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Lokalhistorisk Forening & Arkiv for Gl.- Tønder kommune 

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Christian_10.
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Pigen på den hvide hest 
 

I forbindelse med festlighederne ved Genforeningen red Christian 10.over den gamle 

grænse ved Frederikshøj den 10. juli 1920 på en hvid. Umiddelbart efter at kongen 

havde krydset selve grænsen rakte en præstekone fra Aastrup ved navn Elisabeth 

Braren sin 9 årige adoptivdatter Johanne Martine Braren op mod kongen, for at hun 

kunne give kongen blomster. I stedet løftede Christian 10. pigen helt op på hesten, 

hvor hun red med ham gennem folkemængden ved Frederikshøj. Begivenheden blev 

malet og fotograferet og billedet blev siden et stærkt symbol på Genforeningen, fordi 

det meget bogstaveligt illustrerede Henrik Pontoppidans ord i digtet ”Det klinger som 

et eventyr, at sagn fra gamle: en røvet datter dybt begrædt, er kommet frelst tilbage” – 

som også blev brugt som agitation på afstemningsplakater. 

 

Kongen kunne ikke vide at den lille pige var plejedatter af den tyske præst i Aastrup 

ved Haderslev, og ret typisk tog kun hans dansksindede kone med den lille pige til 

Frederikshøj for at byde kongen velkomme 

 

I bogen "Rytterkongen" af Knud J.V. Jespersen findes et uddrag af kongens dagbog, 

der beretter, hvordan kongen oplevede begivenheden: 

"Men i det Øjeblik jeg var kommer igennem den (Æresporten), fik Jublen en ganske 

ny Klang, saa jeg ikke var i tvivl om, at nu havde jeg passeret Grænsen. Straalende 

Ansigter med taarefyldte Øjne rettedes imod mig, mens Raabet "vor Kung" lød 

uafbrudt. Så overvældende var denne Modtagelse, at jeg følte mig dybt grebet, og da 

en lille Pige senere raktes op imod mig med en Buket Blomster, saa lagde jeg i det 

http://spoegelseshestene.blogspot.com/2016/01/spgelseshesten-jeg-kongen-bar-over.html


 

3 

 

Kys, jeg trykkede paa hendes Pande, al den Glæde og Taknemmelighed, jeg selv følte, 

og da det lille Væsen lagde sine Arme om min Hals, havde jeg Følelsen af, at jeg 

havde taget Sønderjylland i mine Arme - nu, da den lille Pige tillidsfuldt sad foran 

mig paa Hesten." 

 

I virkeligheden var pigen skrækslagen, hvilket moderen afslører i sin beskrivelse af 

begivenheden: 

"Efter en lille Tid saa jeg, at Johanne blev Angst, hun kunne ikke se mig og var lige 

ved at græde. Da maatte jeg bryde igennem Menneskemængden og komme ud til 

Grøften, som jeg løb henad, indtil jeg kom foran Toget. Saa brød jeg igennem, men 

blev standset af 3 Politibetjente, som vilde vide mit Navn. Da jeg kom frem, kaldte jeg 

Johanne ved Navn, men for lutter Jubel og Hurraraab var det næsten umuligt for 

hende at høre mig. Straks da holdt Hesten stille, og jeg løftede hende ned. Idet jeg tog 

hende ned, sagde Kongen: "Maa jeg beholde hende?" Han fik intet Svar, thi da jeg 

saa op i hendes Ansigt, afmaledes der en Skræk for hvad mit Svar vilde bringe". 

 

Elisabeth Braren født Mynster, takkede efterfølgende i et brev kongen for den store 

ære. Kongen besøgte siden hjemmet fire gange, og Johanne fik et billede af kongen i 

sølvramme med rødt fløjl bagpå og en skrivelse. 

 

Johannes historiske kjole opbevares i dag på Sønderborg Slot. 

 

I 1926 fik pigens far, Jürgen Braren, embede som ”dansk” præst i Højer indstillet af 

det tysk dominerede menighedsråd. Selv om han viste tolerance over for de 

dansksindede i hans menighed, valgte den danske del af menigheden i 1935, at få 

deres egen danske præst, N.P. Nielsen, hvilket Braren følte som et mistillidsvotum. 

Trods præst i dansk tjeneste anlagde han aldrig dansk præstedragt, men fortsatte med 

at forrette gudstjeneste iført den tyske ”Taler”. 

 Datteren Johanne er konfirmeret og senere gift i Højer. 

 Elisabeth og Jürgen Braren ligger begravet på Tønder kirkegård. På 

gravstenen har hans dansksindede kone fået en dansk indskrift mens han selv har fået 

tysk indskrift. 

 Johanne Braren (gift Herlak) døde i 1999 i Aarhus 87 år gammel. 
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Johanne med blomsterkurv og armen om kongens hals. 

 

 
Johanne Braren sammen med kongen på den hvide hest. 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-komplicerede-konge
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-komplicerede-konge
http://glucksburg.blogspot.com/2013/12/christian-x-and-reunion-of-north.html

