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Lokalhistorisk forening & arkiv for Gl.-Tønder Kommune 

 

 

De engelske besættelsestropper i Tønder i 1920 
Af Ingolf Haase 

 

Versaillestraktaten trådte i kraft den 10. januar 1920, det betød at forvaltningen af 

Slesvig og iværksættelsen af afstemningen skulle overtages af en international 

kommission (CIS). 

 CIS skulle i sine opgaver støttes af en international militær styrke, 

bestående af ca. 2000 mand fra henholdsvis England og Frankrig. 

    

Den samlede engelsk, franske styrkers chef var den engelske viceadmiral T.D.L. 

Sheppard, som havde sit hovedkvarter på det engelske krigsskib Carysfort på 

Flensborg Fjord. 

 De engelske styrker kom fra regimentet Sherwood Foresters’ 1. bataljon, 

og blev udstationeret i Tønder. Aabenraa og Flensborg. 
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Styrkens direktiv for optræden fremgår af et memorandum, udstedt af admiral 

Sheppard på Carysfort 23. januar 1920 (uddrag): 

 ”Det er enhver chefs pligt at hjælpe de civile myndigheder med at 

opretholde ro og orden efter behov. 

 Anmoder en ansvarlig civil myndighed om militær støtte til at opretholde 

ro og orden, er det enhver chefs pligt at demonstrere den styrke eller bruge den magt 

han skønner nødvendigt. 

 I nødsfald kan, når offentlig orden er i fare, en militær myndighed, på 

eget ansvar, tage alle foreløbige handlinger for at genskabe ordnede forhold, idet der 

øjeblikkeligt foretages indberetning herom. 

 Brug af våben må kun ske i yderste nødsfald, såfremt tropperne risikerer 

at blive overmandede”. 

 

Og igen 28. januar: ”ingen medlemmer af den internationale styrke i Slesvig må 

deltage i nogen demonstration eller optog. 

 Vigtigheden af strikt neutralitet i forbindelse med afstemningen skal 

fremhæves for alt personel”. 

 

Og igen 4. februar: ”Chefer skal den 10. februar sørge for, at styrkerne i zone I 

overværer afstemningen i og omkring de byer, hvor de er indkvarteret. Den præcise 

metode hertil kan variere efter omstændighederne hvert enkelt sted, men faste poster 

eller mobile patruljer bør løbende være synlige på væsentlige steder, såsom 

afstemningssteder og ved de væsentlige gennemfartsveje i byerne”. 

 

Man var også klar til at tage jernhandsken på: ”Udfordrende tilråb til de allierede 

arme’er forbudt. 

 Det er forbudt at bære skydevåben og blanke våben. 

 Enhver overtrædelse af denne forordning fører til den skyldiges 

arrestation og muligvis til arrestation af gidsler, som senere vil blive udpegede. 

 I henhold til udførslen af fredstraktaten er det forbudt at bære uniform og 

militære aftegn. 

 De som modhandler dette forbud, arresteres.” 

(Bekendtgørelse fra chefen fra 22. B.C.A. i Sønderborg 8. februar 1920) 
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I Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Flensborg og Tønder så man frem til de 

allieredes ankomst med længsel. Det markerede det endelige bevis på, at tyskerne 

ikke længere havde noget at skulle have sagt. 

 I Tønder var der en stor modtagelse under ledelse af grev Schack. I sin 

bog ”Fra Als til Tønder, fortæller Thorvald Petersen herom: ”Endelig kom de 

engelske besættelsestropper – 60 mand – mandag den 2. februar 1920, og de blev 

modtaget på banegården af grev Schack, som af den internationale kommission var 

blevet indsat som midlertidig landråd, af borgmester Johannes Paulsen, formanden 

for byrådskollegiet, dr. med Hansen, de tre danske byrådsmedlemmer og mange 

andre fra by og land. Til tonerne af Tipperarymarchen drog vi gennem byen til 

seminariet. I spidsen for optoget gik en karl fra Solvig med et stort dannebrogsflag, 

det første der blev set i Tønder efter 1864. På seminariet blev der holdt fest for 

englænderne. Ved et kaffebord fremsagdes et smukt velkomstdigt af fru Valborg 

Vestergård, født Rossen, forfattet af fru Hansigne Lorenzen, Ballum. 

 

Vi sad i mulm og mørke med blikket vendt mod vest, 

da red du over bølgen på din skummende hest, 

du Britens brave søn! 

 

Vi sad i sorg indhyllet på krigens strenge bud, 

da hvæssed du din klinge og drog i leding ud, 

du Britens brave søn! 

 

Vi lytted i natten med takten fra din sål, 

da røg der røden gnist fra eggen af dit stål, 

du Britens brave søn! 

 

For fred og folkefrihed du stred med tappert sind, 

da stred du dig i alle, alle danske hjerter ind, 

du Britens brave søn! 

 

Vi hilser dig velkommen på Slesvigs fagre kyst, 

vi takker dig for herlig, for god og gæven dyst. 

du Britens brave søn! 
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Et par dage forinden, torsdag den 27. januar, ankom et par CIS’ officerer til byen, for 

at forberede indkvartering osv. 

 

Englændernes opgave og arbejde synes at have været – sikkert har deres blotte 

tilstedeværelse afværget evt. episoder i opløbet. Fra Tønder kender vi kun en episode 

hvor deres hjælp har været tilkaldt, Thorvald Petersen har i sin erindringsbog ”Fra 

Als til Tønder”, skildret denne lille episode: ”…. Da mødet var forbi, belejrede en 

stor flok unge tyskere ”Tonhalle” for at tage imod os, når vi forlod lokalet. Da de så 

mig med det sammenrullede flag, blev de helt vilde. En af mine gæster, postmester 

Lepper fra Hammel, hvis far var den sidste danske postmester i Tønder før 

erobringen, tog flaget og sneg sig langs med husmurene hen til vort hjem. Tyskerne 

skrålede som altid Slesvig-Holsten-visen. Vore folk ville ikke godvilligt forlade 

valpladsen, og vi stemte derfor i med ”I alle de riger og lande” og andre sange, så 

efterhånden blev det til den rene sangerkrig. Tyskerne vovede ikke at angribe, og 

omsider nåede vi hen til forretningen, og derfra ringede vi til de engelske soldater for 

at bede sørge for ro og orden. Da de kom fik tyskerne pludselig travlt, og vi fik 

besked om at gå til ro, og således fandt denne for os mest betydningsfulde dag i hele 

udlændighedstiden sin afslutning”. 

 

I Tønder blev seminariet anvendt som kaserne. Maden blev kogt i et skur udenfor 

bygningen. Der fandtes ingen sengesteder, mandskabet lå på stråsække på gulvet. 

 

Dagen efter. Den 5. maj, forlod de engelske tropper Tønder. Et halvt kompagni fra de 

danske tropper tog afsked med englænderne på Tønder H sammen med en større 

folkeskare. 

 

Da englænderne forlod Tønder, efter at de den 5. maj havde overgivet kommandoen 

til de danske tropper, var der kun 19 englændere tilbage. Det illustrerer tydeligt den 

tyske påstand om, ” at afstemningen foregik i ly af franske og engelske baronetter”. 

 

Efter alt at dømme havde englænderne klaret deres opgave godt, som neutral 

valgobservatører. Hos danskerne var englænderne populære og fra tysk side 

foreligger der ingen klager over deres måde at klare opgaven på. 


