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Sønderjysk Kommandos indrykning 
 

Den 5. maj 1920 kom dagen, hvor de danske tropper omsider kunne rykke ind i 1. 

zone, det fremtidige Sønderjylland. De danske tropper i Sønderjylland udgjorde en 

særlig enhed inden for det danske, nemlig Sønderjysk Kommando. Mandskab over 

hele landet var blevet udvalgt til kommandoet, for at gøre tjeneste i Sønderjylland. 

Der var en del diskussion om, hvem der skulle til Sønderjysk Kommando, men man 

besluttede sig til bevidst at udvælge soldater med de bedst mulige kvalifikationer fra 
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alle dele af det danske forsvar. Mandskabet blev allerede indkaldt til samling i 

Odense 1. april 1920, og her blev mandskabet inddelt i to bataljoner. Til bataljonerne 

anvendtes romertal, og fik derfor navnene I. og II. Bataljon. I. Bataljon skulle 

opholde sig i Sønderborg sammen med kommandoets chef, oberst C.C.F. Moltke og 

kommandostaben. II. Bataljon skulle opholde sig i Haderslev, Aabenraa og Tønder. 

Tønder fil tildelt 1. og 4. Kompagni, 3. og 4. Dragonregiment samt en 

rekylgeværafdeling. 

 Hos 1. og 4. Kompagni, der skulle til Tønder, kom soldaterne især fra 

henholdsvis Fredericia-området og Fyn. De danske soldater ventede utålmodigt på at 

komme af sted fra Odense, men de blev med stor skuffelse hjemsendt den 29. april, 

fordi de internationale forhandlinger om indrykningen var blevet forsinket. 

 Allerede 3. maj samledes Sønderjysk Kommando dog igen i Odense, og 

5. maj kunne afsendelsen til Sønderjylland omsider dog finde sted. Forinden havde 

soldaterne fået klare anvisninger på at udvise særligt god opførelse. De skulle 

optræde værdigt, for at gøre det bedst mulige for sønderjyderne. De skulle også 

optræde med takt over for det tyske mindretal, selv de kunne tænkes at optræde 

modvilligt. De skulle endvidere fremme danskheden ved at udnytte musikkorpsene 

maksimalt og lære fædrelandssangene udenad. De skulle kende til Sønderjyllands 

særlige historie og gerne besøge mindestederne. Endelig blev de opfordret til at 

blande sig med sønderjyderne og deltage i foreningslivet. Før afrejsen blev afgivet en 

kongelig hilsen til tropperne via forsvarsministeren. 

 Kl. 24.00 5. maj blev Sønderjysk Kommando sendt af sted til 

Sønderjylland. II. Bataljons 1. og 4. Kompagni blev sendt med tog via Fredericia og 

Bramming til Tønder. Allerede ved grænseovergangen syd for Ribe løb man dog ind i 

de første problemer. Her ville den tyske lokomotivfører spænde trainvognene fra 

lokomotivet, men truet med pistol ændrede han dog hurtigt mening. 

 

Ved den første sønderjyske station Vester Vedsted, stod mange danskere og vinkede 

med Dannebrogsflag. Det gjorde stort indtryk på soldaterne, men det gjorde den 

videre færd også. Det var trist at se, hvor forsømt alting var. Toget nåede efterhånden 

til Tønder, og de store Zeppelin – haller nord for byen gjorde et stort indtryk på 

soldaterne.    

Ved Marskbanegården stod de dansksindede tøndringer i hundredvis og viftede med 

Dannebrogsflag. De tyske jernbanefolk drillede tropperne ved at rangere dem over til 

kreaturstaldene. Dette tog soldaterne dog helt roligt, og begyndte blot at gå over 

sporene til banegården, men nu skulle der pludselig rangeres voldsomt med vognene, 

og tyskernes forhindringsmanøvrer betød, at der gik 20 minutter, før soldaterne var 

på plads ved banegården. På banegården havde de engelske soldater taget opstilling 

sammen med greve O.D. Schack, som bød II. Bataljon, med oberstløjtnant H. Elmer i 
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spidsen højtideligt velkommen til Tønder. Der blev udråbt et hurra, hvorefter 

tropperne gik i optog gennem byen. Forrest i optoget gik et Tønder-orkester, derefter 

kom de danske soldater. Derefter fulgte de engelske soldater og til sidst danske 

krigsveteraner fra hele vesteregnen. Tropperne marcherede ud til barakbyen 

på Zeppelinbasen. Her blev de midlertidigt 

 indkvarterede.    

Dagen efter, den 5. maj, tog man afsked med de engelske soldater. Et 

halvt kompagni fra de danske tropper tog afsked med englænderne på 

Marskbanegården sammen med en større folkeskare. Om aftenen deltog de danske 

soldater i et arrangement på Tonhalle med specielt inviterede gæster.   

Tønder var nu blevet en dansk garnisonsby, men soldaterne manglede en 

kaserne, foreløbigt havde de kun barakkerne og gasværket på Zeppelinbasen som 

hjemsted. Ved indgangene til Zeppelinbasen blev der opstillet vagter, og 

bataljonsstaben flyttede ind i en villa på Ribelandevej. Barakkerne på Zeppelinbasen 

var i en sørgelig forfatning, og derfor blev soldaterne straks beordret til at rydde op. I 

de følgende dage kom der en masse heste og andet materiel til tropperne. Men det 

kneb for den tyske stationsforstander at samarbejde med soldaterne. Transporten 

skete via jernbanen mellem Ribe og Tønder, og et sidespor ud til Zeppelinbasen. Der 

var som regel vagter med på togvognene, som vogtede over den kostbare last. I 

begyndelsen kneb det meget for den tyske stationsforstander at samarbejde med de 

danske soldater. Men da man truede med selv at overtage kommandoen af stationen 

blev han mere samarbejdsvillig. For en sikkerheds skyld sendte man patruljer ind til 

banegården for at tjekke om alt gik rigtig til. De tyske jernbanefolk blev mere 

samarbejdsvillige efter at de havde fået madpakker af tropperne. Først efter den 17. 

juni 1920 blev de tyske jernbanefolk udskiftet med danske.   

 

Den 8. maj blev tropperne suppleret med en rytterstyrke fra Jydske Dragonregiment,  

Fra Østbanegården red rytterne gennem byen til Statsseminariet, hvor de blev 

indkvarteret. Hestene blev indtil videre opstillet rundt omkring på gæstgivergårdene i 

byen. Det skete på Tønder bys regning. Ifølge den danske indkvarteringslov var 

værtsbyen forpligtet til at skaffe plads til forsvarets rytterheste. Rytterstyrken skulle 

bistå grænsegendarmerne i bevogtningen af grænsen. Dragonerne var et meget 

festligt indslag i byens liv. De spredte glæde og stolthed i de danske kredse. I årene 

fremover deltog de i forskellige ridestævner, væddeløb og ringridninger.    

 

Ny Baraklejr  

Soldaternes liv i barakkerne var ikke særlig festligt. Der manglede både lys og vand. 

Krigsministeriet påtænkte at opføre en ny baraklejr på stedet. Men det var bystyret 

og handelslivet stærkt imod. Men det var svært at finde et sted, der ikke blev 
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oversvømmet om vinteren. Først påtænkte man at etablere lejren syd for byen 

på byens markedsplads. Dette blev dog opgivet. Så blev man enige om, at placere 

lejren ved telegrafstationen, som lå på et nogenlunde tørt sted. Stedet tilhørte i 

forvejen garnisonen. En del nabogrunde blev også købt. Samtidig blev der indgået en 

kontrakt med Tønder by med opførslen af hestestald til rytterstyrken.    

I løbet af efteråret 1920 blev de fleste af barakkerne fra Zeppelin – basen 

flyttet til den nye grund. Den lå, hvor det nuværende Svinget og Ryttervej i dag 

ligger. Lejren skulle kun være midlertidig. Men der gik 16 år inden den nye kaserne 

stod færdig. Barakkerne blev opstillet i kamform med barakkerne placeret parallelt. 

De var alle forbundet med en forbindelsesgang mod nord. Rytterne havde en barak og 

de to kompagnier havde hver to barakker. Kostforplejningen blev indrettet i 

telegrafstationen. Her blev der lavet mad i store jernkedler, opfyret af kul eller koks. 

En barak rummede spisestuer. Her var der plads til 200 mand, der alle sad ved 12 – 

mands borde. En anden barak rummede infirmeriet, og så var der bolig for 

befalingsmænd. Endelig var der en kontorbarak, der også fungerede som 

bataljonsbarak for chefen. Hele barakbyen var omgivet af et tre meter højt hegn. Fra 

indgangen mod øst til Ribelandevej blev den nye vej Dragonvej anlagt. Leos 

Allé blev forlænget til ligeledes nyanlagte Nygade. Ved lejrens indgang lå lejrens 

ammunitionsdepot, og inde i lejren et materieldepot. Øst for baraklejren anlagdes den 

såkaldte Lille Eksercerplads. Store Eksercerplads fandtes ude ved flyhangaren på 

Zeppelin – basen.   

 

Barakkerne var alle af træ. De var hvidkalkede og havde tjæret paptag. I begyndelsen 

var de udmærkede, men de krævede hele tiden reparationer. Om vinteren var de altid 

iskolde, vinduerne var utætte. Frost i vandinstallationerne var der også. Om 

sommeren sugede det tjærede tag varmen til sig. I soldaterkredse fik lejren 

snart øgenavnet Ørkenfortet eller Fremmedlegionen.   

Den største bygning var den nye hestestald opført i kalkesten. Den var 

dog først færdig i 1922. Endelig var den omtumlede tilværelse forbi for rytterne. De 

havde først opholdt sig på Tønder Statsseminarium og siden på Tønder Amts Land-

brugsskole. Men ritmesteren blev glad for det nye domicil. Han kaldte ryttergården 

for den mest moderne i Danmark. Soldaterne var glade for at komme tættere på byen. 

Byens handlende håbede også på større omsætning. Men man var ikke helt stolt over 

baraklejren. En rigtig kaserne havde været bedre.   
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De danske soldaters indtog 

(Begivenhederne efter bagermester Thorvald Petersens 

erindringer) 
 

Danske såvel som tysksindede borgere, ja jeg kan vist godt sige: Alle længtes under 

de urolige forhold efter, at danske tropper skulle besætte landsdelen, men det blev 

ved med at trække ud. Endelig 5. maj oprandt den store dag, hvor 2. bataljons stab og 

to kompagnier fra ”Sønderjysk kommando” kom hertil. 

 De danskes soldaters indtog i Tønder vil jeg ikke fortælle meget om. Men 

enhver vil kunne forstå, at denne begivenhed sammen med kongeparrets første besøg 

i Tønder hører til vort livs største oplevelser. Ude ved Vestbanegården ventede en 

tusindtallig menneskemængde fra land og by. Toget kørte ind, men det mærkedes 

snart, at der var noget kludder på perronen. Det viste sig så, at tyske 

jernbanefunktionærer havde lukket den perron, hvor soldaterne skulle stå ud. Straks 

efter kom den fremtidige stationsforstander Ulrich hen til min svoger M. Clausen, 

som tidligere havde været i tysk jernbanetjeneste, og sagde: ”Kom Clausen, nu finder 

vi os ikke længere i det”. De to gik så ind på kontoret, greb uden videre nøglen til 

ledet og gik over og lukkede op, så var det i orden. Men lige til det allersidste gjorde 

tyskerne altså al den modstand, de kunne. 
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                   Men så kom soldaterne, anført af deres chef, oberstløjtnant Elmer, ud 

foran stationen, og der blev formeret geled. Derefter skete der noget, som betog os 

alle meget stærkt, nemlig da oberstløjtnanten kommandere: Fanen frem til midten! 

Alle øjne duggedes, da vi oplevede dette for første gang, og al tale forstummede, da 

musikken derefter spillede fanemarchen og fanebæreren med taktfaste skridt førte 

vort flag frem. Det var et meget højtideligt øjeblik. Derefter tog amtmand, grev  

Schack ordet og efter ham, borgmester Johannes Paulsen, for at byde soldaterne 

velkommen på amtets og byens vegne. Oberstløjtnant Elmer takkede for den smukke 

modtagelse: ”Det er for soldaterne af Sønderjysk Kommando, for os af 2. bataljon, en 

stor dag, som vi som de første danske soldater efter 1864 atter kan betræde 

Sønderjyllands jord. Vi er dybt rørte over at se gamle veteraner og repræsentanterne 

for den britiske nation, det folk, som vi har så meget at takke for - -. Nu er vi her, og 

vi vil gøre alt for at komme i den rette kontakt med den slesvigske befolkning”. 

De engelske soldater, der havde taget opstilling lige over for, afgav 

kommandoen til oberstløjtnanten, og derefter formerede man sig til marchen gennem 

byen, foran tre gamle veteraner fra 1864 og efter tropperne den store 

menneskemængde, der havde været ned til modtagelsen. Toget gennem byen foregik 

under velkomst hilsner og blomsterregn. I et hjem skånedes end ikke potteplanterne. 

En række transparenter var hængt op i gaderne med indskrifter som ”Godav igen, 

Jens” og ”Endt er jernmagtens tunge dage, drømmen blev til virkelighed”. Soldaterne 

skulle indkvarteres ude i den gamle luftskibshals bygninger uden for byen, så vi tog 

afsked med dem ude på Ribelandevej.  

Men om aftenen indbød befolkningen til fest på ”Tonhalle”, hvor bankdirektør 

Rossen talte overmåde smukt til dem. ”Hvad der her er sket”, sagde taleren, ”er noget 

så vidunderligt, at almindelige menneskelige ord bliver for fattige til at udtrykke vore 

følelser. Vi kan ikke gøre noget bedre end at ty til vor gamle bibelbog og læse: 

”Herren har gjort store ting iblandt os. Det er vidunderligt for vore øjne”. Men det 

vidunderlige må have været ventet, thi vore fædre har troet på denne dag, og vi har 

drømt om den fra vor første barndom. Og grundvolden for denne faste tro og tillid til, 

at det vidunderlige måtte og skulle ske engang, var overbevisningen om vor sags 

retfærdighed. Vi har menneskernes naturlige ret til ikke at blive revne ud af 

forbindelsen med det folkesamfund, som vi af naturens hånd tilhører og er knyttet til 

med blodets bånd. Derfor kunne vi tro og håbe på det vidunderlige, der nu er sket”. 

Og taleren sluttede med at sige ”Vor folkehave er blevet meget vanrøgtet i det halve 

sekel, der er henrundet, siden vi skiltes fra jer. Frø af ugræs er føget over hegnet. Men 

nu vil kyndige danske hænder skabe god vækst og gode kår. Vi er jo alle en gren af 

den danske stamme, vi er af samme rod som I broder mødes med broder, vi stammer 

fra samme hus og hjem, det tusindårige Danmark!” 
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 To dage senere, den 7. maj, kom de danske dragoner til Tønder. De kom 

fra Ribe og havde overnattet i Skærbæk, og vi modtog dem ved Østbanegården. 

Dragonerne var under ledelse af ritmester la Cour. På ny blev der holdt velkomsttaler 

af amtmanden og borgmesteren, ritmesteren takkede og sagde noget i retning af, at 

”vi er kommet hertil for at skaffe ro og orden, og hvem der ikke forstår det, han vil 

komme til at føle det”. Det var skrappe ord, som enkelte steder ikke faldt i god jord. 

 Dragonerne red gennem byen og trådte af ude ved hovedbanegården, og 

der havde to gamle Århus-dragoner, som havde aftjent deres værnepligt sidst i 

halvfjerdserne, slagtermester Fr. Sørensen, Tinglev og min svigerfar, Niels Th. 

Nielsen, Stokkebro, taget opstilling. De gjorde honnør og sagde ”Må det være to 

gamle Århus-dragoner tilladt at hilse på chefen for vort gamle regiment?” At det blev 

et højtideligt øjeblik for begge parter behøver vel ikke at siges. –  

                   Om aftenen holdtes der stor velkomstfest for dragonerne. Nå – alle gode 

gange er tre, som man siger, og den tredje fest holdtes, da soldaterne nogle dage 

derefter til gengæld gerne ville vise deres taknemlighed for den smukke modtagelse, 

de havde fået, og vi for første gang fik indtryk af, hvor stor forskel der var på tysk og 

dansk militær. Festen lededes sandelig af en menig soldat, og officerer og menige tog 

tvangfrit ordet. Det var noget, der før i tiden havde været utænkeligt. 

 Inden det første hold af danske soldater forlod byen, blev den danske 

befolkning igen indbudt til den mest storslåede fest, som vistnok nogensinde er blevet 

fejret i denne by. Tirsdag den 27. juni 1920 afholdtes en opvisning af fodfolk og 

rytteri omkring de store luftskibsanlæg uden for Tønder. Terrænet var oversået med 

dannebrog og mere 5.000 mennesker overværede øvelserne, som hilstes med stort 

bifald. I flyvehangaren, hvor der var festligt pyntet, samledes 3.000 til kaffebord. 

Taler og sang vekslede, senere blev der danset, og festen sluttede med et fyrværkeri 

ved midnatstid. 

 Fest fulgte på; men vi måtte vel også nok have lov til at feste efter alt det, 

der var sket i det uforglemmelige forår 1920, det forår, 
 

”- - hvor himlen var mere blå, 

skoven mere grøn, 

og roserne mere røde!” 
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