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Genforeningsdagen 
Den 9. juli 1920 
 

Af Ingolf Haase 
 

Som officiel Genforeningsdag fejres i dag den 15. juni, der også er Valdemarsdag. 

Genforeningsdag er tilfældigvis samme dag, og det vi fejrer på Genforeningsdag er 

den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark, og dette fandt sted på samme 

dato d. 15. juni 1920. Dagen er stadig officiel flagdag. 

 

Sønderjyllands indlemmelse i Danmark skete gradvist. Den 5. maj rykkede danske 

tropper ind i landsdelen, og den 20. maj indførtes dansk mønt i landsdelen. Samme 

dag indførtes også det danske postvæsen. 26. og 27. maj blev der indført pastvang og 

paskontrol mellem 1. og 2. zone (den nuværende grænse). 

  

Den 15. juni 1920 (Genforeningsdagen) overtog den danske regering styret i 

Sønderjylland, og den tyske pas- og toldkontrol flyttede officielt fra Kongeåen til den 

nuværende grænse. Som en del af Versaillestraktaten efter 1. Verdenskrig blev 

aftalen om en overdragelse af landsdelene til Danmark underskrevet i Paris 5. juni 

1920 med virkning fra 15. juni samme år. 

  

Loven om "De sønderjyske landsdeles indlemmelse i Danmark" blev underskrevet af 

kong Christian X den 9. juli. Dagen efter markeredes Genforeningen ved kongens 

berømte ridt på den hvide hest over den slettede Kongeågrænse. Det blev starten på 

flere dages festligheder.   

 

Først med kongens underskrift på loven om ”De sønderjyske landsdeles indlemmelse 

i Danmark” var Genforeningen med Danmark fuldbyrdet , derfor blev Genforenings-

dagen først fejret den 9. juli 1920, over hele landet med takkegudstjenester og 

klokkeringning.  

 

Det er mit indtryk at Genforeningsdagen er gået i glemmebogen og fejres i dag alene 

som Valdemarsdag. I folks almindelige bevidsthed regnes Genforeningsdagen for den 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Milit%c3%a6re_forhold_og_krigshistorie/F%c3%b8rste_Verdenskrig/Versaillestraktaten_1919
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10. juli. Den dag hvor Christian X. red over den gamle grænse nord for Christiansfeld 

på sin hvide hest. End ikke ”Sønderjysk Almanak” benævner 15. juni som 

Genforeningsdag.  

 

Vi må nok erkende at den officielle Genforeningsdag er gået i glemmebogen som 

flagdag og erindringsdag. Lad os i stedet glæde os over at afstemningsdagen, 10. 

februar, lever endnu i bedste velgående. 

 

Måske skulle vi benytte jubilæumsåret til at indføre en ”ny” Genforeningsdag, nemlig 

9. juli, den dag hvor man i 1920 fejrede at Genforeningen var fuldbyrdet? 

 

Efterfølgende er der givet en kort beskrivelse af hvordan Genforeningsdagen, 9. juli 

1920, forløb i henholdsvis i København, Sønderjylland og i Tønder Amt: 

 

”Genforeningsdagen”  
Klokken 10.15 den 9. juli 1920 kørte kongen fra Christian VIII.’s til Christian IX.’s 

palæ, hvor der klokken 10.30 fandt statsråd sted. Her underskrev kongen loven om 

indlemmelsen af de sønderjyske landsdele. Klokken 11 præcis begyndte salutten fra 

batteriet ”Sixstus” og kirkeklokkerne ringede, mens de på Amalienborg slotsplads 

forsamlede blottede hovederne.  

 Noget efter kørte kongen og kronprinsen tilbage til Christian VIII. ’s 

palæ, hilste med livlige hurraråb fra de på pladsen tilbageværende. Kongen så stærkt 

bevæget ud. Mængden samlede sig herpå foran slottet, hvor der blev udbragt et leve 

for det genforenede Danmark, ligesom ”Der er et yndigt land” og ”Kong Christian” 

blev afsunget. Derefter kørte enkedronningen med sine børn og noget senere kongen, 

dronningen, kronprinsen og prins Knud i åbne vogne til gudstjeneste i Frue Kirke. De 

kongelige herskaber blev af alle hilste med livlige hurraråb.  

 Festgudstjenesten sluttede med, at hele forsamlingen rejste sig og stående 

sang ”Kongernes Konge”. Forinden kongefamilien forlod kirken, gik kongen et 

øjeblik hen til den kirkestol, hvor de allierede magters ministre sad, og hilste med et 

håndtryk på hver enkelt gesandt, passerede derefter udenfor kirken langs 

æreskompagniets front og steg så til vogns for at køre videre til soldaterfesten på 

stadion. 

 Festen på stadion var sidste punkt på programmet, som fik en 

improviseret og smuk afslutning, da kongen gik hen til veteranerne og hilste på hver 

enkelt af dem, mens menneskemængden strømmede til fra alle sider og dannede en 

https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_10.
https://da.wikipedia.org/wiki/Christiansfeld
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tæt hyldestkreds udenom, indtil kongen omsider måtte bryde op for at køre til 

”Dannebrog”. 

 Ved halvfire-tiden ankom kongefamilien til Toldboden, hvor kongeskibet 

lå sejlklart med signalflag udspændt mellem masterne. Da kongen efter en kort afsked 

gik ombord, hejsedes kongeflaget umiddelbart derefter lettede ”Dannebrog” under 

hornmusik, hurraråb og kanonsalut fra fortets krigsskibe og stod ledsaget af 

krydseren ”Heimdal” og tre torpedobåde, langsomt sejlede ud af havnen, medens 

kongen fra kommandobroen vinkede ind til menneskemængden, der langs bolværket 

og på Langelinie overværede afrejsen til Sønderjylland og viftede med hatte og 

lommetørklæder. 

 En times tid forinden var ministeriet og enkelte af statens øverste 

embedsmænd afsejlet med dampskibet ”Ægir”. 

 

Genforenigsdagen i Sønderjylland (Efter Vestslesvigsk Tidende) 

Ved Danmarks nye sydgrænse oprandt den dag, da kong Christian X, undertegnede 

det dokument, der sletter grænsen ved Kongeåen, med gråvejr og efterfølgende regn. 

Langs Flensborg fjords nordkyst dukkede det ene Dannebrogsflag frem efter det 

andet. Helt fra Egernsund, hvor der mærkeligvis ingen gudstjeneste fandt sted, mens i 

Broager kirke tre kongerigske præster talte, og ind til Kollund, sås overalt korsdugen 

i regnvejret, men hængende slapt ned langs stangen. 

 Ved Padborg station vajer to store splitflag med indskrifter: ”Danske 

Statsbaner” og ”Kongeligt dansk Statspoliti”. En halv times vej herfra ligger Bov 

kirke, her i formiddags var den stuvende fuld af deltagerne i festgudstjenesten. – Så 

fuld har den ikke været i mands minde, siger en gammel mand. Vejret er desværre for 

dårligt til at lave større festligheder under åben himmel; men nu er grænsen fastsat. 

Omend tyskerne har gjort deres, for at den ikke skulle blive det, siger den gamle 

videre. Én ting mangler dog i. at glæden er fuldkommen: Vi har ikke fået alle 

landsmænd med hjem, og vor købstad er blevet tilbage. 

  Festlighederne i Bov begyndte med gudstjeneste i kirken, hvor først 

sognepræsten, pastor Clausen, og derefter pastor Eller fra Vardeegnen talte; der 

sluttedes med ”Kongernes konge”. I eftermiddag skal der være friluftsmøde, mens 

aftenen tilbringes ved fælles kaffebord i gæstgivergården. I det nærliggende Nørre 

Smedeby skal der ligeledes være festligt samvær i aften. 

 At den nye grænse ikke betyder danskhedens grænse, får man et talende 

bevis på inde i Flensborg, hvor netop en flok danske drenge tropper op. De har 

KFUM-spejdernes grønne uniform og skal i sommerlejr, først i ”de sønderjyske 
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landsdele”, og derefter deltager de i korpslejren på Skamlingsbanke. En stor skare 

nysgerrige samledes, da de raske drenge marcherede af sted deres flag i spidsen, og 

mangt et ”Speck”-råb lød; men drengene hørte kun på de korte danske kommandoråb. 

 

Fra Tønder meldes 
Siden undertrykkelsen åg blev hævet, har Tønder ingen sinde været klædt i rødt og 

hvidt, i de nationale farver, som i dag. Den prøjsiske ørn er for alvor bleven afløst af 

Dannebrog. I den hjemvendte del af vort folk føles dette intet sted med større lykke, 

med større befrielse end der, hvor trykket var så knugende tungt. Oprejsningen for 

Tønder. Oprejsning for det, som blev lidt og tålt i de mange år er kommen under 

vajende faner og klingende spil vender vi tilbage. Størst er dagen for de gamle. Det 

er, som en af vor bys bedste mænd sagde, da vi spurgte ham om hans indtryk af den 

store dags fest i Tønder: Intet har gjort stærkere indtryk på mig end at mærke, de 

gamles lønlige jubel, de gamle trofaste med redaktør Skovrøy i spidsen, ham der 

stærk og uimodståelig som en klippe stod trængslernes tid igennem, og som nu ser 

den dag komme, for hvilken han ofrede hele sit livs virke. Ingen er som han 

midtpunktet for vor glæde og Tønders jubel over hjemfærden til Danmark. 

 Og så hejstes da flaget klokken 8 rundt omkring i alle Tønders gader. Det 

hejstes på de gamle trofaste danskes, på mange huse som ikke før bar flag. Dagens 

storhed har fået dem som før var lunkne, til at bekende kulør, og det er på vores 

hjemfærdsdag det bedste forhåbningsfulde tegn for den tid, der kommer. På alle 

offentlige bygninger undtagen rådhuset hejstes flagene, mens vore nye embedsmænd 

gjorde honnør. I det gamle seminarium, hvor dragonerne for øjeblikket er 

indkvarteret, fandt der en højtidelighed sted i anledning af flagets hejsning for første 

gang siden 1864. Den øverstkommanderende la Cour holdt en tale hvori han tolkede 

det historiske øjeblik i dybe og ædle tanker. Flaget hejstes derefter under hurraråb. 

Sang og spil af fædrelandske melodier. Fra kl. 10 til 11 sænkedes flagene de fleste 

steder i ærbødighed for vore 6.000 faldnes minde og som en hilsen med håb om 

udfrielse for vore landsmænd syd for den nye grænse. 

 Klokken 11 ringede kirkeklokkerne glædesbudskabet ud over den 

hjemvendte by, og i glæde og sorg samlede vor bys dansksindede indvånere ved 12-

tiden i kirken. Det sted, hvor takken bedst kan frembringes og bønnen om hjælp og 

udløsning for vore fraskilte landsmænd bedst kan tolkes. Kirken var fuld til sidste 

plads. 
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Der var udpeget en dansk præst til at holde Genforeningsgudstjenester i hver af de 

nordslevigske kirker. Kun Højer, Tønder og Ubjerg havde man ikke fået med. I Højer 

fik man efter nogen forhandling det ordnet således, at pastor Henriksen fra Frue 

Kirke i København overtog den. 

 I Tønder stod provst Erik Christensen for en Genforeningsgudstjeneste. 

Fra kl.11 til 12 blev der ringet med kirkeklokkerne, som det var bestemt i min. cirk. 

Alteret var smukt pyntet med blomster og med ny alterdug, som en kreds af damer i 

Aalborg havde skænket; den var dog allerede taget i brug den 20. juni, fordi det blev 

ved at trække ud med Genforeningens virkeliggørelse. Trods et meget stærkt regnvejr 

var kirken fuld. Dertil hjalp soldaterne godt. 

 Ved gudstjenestens begyndelse skete der noget, der gjorde et smukt og 

stærkt indtryk. Uden for programmet blev bataillonsfanen båret ind med fanevagt og 

alt hvad dertil hører og tog opstilling i kirkens midtergang lige neden for koret. Det 

stilfærdige indslag, passede godt ind i feststemningen og gjorde et stærkt indtryk på 

alle som var til stede. Et andet stort øjeblik under gudstjenesten var da man sang 

psalmen ”Den signede dag” og kom til sidste vers. Da rejste en af de førende danske 

sig op og alle i kirken fulgte hans eksempel og sang verset stående. 

 

 Også i den øvrige del af Tønder Amt blev Genforeningsdagen fejret. I Skærbæk 

indledes Genforeningsdagen med gudstjenester i Frimenighedskirken og i 

sognekirken, der begge steder forløb yderst stemningsfyldte. I sognekirken talte 

provst Olsen fra Herfølge, en født skærbækker. Den planlagte fest i byens plantage 

måtte opgives på grund af øsende regnvejr. I Lanbohjemmet hørte et fuldt hus, 

frimenighedspræst Jørgensens smukke foredrag om Modersmålet. Folk blev og 

festede til ud på aftenen. Så var regnen hørt op og hundredevis af mennesker 

vandrede i den smukke aftenstund ud til en kæmpehøj på Ullerupvej og fortsatte 

festen deroppe med sang og taler, mens et veldigt festblus lyste langt ud over det 

flade land. 

 

I Hostrup Sogn blev Genforeningsdagen fejret ved en fest i Jejsing forsamlingshus, 

der var fyldt til sidste plads i begge sale. Højskoleforstander Lund fra Askov holdt 

festtalen. Ved kaffebordet tog flere orden. På scenen, der var smuk pyntet med flag 

og blomster, fremstilledes Genforeningen i et tableau af Danmark i skikkelse af en 

ældre kvinde, der modtager den hjemvendende datter.  
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