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Hans Nicolaj Hansens officielle Genforeningsbillede. ”Vejen til Tønder”. 

 

Kongefærden gennem Vestslesvig 
 

I 1920 var Vestslesvig vel den landsdel der  fik størst kongelig opmærksomhed. To 

dage havde kongefamilien afsat til at besøge vores landsdel. Den 12. juli kørte 

kongefamilien fra Sønderborg til Tønder og Schackenborg. To dage senere kom 

kongefamilien tilbage, onsdag den 14. juli, og indledte fra Møgeltønder en tur 

gennem hele det gamle Tønder amt. Om denne kongefærd skrev Vestslesvigstidende 

bl.a.: 

Det er en kendt sag, at Vestslesvigerne er rolige og tilbageholdne; der er imidlertid 

tilfælde, hvor de falder ud af denne rolle; således var de i går helt forvandlede. En så 

voldsom kongeligsindet hyldest har vort kongepar sikkert intet sted fået på dets stolte 

og smukke kongefærd hernede. Under jublende hurraråb, under tusinde af flag, under 

blomster og smil er kong Christian dragen gennem Vestslesvig, en eneste 

flagsmykket, med blomster strøet Kongevej, fra det sydligste punkt til det nordligste i 

vest ved den gamle grænse. Fra Vestslesvigske kirketårne, fra de gamle dejlige gårde 

til de mindste småhuse har Dannebrog vejet. Selv telefonpæle, telegraf stænger og 

markpæle har mange steder været blomstersmykkede. 
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 Folkeglæden har givet sig udtryk på det vidunderligste og på den mest 

gribende hjertevarme måde. I alle Vestslesvigske byer, hundrede af steder langs de 

vestslesvigske landeveje, har Danmarks kongepar måttet holde stille for i nogen grad 

at udløse den vældige folkejubel. 

 Den kongefærd vil ingen, som deltog i den, nogen sinde glemme. 

 

Kongetoget gennem landet 

På jubeltoget langs den nye grænse ved Tønder gennem Vestslesvig til Aabenraa, var 

kongeparret ledsaget af kronprinsen og prins Knud, frøken Sehested, kammerherrerne 

Juel og Krieger, kabinetssekretær Hansen, staldmester grev Friis, chefen for 

adjudantskabet , oberst Gjernals, adjudanterne, kaptajn Dalberg og baron 

Gyldenkrone, chefen for statspolitiet Mensen, kontorchef Hammerich og politimester 

Boglev fra Tønder. Gårdejer P. Gad var fører for kongetoget. 

 Efter, undervejs fra Sønderborg, overalt at have været genstand for den 

smukkeste hyldets, kørte det kongelige tog ved middagstid gennem Tønder, her var 

flagsmykket og fyldt af en stor menneskemængde. Uden at standse kørtes der 

langsomt under jubelråb over Møgeltønder til Højer. 

 

Møgeltønder havde lagt godt an i den kappestrid, som alle Vestslesvigske byer 

havde indgået i for at give deres folkeglæde det synligste udtryk. Flagsmykket var 

den smukke værdige by som altid på nationale festdage. Efter et kort ophold 

overrakte hjulmand Klemmensen kongen en fane fra Frederik den syvendes tid. 

Derefter fortsattes gennem det skovløse og vejåbne land til Højer. 

 

I Højer – en velkomsttale på tysk 

I Gallehus holdt det kongelige tog stille et øjeblik for at bese mindestenen for 

guldhornsfundet (kongen havde dagen forinden fået en kopi af guldhornene som 

folkegave på Dybbøl), derefter kørtes gennem Toghale, i hvis skole redaktør Jens 

Jessen fødtes, med de flagsmykkede byer Østerby og Daler, man nåede Højer ved 13-

tiden. Her havde de dansksindede, flere hundrede, forsamlet sig ved mindestenen for 

kong Christian den ottende. Nogle få tyskere havde samlet sig sammen med byens 

tyske magistrat og borgmester under oprørsegen på torvet. Byen var flagsmykket, i 

bydelen ud af Ballum-vejen endda meget stærkt. 
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Borgmesterens tyske velkomst og kongens kloge optræden 

På torvet bød borgmester Johannsen på tysk velkommen i omtrent følgende ord: På 

byrådets vegne bringer jeg Deres Majestæter vor underdanigste hilsen. Deres 

Majestæter vil kende afstemningsresultatet fra 10. februar og vil dermed vide, af 

hvilket sindelag den by er besjælet som De i dag gæster. Vi lover at være loyale 

borgere, at være Deres Majestæts regerings trofaste undersåtter. 

 Derpå svarede kongen straks på dansk uden at rejse sig fra vognen med 

følgende velgennemtænkte ord: 

 På dronningens og egne vegne takker jeg for modtagelsen, og vi takker 

samtidig for den trofasthed, som De har udvist mod vort gamle fædreland. Jeg forstår 

fuldt ud, at man ikke kan skifte sind på et par dage, og jeg respekterer Deres følelser, 

men jeg lover dem også, at De, når De holder Dem inden for rammen af vort lands 

love, skal blive betragtet fuldt som ens med os andre. Vi vil ikke gengælde ondt med 

ondt. Ud fra denne tankegang udbringer vi et leve for vort gamle fædreland. 

 Det kongelige leve blev kraftigt besvaret, også af de betuttede tyske 

repræsentanter, ikke mindst borgmesteren råbte med og lettede hatten. Efter at 

kongen havde hilst på flere af de tilstedeværende magistratsmedlemmer og borgere, 

som øjensynlig ikke havde noget imod at trykke Danmarks konges i hånd, kørte det 

kongelige tog til kongestenen, hvor de dansksindede var forsamlede, og hvor rentier 

Bastiansen bød velkommen: 

 Da vor konge er budt velkommen af byens borgmester, vil jeg endnu, da 

hans majestæt kongen og hans høje familie står på denne historiske plet og foran det 

historiske minde, der er sat til erindring om en af deres majestæts forfædre i 

anledning af en sørgelig begivenhed foretagen rejse, byde deres majestæter hjertelig 

velkommen. Nu da de står her på samme sted, l anledning af den glædeligste 

begivenhed i Danmarks tusindårige historie, vil vi udbringe et hurra for kong 

Christian X, dronning Aleksandrine og hele den kongelige familie. 

 Kongen takkede bevæget med hjertelige ord, hvorefter majestæterne 

hilste på flere af de tilstedeværende, og mens hurraråbene rungede ud over byen og 

det åbne hav, kørte kongeparret til slusen hvor der kastedes et blik ud over kogene og 

marsken mellem tusinde af høstakke, ud over det langsomt mod kysten kommende 

flodvand, ud over det dannebrogsklædte, jublende land. Derefter gik det til 

Emmerlev. 

 

Emmerlev 
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Her skulle en deputation fra de vesterhavsøer, som blev ladte tilbage i ”groberens” 

hånd, have tolket deres nationale hengivenhed, for Danmark og dets kongehus. 

Deputationen var bleven forhindret, blandt andet som følge af det stærke blæsevejr. I 

Emmerlev mødte i stedet for hundreder af festklædte mennesker uden for Nyvang, 

hvor amtsforstander Marius Lund fra Sønder Sejerslev bød velkommen, han udbragte 

til slut et leve for kongen, hvorefter denne igen takkede og udbragte et leve for 

Danmark. Kongen steg derefter ud af vognen, hilste på mængden, især på små 

hvidklædte piger og 100 FDF-drenge, som dannede espalier, og hvis udmærkede 

orkester musicerede under opholdet. Under hurraråb, sang og spil kørte det kongelige 

tog videre over den af høje fra bronzealderen klædte egn til 

 

Hjerpsted, Rejsby-Ballum og Bunti-Ballum. 

Overalt blev der gjort holdt, hvor mennesker stimlede sammen for at hilse på landets 

konge. I Hjerpsted bød byens ældste mand, Anders Hansen Skov velkommen, i 

Rejsby-Ballum gårdejer Carl Lund. Ved knap tretiden nåedes Ballum, hvor folk i 

tusindvis var strømmede sammen. Der holdt amtsforstander Hans Lorenzen følgende 

smukke velkomsttale: 

Fra det smilende landskab i øst er Deres majestæter i dag komne til vor 

åbne kyst. Vi har ingen lune skove til ly og læ; men vi har de åbne sletter, det vide 

udsyn over land og sø. Frisk og stærkt bryder vinden ind fra Vesterhavet. Men er der 

end barsk og koldt herude, så findes der også her mænd og kvinder med hjertevarme. 

Og af vore hjerters ædleste og reneste følelser byder vi deres majestæter, Danmarks 

konge og Danmarks dronning, vor konge, vor dronning og de kongelige prinser 

hjertelig velkommen. 

Ja, hjertelig tak til Deres majestæter, at vejen herud ikke var for lang og 

besværlig så at vi på denne afsides liggende egn også rigtig måtte få lov til at opleve 

genforeningens glæde. Den af gud benådede sanger, som denne egn har fostret, Hans 

Adolf Brorson, har sunget over de trange tider, der langsomt skrider. Vi har oplevet 

sådanne. Men han sang også: ”Efter trængsels midnat kommer den klare 

morgenstund”. Vi leved i håb om at denne stund måtte komme. Nu er denne 

lykkelige morgenstund oprunden for os, til vor store smerte desværre ikke for alle. 

Alt i tidligere tid havde Danmarks store dronning Margrethe lagt disse landflader 

herude, de såkaldte danske enklaver, ind under Danmark. Båndet brast en uvejrsnat; 

dog hjertebåndet holdt. Gammel kærlighed ruster ikke. Det er som et eventyr, at vi i 

dag som frie mænd og kvinder hylder hvor hjertes konge og dronning. Gud give, at 

denne genforening må blive til velsignelse og varig glæde for vort elskede kongehus 
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og for os alle. Vi tillader så at tolke hvor glæde, vor kærlighed og hengivenhed i et 

leve for det danske kongehus. Kong Christian X. og dronning Aleksandrine leve. 

Kongen svarede dybt bevæget omtrent således: På dronningens og egne 

vegne siger jeg dem alle vor hjerteligste og bedste tak for eders velkomsthilsen. I 

denne tak fletter jeg vor tak for den trofasthed hvormed I har holdt ud i de mange 

trængslens år, hvormed I har elsket vort fælles fædreland. Gud velsigne eder alle, og 

held og lykke følge også denne egn. Et leve for Danmark!  

Frøken Katrine Lorenzen, datter af forfatterinden Hansine Lorenzen 

(Sven Tange), fremsagde derpå et hjertevarmt, af hendes mor forfattet, hyldestdigt til 

dronningen. Kongeparret takkede hjerteligt og hilste derefter først på Lorenzen og 

familie, og derefter på flere af den tusindtallige menneske mængde, blandt hvilken 

der også var unge Rømøpiger i nationaldragt. 

Kongeparret med følge kørte derpå til frokost i Lorenzens hjem, hvor 

kongen hjalp med at dække bordet, og hvor alle underholdt sig på det hjerteligste med 

husets venlige værter. Efter en halv times ophold her kørte automobilet til 

 

Randerup hvor der blev budt velkommen af sognerådsformand Wilhelm 

Matthiesen. Kongen takkede og overrakte en krans, som skulle lægges på Tyssen 

Hansens grav. Opholdet i Brorsons by var ikke det mindst stemningsfyldte. Broen 

ved Ballum (Mjolden) Færgegård var smukt pyntet, og ved Færgegården holdt 

Mjolden ringriderkorps, som gjorde honnør for kongeparret, idet majestæterne 

langsomt kørte forbi, hvorefter ringriderne i strakt galop satte efter de til Mjolden og 

Skærbæk susende automobiler. 

 

 

Atter østpå 
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Ved Mjolden bød gårdejer Morten Andersen velkommen, i Ottersbøl gårdejer Larsen. 

I Skærbæk var mange hundrede mennesker samlede på Torvet. Kommuneforstander 

Nielsen bød velkommen i smukt formede ord. Kongen takkede. Frøken Karen Møller 

fra Brøns overrakte dronningen en smuk blomsterbuket, og efter at kongeparret 

sammen med kronprinsen havde hilst på flere af de tilstedeværende, hjerteligst på 

nogle veteraner, blev kørslen fortsat til Døstrup. Hr. Enemark af Døstrup bød 

velkommen. I Bredebro gjordes der holdt ved broen, hvor de sønderjyske piger 

symboliseredes. I Brede blev der i apoteker Nagels have budt velkommen af 

bygmester Martin Møller. I apoteker Nagels hus holdt kong Christian VII. hvil under 

sin rejse gennem Vestslesvig i 1847. Kongen takkede meget hjerteligt, efter at have 

hilst på flere, kørte kongetoget til Løgumkloster. Her var samlet en stor menneske-

mængde. På Torvet bød købmand Thorvald Johansen på byens og borgernes vegne 

det hjerteligste velkommen. Kongen takkede, steg ligesom ved alle de andre 

modtagelser ud af vognen og hilste på forsamlingen. Militærorkesteret spillede. 

 Kongen med følge beså den gamle, under restauration værende, 

korskirke, hvorefter bortkørsel til Aabenraa fandt sted lidt før klokken 18. 

 Kongeparret gjorde fortsat ophold i hver eneste by. Overalt var jublen 

stor, og overalt var der festligt pyntet. Især var Rødekro klædt i festdragt, og byen var 

vrimlende fuld af feststemte mennesker. Et smukt syn var det at se Dannebrog i de 

høje trådløse telegrafmaster uden for byen. Ankomsten til Aabenraa, der endnu ikke 

havde afklædt sig sin festdragt fra byens kongedag, fandt sted ved syvtiden. 

 

Jo længere dagen skred frem jo mere sparsom blev journalisternes beskrivelse af 

dagen. Om dette skyldtes træthed eller den tilstundende deadline skal ikke kunne 

siges. 

 

Dagen efter var Kongefamilien igen på et kort besøg i kommunen, nemlig i Agerskov 

(for at se hylden på kirkegården, hvortil efter sagnet en dansk konge engang skulle 

binde sin hest). Så havde vi nok også fået den kongelige opmærksomhed, som vi 

kunne tilkomme. 

 

 

Kilde:  

DagbladsResurce, scanning og renskrift Susanne Halfdan-Nielsen, Lokalhistorisk 

Arkiv 
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