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Kongebesøget i Tønder 
Den 12. juli 1920 

 

Tønders kongedag oprandt som den skulle; med høj og klar luft og glitrende solskin 

ifølge. Dagen skulle blive vor bys største jubeldag. Den 10. februar var sindene 

endnu ikke fuldt modtagelig for det store og nye, hertil havde trykket været for 

knugende.”Genforeningsdagen” var og kunne ikke blive en fuld glædens dag. 

Kongedagen, da har hjerterne været så jublende lette, så begejstrede, aldrig før har 

frihedens danske flamme brændt så lystigt 

 

Et hyldningstog. – Ankomsten til Tønder. 

Gennem Sundeved, tværs gennem landet til Tønder var kongeparret overalt genstand 

for jubel og ovationer. I Kruså var kongen dybt rørt over de danske flensborgeres 

stille og alvorlige hyldest; i andre byer langs grænsen gjorde kongen holdt snart her, 

snart der for at hilse på den tilstrømmende folkemængde. 

http://www.historiefaget.dk/soegeresultater/?tx_cliosolr%5bq%5d=genforeningen+1920
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Kongen ved Søndergade på vej til Torvet. 

 

Med mere end en times forsinkelse nåede kongetoget først ved 16.30 tiden Tønder. 

Ved Sønderport parerede to æreskompagnier. Oberstløjtnant Elmer og ritmester la 

Cour ledede selv paraden. 

http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object152836/da/
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Tønders borgerskab hilser kong Christian den Tiende og dronning Alexandrine velkommen på 

Tønder torv den 12. juli 1920. 

 

Modtagelsen på Torvet 

Efter at kongen havde hilst på sine soldater, kørte majestæterne under hjertevarm 

begejstring inspireret af øjeblikkets stemning og højtidelighed, gennem 

menneskemuren i Søndergade ind på Torvet, hvor de blev overdængede med 

blomster af 12 unge hvidklædte piger. Frøken Margrethe Andresen overrakte på 

disses vegne dronningen en smuk blomsterkurv af røde og hvide roser. Bilerne kørte 

derefter op foran rådhuset, hvor den kongelige familie steg ud og straks efter holdt 

borgmester Olufsen sin velkomsttale  – borgmesteren sagde: ”På byrådets og 

borgernes vegne har jeg den ære at byde Hans Majestæt Kongen, Hendes Majestæt 

Dronningen og det kongelige hus med følge, hjertelig velkommen til Tønder. At 

Deres Majestæt trods smerten efter uheldet alligevel har villet gæste vor by, er i 

dobbelt grad en glæde for os. Sammen med vore hilsner og vort velkommen tillader 

vi os at fremføre vor bøn til Hans Majestæt om, at man vil tage et vidtgående hensyn 

til den vanskelige økonomiske stilling, som vor by er kommen i ved 

grænsedragningen. Idet vi tilsiger vor hengivenhed og underdanighed for det  

http://www.danskkulturarv.dk/kb/den-tysksindede-borgmester-olufsen-modtager-kongefamilien-i-t%C3%B8nder-i-forbindelse-med-genforeningen/
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 kongelige hus, må det være mig tilladt endnu engang at byde Deres Majestæter 

hjertelig velkommen. Hans Majestæt Kongen og Hendes Majestæt Dronningen længe 

leve!” 

 Hvorpå kongen takkede i jævne og hjertelige ord med høj røst, som kun 

skælvede af bevægelse. 

 Den kongelige familie hilste derefter på flere af de tilstedeværende 

borgere og på veteranerne, med hvem kongen vekslede hjertelige ord. Flere af 

kvinderne takkede kongen særlig hjertelig og fremstammede ord som: ”Tak, hjertelig 

tak for al eders trofasthed!”, ”Tak for alt det, som i har lidt og tålt.” 

 

De internerede 

Da besøget i kirken måtte opgives på grund af kongens dårlige ben kørte kongeparret 

med følge under fornyede hurraråb gennem Østergade til hospitalet 

(Alderdomshjem), hvor kongen og kronprinsen hilste på de gamle og veteranerne. 

Derefter kørtes der til Amtshuset, hvor en del af de i Tønder amt i 1914 internerede 

hilste på kongen. Bankdirektør Rossen holdt følgende tale: 

”Deres majestæt når vi, en del af de internerede ved krigens begyndelse fra Tønder 

amt, har bedt om lejlighed til at byde Deres majestæt et kærligt velkommen, så er 

grunden ikke den, at vi mener i højere grad at have gjort os fortjente hertil end 

andre. Men vi søger vor adkomst til dette foretræde i ønsket om over for deres 

majestæt at fastslå, at tyskerne tog danske gidsler og lod hadets forblindelse slippe 

løs over os. Og her i dette hus udtalte amtets højeste embedsmand, at når denne krig 

var til ende, skulle den sidste gnist af danskhed i Nordslesvig være forsvunden. Det 

blev anderledes. Men vi veed, at årvågenhed behøves, at vi her, som har den store 

ære at hilse på Deres majestæt, lover at gøre vort til efter evne at stable et fast 

bolværk for danskheden”. 

 Kongen takkede i hjertelige ord for talen og hilste derefter på hver enkelt 

af de i august 1914 internerede. Særlig hjertelig underholdt kongen sig med redaktør 

Skovrøy og takkede ham for det store han havde gjort for danskheden. Forfatterinden 

Hansigne Lorenzen fra Ballum, som også havde været blandt de internerede, 

fremsagde et meget smukt af hende selv forfattet digt, som var en hyldest til kongen:  
 

 Hil dig, Kong Christian! 

 Dankongens Ætling. 

 Snækken dig vugged 

 ind mod vor Kyst. 
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 Længe vi vented, 

 trofast vi bied; 

 juble vi kan nu 

 af fuldeste Bryst.  

 

 Hil dig, Kong Christian! 

 Jomfruhænder 

 tusind Kærminder 

 strør for din Fod. 

 Frit skal du træde 

 ind på din Odel 

 frit vi dig hylder. 

 Landshøvding god. 

 

 Hil dig, Kong Christian! 

 Konge, vor Konge. 

 Flaget vi planter 

 der, hvor du går 

 Skærme det Gud, 

 det frit nu skal vaje 

 over dit Folk 

 i tusinde Aar. 

 

 Hil dig, Kong Christian! 

 Danefolks Konning. 

 Tak for din Mandoms 

 Signede Då d! 

 Engang vil Korsdugens 

 hellige Banner 

 smykke den Vold, 

 som nu vædes af gråd. 

 

Kongen takkede dybt rørt og kørte derefter sammen med følget til Schackenborg. 
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Kogefamilien blev overdængede med blomster af 12 unge hvidklædte piger. 

 

Schackenborg 

På turen gennem byen og det stærkt flagsmykkede Nystaden (i dag var der omtrent 

50, på afstemningsdagen kun 3 flag) til Møgeltønder, var kongeparret overalt 

genstand for nye jubelråb.  På Schackenborg var der taffel, i hvilket deltog den 

kongelige familie, de højeste militære og civile embedsmænd i kongens følge; af 

tønders borgere var tilstede borgmester Olufsen, redaktør Skovroy og bankdirektør 

Rossen. Efter at amtmanden havde beværtet sine gæster på elskværdigste måde kørte 

det kongelige følge gennem den flagsmykkede Møgeltønder by, hvor en tusindtallig 

menneskemængde var samlet på æ Stjern ud for købmand Filskovs hus. Straks da det 

kongelige automobil kørte frem, blev det standset og omringet, hvorefter kongen 

takkede for velkomsten. Under de kraftigste hurraråb kørtes der til Gallehus og 

herefter tilbage til Tønder, hvor Torvet og alle gaderne endnu var vrimlende fulde af 

mennesker. 

 En sidste begejstret hyldets til kongeparret, før det straks efter kørte til 

Sønderborg. Ombølget af jubel kørte kongen ind i Tønder by, sådan forlod kongen 

også den – ikke kærnetyske – men danske by.  

http://www.europeana1914-1918.eu/sk/europeana/record/9200137/BibliographicResource_2000068858594
http://www.europeana1914-1918.eu/sk/europeana/record/9200137/BibliographicResource_2000068858594
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