiske reportagepræg i forhold til de 
to øvrige, som nærmest er blevet syno
nyme med eftertidens billede af Genfor

eningen. Hansens kongeridt og Dybbøl- 
fest er begge blevet afbilledet utallige 
gange, ofte som ukommenterede illu
strationer af virkeligheden.

Erik Henningsen var også udsendt af 
Frederiksborgmuseet for at fastholde de 
betydningsfulde begivenheder. Hen
ningsen var ekspert i socialrealistiske 
motiver med særligt blik for livets skyg
gesider. Hans bidrag til afstemningsti
dens begivenheder er da også hentet i 
Zone 2, hvor alt er brunt i brunt efter 
afstemningen, da Flensborgs dansksin
dede bliver efterladt på havnen. Den 
mørkttonede akvarel med undselige 
Dannebrogsflag i den passive folke
mængde fortæller tydeligere end ord om 
nederlagsstemning.

Fra Flensborg stammer i øvrigt det 
eneste kendte genforeningsmotiv af en 
tysk maler. Maleriet af amatørmaleren 
Marie Mertner viser Flensborgs flag
smykkede gader og folkemængde på af
stemningsdagen -farverigt og travlt.0
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Anna E. Munch: Mor Danmark skæn
ker Dannebrog til det sønderjyske folk. 
1919. Museet på Sønderborg Slot. Mo
tivet med den blide mor og det næsten 
tilbedende folk blev brugt som postkort 
allerede i sommeren 1919. Som post
kortmotiv er den unge elegante kvinde 
ganske pa linie med, hvad der i øvrigt 
fremstilledes af postkort i tiden.
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Stefan Viggo Pedersen: Kong Christian den X., ledsaget af kronprins Frederik og prins Knud, rider 
over den gamle grænse. 1920. Museet på Sønderborg Slot. Maleriet er en skitse til et langt senere 
udført større billede på Frederiksborg Slot og indkom som bidrag til den konkurrence, som museet 
udskrev i 1920. Det moderne formsprog understreger med ganske andre virkemidler end H.N. 
Hansens berømte version af samme tema, at der er menneskemylder i sommerbrisen.

Dannebrog
Udover Christian den X. var Dannebrog 
det mest slagkraftige nationale symbol i 
genforeningstidens historiemaleri - som 
også i den virkelige verden. Flaget ses 
næsten overalt, når man betragter bille
derne. Bemærkelsesværdige er to male
rier, som på særlig markant vis sætter 
flaget i centrum. Begge har titlen »Flage
ne til Sønderjylland syes« og er malet i 
1919 af Carla Colsman og Hedvig Col
lin.

De to kunstnere har fundet motivet 
på Christiansborg, hvor der var indret
tet en systue med det velgørende formål 

at skaffe hundredevis af flag klar til brug 
ved afstemningerne, hvor det for første 
gang i 56 år ville blive tilladt at flage 
med Dannebrog i området. Flagene blev 
syet af frivillige damer (eller deres tyen
de) og var en af de meget konkrete opga
ver, som nationalt sindede kvinder i ho
vedstadområdet kunne give sig i kast 
med.

Flagene lyser flimrende op i det store 
rum, som de to kunstnere har set fra 
hver sin vinkel - og at de har været der 
samtidig, ses på Collins billede, hvor man 
i højre side øjner lidt af et staffeli.

Man kan gøre sig overvejelser om, 
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hvorvidt de to i deres motivvalg bevidst 
har valgt en kvinderelevant, dagligdags 
indfaldsvinkel til historiemaleriet som 
genre. Carla Colsman indleverede i hvert 
fald sit billede til Frederiksborgkonkur- 
rencen. Vi kan i dag kun gisne om, hvor
vidt hun virkelig har ment, at Danne
brogs-systuen ville have en chance blandt 
mandlige kollegers værker. Hun har 
næppe et øjeblik været i tvivl om, at de 
ville anvende flaget som trumf på store 
begivenheder.

Carla Colsman forærede sit maleri til 
den såkaldte Kunstnergave til Sønder
jylland, der som danske kunstneres gen
foreningsgave fordeltes mellem muse
erne i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg 
og Tønder i 1921. I denne i øvrigt store 
kunstsamling er billedet til gengæld det 
eneste, der har relation til Genforenin
gen.2) Også andre kvindelige kunstnere 

beskæftigede sig med flaget, som Anna 
E. Munch, der i en akvarel lod Mor Dan
mark overdrage Dannebrog til sønder
jyderne. Denne form for symbolsk frem
stilling af Genforeningen var dog foræl
det i en tid, hvor smagen fordrede, at 
historiemaleriet var naturalistisk - sådan 
som det bl. a. gav sig udslag i Frederiks- 
borgmuseets køb af Hans Nikolaj Han
sens trilogi og siden også et maleri af 
Stefan Viggo Pedersen ud fra den skitse, 
som han deltog med i konkurrencen.

At Dannebrog, Mor Danmark og Søn
derjylland symboliseret ved den røvede 
datter var brugt på valgplakater i tiden 
op til afstemningen var ikke ensbety
dende med, at den form for indforstået
hed var anvendelig, når der skulle males 
moderne historie. Det er tydeligt, at fler
tallet af de kunstnere, som arbejdede med 
Genforeningen, søgte at give deres vær

Laurids Tlixen: Christian den X. til hest på 
Christiansborg Slots Ridebane. 1919. Mu
seet på Sønderborg Slot. Hest og rytter i 
stærk bevægelse giver indtryk af uro og 
anspændthed, som da også bestyrkes af den 
dæmpede farveholdning. Gråvejrsdagen kan 
være en manipulation fra kunsterens side.
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ker autencitet gennem både naturalistisk 
malemåde og motivvalg.

Alvorlige mænd
Til Frederiksborgmuseets konkurrence 
om et genforeningsmotiv indkom der 
kun ti bidrag. Flertallet af de danske 
kunstnere har oplevet historiemaleri som 
håbløst passé. Modernismen var på vej 
frem, og billeder med fortællende ind
hold blev betragtet som ganske simpelt 
pinlige, hvis man ville have forstand på 
kunst. Skulle væsentlige fixpunkter i ti
dens gang fastholdes, blev det i stedet 
gjort gennem portrætter af betydnings
fulde personer. Og det gælder for så vidt 
stadig. Portrættet som »historieskriv
ning« var da også udbredt ved Genfor
eningen, hvor mange politikere og em- 
bedsmænd blev foreviget til offentlige 
institutioner og foreninger. Bl. a. har Fol
kehjem i Aabenraa en stor portrætsam
ling, hvor en lang række forkæmpere for 
danskheden kan ses. Blandt genfore
ningstidens større værker i denne genre 
er Harald Slott-Møllers gruppeportræt 
af den internationale kommision, der 
overvågede afstemningerne.

Et af de mest bemærkelsesværdige 
portrætter fra genforeningstiden er ma
let af Laurids Tuxen på bestilling af Carls- 
bergfondet, som forærede det til Museet 
på Sønderborg Slot. Et stort portræt af 
Christian den X. til hest på Christian- 
borgs Ridebane. Billedet er udført under 
forhandlingerne om afstemningerne, i en 
periode hvor Sønderjyllands fremtid var 
uafklaret. Tuxen har valgt at vise mo
narken uden indflydelse, i en situation 
hvor der tages beslutninger, mens han 
kun kan ride omkring udenfor. Han er 
nem at distrahere og få ud af balance, 
som placeringen af rytter og hest for
skudt for midteraksen i billedet under
streger. Han stopper hesten og drejer 
hovedet, som om nogen har kaldt på 
ham, og med denne bevægelse undgås 

fornemmelsen af, at det hele vælter. Usik
kerheden, momentet før han får klarhed 
og en rolig hest, er fastholdt og dermed 
tillagt betydning.

Skulle vi rekonstruere genforenings
tidens stemninger ud fra kuntnernes for
tolkninger, ville meget være tabt uden 
de travle sypiger, de efterladte i Flens
borg og den magtesløse, men vågne kon
ge. Samtidig er det selvfølgeligt, at de 
følelsesmæssigt mest sigende øjeblikke i 
glædesrusen fæstner sig som folkeeje og 
fællesgods. For at være nation må man 
have noget at være fælles om - gerne, 
meget gerne, enkle symboler som konge 
og flag - så må alvorlige mænd, flittige 
kvinder og pæne piger komme i anden 
række.

Noter
1. Gengivet i Inge Adriansen og Broder 
Schwensen: Sønderjyske billeder. Fra det ty
ske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920, 
1995, s. 51.

2. Tilhører Haderslev Museums del af 
Kunstnergaven, deponeret på Museet på Søn
derborg Slot. Afbildet op. cit. s. 50.
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Afstemnings- og genforeningsfester
Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN

Med afstemningen og Genforeningen havde 
den sønderjyske festkalender fået to nye mær
kedage. Carsten P. Rasmussen, Institut for 
grænseregionsforskning, har set nærmere på 
grundlæggelsen af de folkelige og populære 
afstemnings- og genforeningsfester.

Året 1920 har sat sig mange minder i 
dansk kultur, landskab og folkeliv. Det 
har også - i hvert fald for et par generati
oner af sønderjyder - ændret kalende
ren, idet det føjede et par mærkedage til 
den rige flora, der var i forvejen.

Sønderjylland har før bidraget med 
nationale mærkedage, først og fremmest 
Isteddag og Dybbøldag. Ingen af dem 

var imidlertid rigtigt egnede som fest
dage. Isteddagen var ikke brugbar som 
samlingspunkt for et folk, der ikke læn
gere troede på, at det kunne vinde frem i 
verden med våben i hånd. Dybbøldagen 
betød meget, men den var en smertens
dag. Genforeningen betød, at Sønderjyl
land nu også kunne bidrage til rækken 
af egentlige festdage.

Problemet var snarest, at der var alt 
for mange mulige mærkedage at min
des. Afstemningsdagen den 10. februar, 
den officielle genforeningsdag den 15. 
juni, dagen for kong Christian den X.'s 
ridt over grænsen den 10. juli og folkefe
sten på Dybbøl den 11. juli var alle høj

Oprindelsen til afstemningsfesterne var de arrangementer, der blev lavet på selve afstemningsdagen i 
1920. Her er det opdækningen på R. Andersens hotel i Gramby på afstemningsdagen i 1920. Foto: 
Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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depunkter i genforeningsåret. På sin vis 
kunne hver af dem bruges som fremti
dig samlingsdag.

I det kejserlige Tyskland havde staten 
valgt de nationale festdage og sørget for 
markeringen af dem. Det gjorde den dan
ske stat ikke efter 1920. Ingen af de man
ge mærkedage blev gjort til fridage, og 
ingen af dem blev massivt markeret af 
det offentlige apparat. Det hænger blandt 
andet sammen med, at disse festdage 
ikke berørte det øvrige land så meget, og 
at give sønderjyderne en ekstra fridag 
var næppe aktuelt. Det blev overladt til 
det folkelige initiativ at vælge festdage 
og markere dem.

Af s tem n ingsdagen
Af alle de mulige festdage var den 10. 
februar den, der mest var sønderjyder
nes egen. Den 10. februar 1920 afgjorde 
de Nordslesvigs fremtid, og de var da 
endnu sig selv, adskilt fra Danmark. Den 
dag blev siden deres dyrebareste natio
nale mindedag. Allerede i 1921 var der i 
vide kredse overalt i landsdelen ønske 
om at mindes den dag året forinden, 
hvor Sønderjyllands dansksindede fler
tal bød regn og rusk trods og stemte sig 
hjem. I Aabenraa og Sønderborg blev 
der etableret optog gennem byen. I Søn
derborg kunne man marchere gennem 
gaderne med militærmusik i spidsen, 
idet man benyttede sig af at have en 
dansk garnison i byen. Med dette optog 
kom dagen til at ligne nationaldage man
ge steder i Europa. Disse optog med 
hornorkestre i spidsen fik dog ikke stør
re udbredelse. I købstæderne blev der 
også afholdt særlige gudstjenester.

Allerede i 1921 var den mest udbred
te måde at mindes afstemningsdagen på 
fester i forsamlingshuse og andre steder, 
hvor dansksindede havde været vant til 
at mødes. Også på det punkt gik køb
stæderne i spidsen med fester på bl. a. 
Folkehjem i Aabenraa og Harmonien i 

Haderslev. Det var imidlertid langtfra 
de eneste steder. 11921 refererede Hejm- 
dal fester i 36 sønderjyske byer og lands
byer. Alle købstæder og flækker var med 
på nær Højer. Festerne var at dømme 
efter Hejmdals omtale mest udbredte i 
de mest danske amter, Haderslev og Søn
derborg, mens de i Tønder amt var sjæld
ne. Det kan dog skyldes avisens dårlige 
dækning der. De andre sønderjyske avi
ser omtaler stort set kun festerne i køb
stæderne og føjer kun et par landsbyer 
mere til rækken. Med sikkerhed var der 
således afstemningsfest i mindst 39 byer 
og landsbyer.

Nogle steder som i Aabenraa og Søn
derborg var festerne forberedt i lang tid 
med en imponerende arrangementsko
mité bag. Andre steder opstod ideen i 
sidste øjeblik. I Felsted havde ungdoms
foreningen egentlig planlagt en fore
dragsaften den 12. februar, men da der 
fremkom ønsker om en afstemningsfest, 
flyttede man arrangementet til den lO.fe- 
braur. I Hjordkær var man for sent ude. 
Forsamlingshuset var optaget den 10., 
så man måtte feste den 9. i stedet.

Festernes udbredelse i 30'erne
Det varede nu ikke mange år, før enhver 
forsamlingshusbestyrer på forhånd hav
de reserveret den 10. februar hvert ene
ste år. Et tilfældigt valgt år kan illustre
re, hvor vidt skikken nåede ud. I 1935 
omtalte aviserne Hejmdal, Dannevirke, 
Jydske Tidende og Flensborg Avis såle
des afstemningsfester i ikke mindre end 
119 sønderjydske byer og landsbyer. Der 
var fester i alle købstæder og flækker og 
i 110 landsbyer fordelt på 82 landsogne. 
Inklusiv bysognene havde tre fjerdedele 
af alle sønderjyske sogne dermed egen 
fest. I en del sogne var der to afstem
ningsfester, i Tinglev, Ullerup og Bro
ager sogne tre. Toppen blev dog nået i 
Burkal og Bov sogne, der hver kunne
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Kort over steder, hvor der blev holdt afstemningsfest den 10. februar 1935.

mønstre mindst fire afstemningsfester. I 
1933 var der endda mindst fem fester i 
Bov sogn.

Kun i ca. 30 sogne omtaler aviserne 
ingen fester. Enkelte afstemningsfester 
er formentlig forbigået de ellers meget 
omhyggelige redaktørers opmærksom
hed. En del meget små sogne havde ikke 
egen fest, men søgte til nabobyen eller - 
landsbyen. Bemærkelsesværdigt er det 
dog, at omkring halvdelen af alle sogne 
uden fest fandtes på Haderslevegnen. 
Her omtaler aviserne kun afstemnings
fester i hvert andet sogn. På denne egn 
var forsamlingshusene også forholdsvis 
færre end i resten af Sønderjylland. Det 
må afspejle en anden tradtion for folke
ligt arbejde - måske tog man i højere 
grad til byen end andre steder, måske 
var der simpelt hen mindre folkeligt- 
nationalt foreningsarbejde.

Afstemningsfesterne nåede ikke ale
ne ud over hele landsdelen, de samlede 
også en stor del af indbyggerne. I 1935 

meldes om 500 deltagere i aftenfesten i 
Rødding, 500 ved én af to fester i Hader
slev og 400 i Gråsten. Enkelte steder som 
i Lydersholm og Sønderhav mødtes kun 
40, men de fleste steder, hvor aviserne 
nævner et tal, samledes 100-200 menne
sker. Fra mange andre landsbyer melder 
aviserne blot, at der var stuvende fuldt 
hus. De fleste forsamlingshuse kunne vel 
rumme 100-200 mennesker, når der blev 
dækket op i hele salen ved lange borde. I 
alt må man regne med, at mindst 15- 
20.000 mennesker begav sig ud i mørket 
den vinteraften og drog til de sønderjy
ske forsamlingshuse.

Oftest var det ungdomsforeningerne, 
der arrangerede afstemningsfesterne, 
men det kunne også være såkaldte sel
skabelige foreninger. Efter oprettelsen 
af »Danske Samfund« i 1935, kom denne 
organisation mange steder til at stå som 
(med-)arrangør. I princippet var arran
gementerne ikke partipolitiske, bortset 
fra, at Det konservative Folkeparti tradi
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tionelt holdt sin egen fest i Aabenraa. 
Generelt var ungdomsforeninger og an
dre nationale foreninger dog mere præ
get af borgerlige end af socialdemokra
ter. Noget blev der rettet op på det, hvor 
det politisk og socialt mere brede »Dan
ske Samfund« kom til at stå bag festerne.

Afstemningsfesternes form
En afstemningfest blev en særlig festlig 
udgave af den normale foredragsaften i 
ungdomsforeningerne, sådan som de 
havde formet sig siden de folkelige for
eningers gennembrud i Sønderjylland i 
1880'erne og 1890'erne. Deltagerne mød
tes i reglen klokken 8 i sognets forsam
lingshus, hvis man havde et sådant, el
lers på kroen eller en skole. Festen blev 
så åbnet af ungdomsforeningens for
mand eller en anden fremtrædende lo
kal personlighed. Efter en indledende 
sang fulgte i reglen aftenens hoved tale, 
der oftest blev holdt af lærere, præster 
og journalister. I 1921 valgte de fleste 
naturligt nok at tale om folkeafstemnin
gen året før og den udvikling, der havde 
ført frem til den.

Det emne blev taget op med jævne 
mellemrum de følgende år. Ellers fulgte 
talerne to spor. Nogle talere holdt nær
mest oplysende foredrag om historiske, 
litterære eller geografiske emner. 11933 
blev der således talt om sønderjysk digt
ning i Kollund og sønderjysk folkemål i 
Frøslev, mens en højskoleforstanderfrue 
i Bov talte om »de tre dronninger, der 
havde gjort et stort arbejde, udsprunget 
af en dyb og inderlig kærlighed til Dan
mark: Thyra Danebod, Dronning Dag
mar og Dronning Margrethe«. Det be
mærkes, at alle disse foredrag havde en 
vis berøring med det nationale spørgs
mål. Andre talere forholdt sig mere di
rekte til den aktuelle situation. I Pad- 
borg blev der talt om tyskernes forsøg 
på at knægte det danske, og i Holbøl 
talte lærer Gammelgaard »alvorspræget 

af tidens tyngde om afstemningsdagen 
og dens betydning«. Talen kunne erstat
tes af et dilettantstykke. I trediverne gik 
særlige stykker om den nationale kamp 
eller truslerne mod demokratiet, ofte for
fattet af Chr. Demuth, deres sejrsgang.

Når aftenens hovedtaler havde slut
tet, eller dilettantstykket var forbi, var 
der sønderjysk kaffebord. Så var der i 
reglen »ordet frit«, hvad ikke så få vidste 
at benytte sig af. 11935 kunne man såle
des i Marstrup først opleve sognefoged 
Knudsen udtale håbet om, »at det præg, 
som afstemningen i 1920 satte på den 
sønderjyske befolkning, aldrig måtte 
udviskes«. Derpå fulgte taler for den 
danske sang, de danske sydslesvigere, 
den danske skolelovgivning og Det un
ge Grænseværn. Meget ofte blev der og
så holdt korte taler for kongen og flaget, 
og jævnligt blev der rettet særlige appel
ler til de unge om at slutte op om det 
nationale arbejde. En særlig del af disse 
korte taler var de ældre, der rejste sig og 
mindedes tiden før 1920. Ofte var det de 
samme mennesker, der holdt nogenlun
de de samme indslag år efter år. I en del 
sogne optrådte sangkor, og i købstæder
ne var der mere omfattende musikalsk 
underholdning ved professionelle kræf
ter.

Genforen ingsfester
Den næste store mærkedag i genfor
eningskalenderen er selve genforenings
dagen den 15. juni. Også den ønskede 
sønderjyderne at højtideligholde i 1921. 
Faktisk var opslutningen om denne dag 
fra begyndelsen snarest større end om 
afstemningsdagen.

På sin vis tog man i 1921 forskud på 
glæderne, for hovedfesten blev henlagt 
til den 12. juni i form af en stor såkaldt 
»sangerfest« i Dybbøl skanser. Forkla
ringen er den enkle, at den 15. juni ikke 
var fridag. Skulle alle kunne deltage, 
måtte man vælge en søndag i stedet. Det
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Optog på vej over Christian den X.'s bro i Sønderborg til stævne på Dybbøl, formentlig det store 
Gymnastikstævne og ungdomsmøde i 1933. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

blev altså den 12. juni, hvor 10.000 søn
derjyder festede sammen med bl. a. to 
tilrejsende ministre og et stort opbud af 
sangkor fra hele landet.

Men også den 15. juni blev markeret. 
Årstiden indbød til friluftsfester, og så
danne blev da også holdt i stort tal, skønt 
vejret ikke var det bedste. I Gram samle
des 3.000 mennesker. Broagerlands be
folkning mødtes på Smøl vold og folk fra 
Bovrup og omegn på Brokbjerg. På Sta- 
rup hede ved Haderslev mødtes hele 13 
ungdomsforeninger. Der var også store 
friluftsfester ved Mikkelborg Skov, i 
Guderup og Brøns, i Sønderborg, Ha
derslev og Aabenraa.

Ved flere friluftsfester indgik optog 
med flag, for 15. juni var også flagets 
festdag. I Aabenraa startede dagen såle
des med et optog af byens børn med flag 
i hænderne. De fleste, der ejede en flag
stang, lod over hele landsdelen Danne
brog gå til tops på dagen. Festerne for

løb ellers ikke ulig aftenfesterne med 
taler, sange og kortere indlæg. Blot var 
kaffen medbragt og blev nydt i det grøn
ne. Flere steder var friluftsfestens højde
punkt afsløringen af en genforenings
sten. Det skulle gentage sig andre steder 
de kommende år.

Om aftenen mødtes man ligesom den 
10. februar i forsamlingshuse, på kroer 
og skoler. Mindst 19 aftenfester er om
talt i aviserne. Det var altså noget færre 
end på afstemningsdagen, men det skal 
naturligvis ses i sammenhæng med de 
mange friluftsfester.

Tonen var således givet an på flotte
ste vis, men hvor afstemningsfesterne 
tog til i antal og tilslutning, vandt gen
foreningsfesterne ikke frem på samme 
måde. En del ungdomsforeninger hav
de en årlig aftenfest den 15. juni på pro
grammet, men ikke så mange, som fest
ligholdt den 10. februar. I 1935 omtalte 
aviserne som nævnt afstemningsfester 
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119 steder. Samme år nævnes 51 genfor
eningsfester, hovedsagelig aftenfester.

Børneoptoget med flag forblev en fast 
tradition i Aabenraa. I 1935 fandt man 
også denne skik i Toftlund og på Bro
agerland. Med friluftsfester på selve da
gen var det småt. Vigtigst var en fest i 
Dybbøl Banke.

Ligesom i 1921 var den vigtigste mar
kering dog en del år et stort friluftsstæv- 
ne, der af praktiske grunde blev henlagt 
til nærmeste søndag. Det største af dem 
alle var Det Unge Grænseværns dybbøl- 
stævne den 11. juni 1933. Men også i 
1935 blev grænseværnets stævne hoved
begivenheden i dagene omkring den 15. 
juni. Det blev holdt i Løgumkloster den 
16. juni med 10.000 deltagere. Hoved
taleren var Kaj Munk.

Disse store stævner er en af grundene 
til, at det var småt med lokale friluftsfe
ster. En anden grund er, at juni var tæt 
besat med dyrskuer og ringriderfester. 
Der var altså dårligt plads til flere fest
dage i det fri.

Den 11. juli
Den tredje dag fra genforeningsåret, der 
erobrede sig en plads i kalenderen, var 
den 11 juli, hvor kongen var på Dybbøl 
banke. Denne dag blev uløseligt knyttet 
netop til Dybbøl, og den blev kun »brugt« 
på de helt store år. 11945 og 1970 var der 
således store mindefester, begge gange 
med deltagelse af kongehuset.

Festerne efter krigen
Afstemningsfesterne og genforeningsfe
sterne havde deres største tid i mellem
krigstiden. Under krigen var de aflyst 
»af hensyn til vore gæsters følelser«, som 
det blev udtrykt i protokollen for Pad- 
borg Ungdoms- og foredragsforening. 
Fra 1946 blev de genoptaget med stort 
engagement.

Engagementet tog imidlertid af. Op 
gennem halvtredserne kunne det mær

kes, at det nationale spørgsmål ikke var 
så brændende som før. De aktuelle taler 
veg i reglen for de oplysende, hvis man 
da ikke valgte at erstatte talen med dilet
tant eller anden underholdning. Samti
dig var den 5. maj kommet til som ny 
mærkedag - en dag, der naturligt måtte 
betyde mere for den unge generation, 
der havde båret modstandsbevægelsen.

Tresserne gav hele den folkelige for
eningskultur et hårdt slag. I sogn efter 
sogn måtte man opgive afstemningsfe- 
steme. Folk foretrak tilsyneladende fjern
synet. Helt at dø ud fik skikken dog 
aldrig lov til, og i jubilæumsår som 1970 
og 1980 blev der igen holdt afstemnings- 
og genforeningfest mange steder.

I dette jubilæumsår lever de nationale 
fester igen op. Markeringen af de enkel
te dage følger traditionen: mange aften
fester den 10. februar, færre friluftsar- 
rangementer den 15. juni og stor Dyb- 
bølfest den 11. juli, hvor kongehuset 
møder sønderjyderne som i 1920, 1945 
og 1970.

Der er al mulig grund til at feste på 
disse dage. Der er ikke så mange eksem
pler på nationale konflikter, der er løst 
med fredelige og demokratiske midler. 
Vi bør glædes over, at det lykkedes i vor 
landsdel. Vi bør ære de generationer af 
sønderjyder, hvis fredelige nationale 
kamp bar frem mod den 10. februar, 15. 
juni og 11. juli - og de politikere i ind- og 
udland, der gjorde en indsats for, at i 
hvert fald denne, og enkelte andre natio
nale konflikter, skulle afgøres ved folke
viljen.

Kilder og litteratur:
Hejmdal, Dannevirke, Flensborg Avis ogJyd- 
ske Tidende.
Protokoller for forskellige ungdomsfore
ninger på Bov Bibliotek.
Carsten Porskrog Rasmussen: Vækst og vir
ke ved grænsen, Aabenraa 1992.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Besættelsestiden

Skærbæk Museum viser i sommer en 
udstilling om besættelsestiden og mod
standskampen på vesteregnen, specielt 
omkring Skærbæk. Tidsbegrebet er dog 
udvidet så meget, at vi får forspillet (ca. 
1935-40) og efterspillet (1945 - ca. 1950) 
med, men hovedvægten er lagt på årene 
1940-45.

For at »komme hele vejen rundt« vi
ses både selve besættelsen (de tyske sol
daters tilstedeværelse og deres virkning 
på byen og egnen, herunder militærfor
lægninger, Ortskommandantur, beslag
læggelse af skoler m. v., lytteposter på 
Rømø osv.) og modstandskampen (sa
botage, illegale blade, ventegrupper). Der 
fortælles om dagligdagen med vareknap
hed og erstatningsvarer - hvordan man 
hjalp sig i en snæver situation, men også 
»den anden side« (det tyske mindretal - 
herunder de tyske skoler, blade og orga
nisationer - kollaboratører og frivillige i 
tysk krigstjeneste). Det er klart ømfindt
lige emner, men vi håber at have tacklet 
det, så vi også kan vise denne side af 
besættelsestiden uden at hænge navn

givne personer ud. For at få optakten 
med vises en mindre afdeling om tiden 
før selve besættelsen med bl. a. den fol
kelige og nationale kamp i Sønderjyl
land i 1930'erne, herunder Slesvigsk Parti 
(Heim ins Reich), det danske naziparti 
(Frits Clausen'erne), LS og »selvstyrebe
vægelsen« (herunder arbejdsløshed, 
landbrugskrise, tvangsauktioner osv.) og 
naturligvis modpolerne, bl. a. Danske 
Samfund, Landeværnet og Det unge 
Grænseværn.

Vedrørende efterkrigsperioden bely
ses kort retsopgøret (herunder interne
ringerne i Fårhuslejren), normaliserin
gen af dagligdagen, de politiske strøm
ninger (bl. a. de første folketingsvalg ef
ter besættelsen) og Sydslesvig-bevægel- 
sen.

Udstillingen vises den 31. maj til 3. 
september. Museets åbningstid: mandag 
- fredag kl. 10-17, i tiden den 31. maj - 30. 
juni dog kun om eftermiddagen. Des
uden er der åbent den første weekend i 
hver måned kl. 14-17.

H. E. Sørensen
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Indtil 1. okt.:
Museet på Sønderborg Slot
Folkenes Selvbestemmelsesret - Slesvig 1920. En udstilling om 
folkeafstemningerne og Genforeningen i 1920.

Indtil 14. juni:
Cathrinesminde Teglværksmuseum
Christine af Egernsund. Om småskibsfart fra Egemsund og 
fjordegnen.

15. juni - 30. juli: Maleriudstilling med kunstnere fra Unewatt.

Indtil 6.aug.:

Indtil 6. aug.:

Indtil 13. aug.:

Tønder Museum
En kniplerske i det 20. århundrede.

Tøj og kniplinger fra vestslesvigske skifter 1700-1830.

Paul Verstraedes kniplingesamling.

Indtil 15. juni:

25. juni -13. aug.:

Sønderjyllands Kunstmuseum
»Raffael Rheinsberg - Potsdamer Raum«. 

»Rainer Fetting«. Maleriudstilling.

15. juni - 10. sep.:
Aabenraa Museum
Sønderjyden og politikeren H. P. Hanssen.
Jubilæumsudstilling om H.P. Hanssens liv og virke for afstem
ningen i Nordslesvig og områdets genforening med Danmark.

Indtil 6. aug.:
Haderslev Museum
Gode gaver. Kalejdoskopisk udstilling af gaver til museets sam
linger gennem årene 1990-94.

Indtil 25. juni:

2. juli - 30. juli:

Midtsønderjyllands Museum
Malerier af Ulla Bille.

Amtsmuseumsrådets vandreudstilling »Fra Afstemning til Af
spænding« om Sønderjylland 1920-1995. Udstillingen er sup
pleret med lokalt materiale.

Fra 9. juni:
Hjemmevæmsmuseet, Frøslevlejren
50-års jubilæumsudstilling: Frihedskamp - Forsvarsvilje. Fra 
modstandsbevægelse til hjemmeværnsforening.

J
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Bognyt
Flensborg Avis
Den 1. oktober 1994 kunne Flensborg Avis fejre 
sit 125 års jubilæum. Det skete bl. a. ved udgivel
se af René Rasmussens bog: Flensborg Avis 1869- 
1906. Historien om en dansk avis under prøjser
styre.

Flensborg Avis udgav allerede for 25 år si
den en jubilæumsbog, så et nærliggende 
spørgsmål er, hvad der begrunder endnu en 
jubilæumspublikation. René Rasmussen 
fremhæver selv, at meget nyt kildemateriale 
er benyttet - især redaktør Jens Jessens korre
spondance. Dette har i højere grad end hidtil 
gjort det muligt at se avisens udvikling i tæt 
sammenhæng med udviklingen i det omgi
vende samfund.

Det var mod alle odds, at en kreds af 
dansksindede borgere i Flensborg med sko
lebestyrer Christian Ferdinand Monrad og 
boghandler, senere redaktør, Gustav Johann
sen i spidsen i 1869 startede en dansksproget 
avis i Flensborg. Der havde tidligere været 
en dansksindet men tysksproget avis, men 
da sprog og sindelag begyndte at blive be
tragtet som et og det samme, blev Flensborg 
Avis en forpost i kampen for at få Slesvig 
tilbage til Danmark.

Flensborg avis var fra starten vendt mod 
det prøjsiske styre. Dens opgave var derfor 
at opretholde og bringe næring til utilfreds
heden mod alt tysk. Avisen bragte fyldige 
beretninger om selv de mindste overgreb fra 
prøjsisk side mod dansksindede. Man skulle 
desuden fastholde de dansksindede i håbet 
om, at Slesvig engang ville vende hjem til 
Danmark. Avisen trykte derfor i vid udstræk
ning udenlandske avisers omtale af det sles
vigske spørgsmål. Endelig opfattede bladet 
sig som et værn for det danske sprog og 
dermed for danskheden. I løbet af 1880'erne 
og 1890'erne påtog det sig den opgave at 
udsende dansksprogede læsebøger, lige som 
bladets udgivelse af billigaviser var et led i 
denne kamp.

Med denne målsætning måtte det prøjsi

ske magtapparat blive avisens hovedmod
stander, og med Jens Jessen som redaktør i 
årene 1882- 1906 fik det prøjsiske styre en 
agressiv og målbevidst modstander af inte
grationspolitikken. Myndighederne søgte at 
ramme ham og avisen ved at idømme ham 
bøder og ved at sætte ham i fængsel for for
seelser, der i dag kan se bagatelagtige ud. 
Jessen tilbragte i alt 47 1/2 måned i tyske 
fængsler.

Men Jessen kæmpede også mod sine eg
ne. F. eks. blev Jessen stærkt uenig med H. P. 
Hansen og hans tilhængere om hvilken poli
tik, der skulle føres over for Prøjsen. Denne 
uenighed førte i realiteten til, at Jessen fra 
midten af 1880'erne blev en ensom skikkelse 
i den nationale kamp.

Flensborg Avis' forhold til den øvrige 
dansksprogede presse var præget af dette 
modsætningsforhold, og det var først hen 
imod slutningen af den her omhandlende 
periode, da der var sket en holdningsæn
dring hos alle bladene - faktisk var Heimdal 
blevet mere skarp end Flensborg Avis, at 
bladene kunne danne en mere enig front.

Målt på antal abonnementer faldt Flens
borg Avis' hårde linie i god jord. Da Jens 
Jessen overtog redaktørposten havde bladet 
ca. 1.000 holdere, og dette tal var ved hans 
død forøget til 9.350.

Jessen efterlod sig derfor ved sin død i 
1906 en avis, der trods overgreb fra de prøjsi
ske myndigheder ubestrideligt var den mest 
betydningsfulde dansksprogede avis syd for 
kongeåen.

Adskillige danske dagblade har i de sene
re år haft jubilæum og fejret det med udgi
velse af en jubilæumsbog. Bo Bramsen skrev 
således Politikens historie til bladets 100 år i 
1984 et rigt illustreret værk med en letlæst 
tekst, og det blev modellen for flere af disse 
jubilæumspublikationer.

I den forstand er René Rasmussens bog 
gammeldags: Billederne synes at blive med
taget af pligt, og billedteksterne giver ikke 
oplysninger, der ikke allerede er i teksten.
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Desuden er René Rasmussens tekst trods et 
udmærket sprog ikke så let læst som f. eks. 
Bo Bramsens. René Rasmussen giver på godt 
300 sider en grundig redegørelse for den 
kamp, som Flensborg Avis måtte udkæmpe 
for at overleve som en dansksproget forpost 
mod syd. Det er ikke blot avisens indre liv, 
der skildres. Flensborg Avis var så tæt for
bundet med det omgvende samfund, at René 
Rasmussen lykkeligvis har valgt også at træk
ke nogle linier i dette samfunds udvikling.

Hermed er »Flensborg Avis 1869-1906« 
ikke kun Flensborg Avis historie. Enhver, 
der interesserer sig for Slesvigs nyere histo
rie, vil kunne få udbytte af at læse denne bog.

Det er ikke noget dårligt resultat af en 
jubilæumspublikation. Flensborg Avis kan 
med andre ord være meget tilfreds med det
te værk.

Ervin Nielsen

Familien Rønnenkamp fra Flensborg
Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra 
Flensborg - en slægtsfortælling fra helstatens da
ge. ARlåvSERIEN udgivet af Studieafdelingen 

ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig nr. 4, 
2994.136 s., ill. Pris: 98 kr. (DM 25).

Seks mandlige medlemmer af familien Røn
nenkamp, fordelt over lige så mange slægt
led, danner grundstammen i denne beret
ning om en Flensborg families storhed og 
fald fra 1700-tallet og frem til vore dage. En 
historie der centrerer sig omkring slægtsgår
den Klusgård, der ligger mellem Flensborg 
og Bov.

Af de seks Rønnenkamper, man hovedsa
geligt stifter bekendtskab med i bogen, kom
mer især de to til at stå stærkt i fremstillin
gen.

Den første er Christian Rønnenkamp 
(1801- 67), der som den ældste i søskende
flokken skulle arve slægtsgården, men som 
ikke havde megen lyst til at blive landmand. 
I stedet blev han advokat i Flensborg, med
lem af stænderforsamlingen og fortaler for 
slesvig-holstenismen. Det sidste på trods af 
at man i familien altid havde været loyal 
overfor den danske konge.

På den baggrund kan man godt kalde det 
skæbnens ironi, at de nationale forviklinger 

og krigen 1848-50 til sidst tvang ham bort fra 
sin advokatgeming og hjem til slægtsgår
den. Efter 1864 kunne han genoptage sin ad
vokatbestilling, men sejren kom aldrig til at 
smage ham. Han havde drømt om et selv
stændigt Slesvig- Holsten, men oplevede nu, 
at de to hertugdømmer blev indlemmet i 
Preussen.

Også beretningen om en anden Christian 
Rønnenkamp (1899-1984) gør indtryk. Øde
lagt af to verdenskrige, næsten ruineret af 
økonomisk katastrofe i 1920'erne, med en far 
og en bror, der drak, og et mislykket familie
liv, der endte i skilsmisse, bliver han den 
sidste Rønnenkamp på Klusgård.

Det er tydeligt, at kildematerialet har væ
ret fyldigt til beskrivelsen af de to Christia- 
ners liv. Her ligger kimen til to virkeligt gode 
fortællinger, og det ville havde været klogt, 
om forfatteren havde koncentreret sig om 
dem. I sin nuværende form virker den opga
ve, Johannes Christiansen har stillet sig lidt 
for ambitiøs. At skildre seks slægtsled af fa
milien Rønnenkamp og spejle dem (mere el
ler mindre) i hertugdømmernes og lokalmil
jøets historie på bare 121 sider er sin sag. 
Fremstillingen kommer til at virke noget 
usammenhængende, og ikke alt synes lige 
væsentligt for læseren.

Forfatteren har valgt at kalde beretningen 
for en »slægtsfortælling«, og det har givet 
anledning til et efterskrift fra udgivernes si
de. Her fortæller man om baggrunden for en 
sådan udgivelse i en ellers videnskabelig 
skriftserie. Det kunne man godt have sparet 
sig, for som fortælling er den harmløs. Spro
get er »rundere« som det sig hør og bør for 
en fortælling, og forfatteren tillader sig her 
og der den indlevelse i stoffet, der er et af 
fortællingens kendetegn. Men det virker al
drig specielt dristigt men mere som en enga
geret måde at fortælle et stykke historie på, 
som forfatteren synes er spændende.

Alligevel er det befriende, at en videnska
belig institution vover pelsen og udgiver en 
historisk fortælling. Fortællingen som form 
er i vælten i den videnskabelige debat for 
tiden, og jeg tror den har meget at give til 
historieskrivningen.

Kim Jacobus Paulsen

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-95 179



Dybbølfester 1920-1995

Bagsiden 
om 
forsiden

Dybbøl Skanser blev i 1920 valgt som 
stedet for den officielle, danske genfor
eningsfest. Her mødtes det danske konge
hus, regeringen, folketinget og almindeli
ge danskere med sønderjyderne den 11. 
juli. Henved 50.000 mennnesker deltog i 
dette historiske møde. Genforeningsfesten 
afholdtes på det sted, hvor det danske ne
derlag i 1864 havde udspillet sig. Fortid- 
nutid-fremtid blev herved knyttet sammen 
på særlig vis.

Der blev denne dag grundlagt en tradi
tion for afholdelse af danske fester og stæv
ner i Dybbøl Skanser. De gamle danske 
skanser fra 1864 var stort set forsvundet, 
og de nutidige skanser er rester af det 
preussiske befæstningsanlæg fra 1865. Men 
alligevel føler man klart, at man færdes på 
historisk grund, når man færdes i Dybbøl 
Skanser.

Den store skanse, som i 1920 blev til 
festplads, dækker de gamle danske skan
ser 5-6. Den er siden 1920 benævnt Konge
skansen og har dannet ramme om mange 
dansknationale fester frem til nutiden.

Dybbølfesterne er udtryk for en typisk 
dansk, folkelig mødetradition med musik
indslag, festtaler, fællessang og deltagelse 
af såvel samfundets top som almindelige 
borgere. Der har været talrige fester, stæv
ner og sammenkomster i Dybbøl Skanser, 
nogle har været afgrænset til de arrange
rende foreningers medlemmer, andre har 
været folkestævner i ordets egentligste for
stand. De vigtigste blandt disse mange 
Dybbølfester er følgende:

1924: Fest den 11. juli med deltagelse af 
kongen og statsministeren i forbindelse 
med skabelsen af »Nationalparken Dyb
bøl«.

1925: Årsfest for de nationale forenin
ger i Sønderjylland i Kongeskansen. H. P. 
Hanssen var hovedtaler.

1928: Det nordiske Skytte- og Gymna
stikstævne med 10.000 deltager.

1930: 1 O-året for Genforeningen blev 
markeret ved en fest den 15. juni, hvor 
statsminister Stauning samtidigt afslørede 
obelisken for de nordiske frivillige i de 
slesvigske krige.

1933: Gymnastikstævne og ungdoms
møde med ca. 35.000-40.000 deltagere i 
Kongeskansen den 11. juni. Det var frem
kaldt af den nazistiske magtovertagelser i 
Tyskland og førte kort tid efter til grund
læggelsen af »Det unge Grænseværn«. 
Mødet blev transmitteret i radioen og fik 
stor gennemslagskraft og politisk betyd
ning.

1945: Den 11. juli blev Befrielsen og 25- 
året for Genforeningen markeret med en 
stor fest med deltagelse af kongehuset, re
geringen, folketinget og en titusindtallig 
folkeskare. 1 talerne blev Dybbøls betyd
ning som symbol på danskheden under
streget.

1964: Den 18. april blev 100-året for stor
men på Dybbøl markeret med en minde
fest med deltagelse af ca. 40.000 og omfat
tende faneprocessioner fra Sønderborg.

1970: Den 11. juli blev 50-året for Gen
foreningen fejret med folkefest med delta
gelse af kongehuset, regeringen og folke
tinget. Ca. 30.000 deltog.

1980: Den 15. juni blev 60-året for Gen
foreningen markeret med en folkefest med 
deltagelse af Dronning Ingrid.

1995: Den 15.-18 juni opfører amatør
skuespillere fra hele Sønderjylland et Gen
foreningsfestspil i Dybbøl Skanser. Her 
belyses landsdelens historie 1920-1995.

1995: Den 11. juli fejres 75-året for Gen
foreningen med en folkefest med deltagel
se bl. a. af medlemmer af kongehuset, re
geringen og folketinget.

ia
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