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Den flagsmykkede hangar ved festen i 1920. 

”Genforeningsfesten” i 1920 
En af de mest sejlivede skrøner om Genforeningen i Tønder er myten om ”den store 

genforeningsfest i flyvehangaren ved zeppelinbasen nord for Tønder, der findes 

endda billeder af den dannebrogssmykke hangar”. Men nej, lad os en gang for alle få 

slået fast, der blev ikke i 1920 fejret nogen genforeningsfest i flyvehangaren. 

 Men der blev den 27. juni 1920 fejret en stor soldater og folkefest ved og 

i hangaren. Det er denne ”soldaterfest” der siden er blevet forvekslet med en 

genforeningsfest, og det fra denne fest billedet af den flagsmykkede hangar stammer. 

Selv om festen havde markante nationale undertoner var det ikke en genforeningsfest. 

 Jeg skal i det efterfølgende give en beskrivelse af denne fest som uden 

mig kendte sidestykke er største folkefest der er fejret Tønder. 

 

Den store soldater- og folkefest ved Tønder 
Efter at soldaterne i Tønder havde været til mange fester rundt omkring i amtet, 

besluttede man at afholde en fest for alle kvarterværter og for byens styrelse og andre 

http://www.jv.dk/toender/Da-5000-toendringer-var-samlet-til-fest-i-hangaren/artikel/2495517


 

3 

 

indbudte. Dertil havde man en hal af betydning – nemlig hangaren på flyvepladsen. 

Det blev bestemt, at festen skulle afholdes den 27. juni 1920, og det blev en af 

bataillonens helt store dage. 

 Ved forberedelserne medvirkede alle gode kræfter. Der blev nedsat flere 

udvalg, indøvet et sangkor, som ikke var det mindst vigtige, idet man jo i alle de 

sogne, hvor man havde deltaget i fester, havde lagt mærke til, at de dansksindede 

kunne synge alle de danske sange fra først til sidst og uden brug af de fremlagte 

sangbøger. Det havde stort indtryk på dem fra ”det gamle land”, hvor man nok kendte 

melodierne, men ikke havde fået forståelsen af de enkelte vers, før man nu var blevet 

vidne til, hvad disse vers betød for de danske syd for Kongeåen. Man fik dannet et 

sangkor for ligesom at hjælpe de øvrige soldater. 

 Festen begyndte om eftermiddagen. Der var fodbold, folkedans, 

rideopvisning, som alle var begejstrede for, og ikke mindre end to militærorkestre 

medvirkede. 

 Så var der senere i hangaren gratis kaffe, og det var i 1000-tal af kopper 

kaffe der blev drukket. Sluttelig et fyrværkeri, hvortil man havde indforskrevet 

fyrværkerimester Dideriksen fra Kolding. 

 Så var der bal bagefter. 

 Man var så heldig, at det første danske øl, Carlsberg og Tuborg, var 

ankommet til Tønder samme dag – og det smagte åbenbart. Der blev drukket ca. 

11.000 flasker øl. Der var jo mange om buddet. Det blev i sandhed en fest – der vel 

nok ikke siden er overgået. 

 

Festens forløb 
 

Avisernes referat af festen giver et godt billede af festens forløb og program: 
 

Ved firetiden bød oberstløjtnant Elmer velkommen. Han betonede at det havde været 

soldaterne magtpåliggende, før de om få dage rejser bort, endnu engang at måtte 

samles med sønderjyderne og sige dem tak for den hjertelighed, hvormed de er 

komne soldaterne i møde. De gamle veteraner blev betragtet som særlig kære gæster. 

 

Straks derefter begyndte en opvisning af fodfolk og rytteri. Først 4. kompagni af 

infanteriet under premierløjtnant Rodenfeldt, siden en eskadron dragoner under 

ledelse af ritmester Seilouw. De enkelte øvelser, som hilstes med velfortjent bifald, 

var prægede af både vilje og evner. Særlig stor beundring fremkaldte en kamp 
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mellem de to ovennævnte formationer, i hvilken rytteriet under rasende 

magasinskydning fra infanteriets side i strakt galop og med trukne sabler sprængte 

frem mod ”fjenden”. ”Angrebet” blev afslået. 

 Da øvelserne var forbi, blev der drukket kaffe, hvorefter man beså de 

forskellige anlæg og den mægtige luftskibshal. Ved syvtiden åbnedes den store 

flyvehangar, der i dette øjeblik rummede den smukkeste flagpynt, medens kaffe og 

kager dækkede de hundreder af borde. Kun godt halvdelen, omkring ved 3.000, var 

det muligt at bænke omkring bordene. 

 Ved kaffebordet holdtes en række officielle taler, oberst Moltke talte for 

kongen: ”Den 23. marts 1863 stod Christian IX, for sidste gang på Sønderjyllands 

grund som Danmarks konge. Kongen var hernede for at opmuntre vore tapre soldater 

i Dybbøls sønderskudte skanser. Krigen tabtes og Slesvig med. Dyb sorg voldte det 

kongen og hele det danske folk. Kongens kærlighed gik i arv til hans børn. Vi har fået 

mange beviser herfor. Nu er snart det øjeblik kommet, da Danmarks konge atter 

ridder over grænsen ind i Slesvig, hvor han vil blive modtaget med jubel og glæde. 

Jeg vil ønske, at Christian X, må gå en lykkelig fremtid i møde, at grænseordningen 

må blive Danmark og den genvundne del af Slesvig til lykke. Vi vil ikke glemme de 

landsmænd , som forbliver i udlændighed”. (Leve kongen. Første vers af 

kongesangen synges stående). 

 For fædrelandet talte bankdirektør Rossen, Tønder: ”Danske mænd og 

kvinder! Danske soldater! Under sommerens højeste sol fejrer vi denne fest, en fest, 

som sent vil glemmes. Vi fejre denne fest i Dannevang, og vi mindes alle de linjer: 

  Dannvang ved grønne bred, 

  ved de danske vover, 

  i dit skød bor kærlighed. 

  Fred i dine skove. 

  Fuglen flyver højt i sky 

  over kæmpehøje, 

  og i dalen blomstrer bly 

vorviolens øje.  

 

Vi ved godt at digteren idealiserer. Vi kender den skarpe vestenstorm og det kolde 

havbrus over vore enge; men det billede, digteren har tegnet, er dog i sit væsentligt 

det rigtige Danmark. Det er ens på begge sider af den hidtilværende grænse, og folket 

er det samme. Det så i danske soldater, da i kom herned, og vi så det på jer. I var af 

vort blod. Vi kendte jer straks som landsmænd. 
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  I dag har vi set eders militære øvelser og evolutionen. Her på Vesteregnen 

har vi hidtil intet sådant haft. Tanken går herved mod vore østlige egne og længere 

syd. Det er også dansk jord. Går op over banken ved Sønder Smedeby, sønden for 

Flensborg, og i møder krigergravene. Den første er en fjendtlig husar, som faldt da 

eskadronen Vosfelt fik ordre til at ”se lidt efter østrigerne”. Og sådan bliver det ved, 

ned mod Isted, hvor stenene taler sine manende ord: ”Her faldt Læsøe” – og 

Grydeskoven, hvorfra det dræbende skud kom, ligger lige overfor. Går vi videre ned 

over den blodige Sli, og hinsides den ser vi mod nord som en lav bjergås 

Dannevirkevolde, bag den ligger Jylland, bag den ligger Danmark. 

  Men vi kan gå længere tilbage i tiden. Hidtil har vi sunget om Danmark 

som det tusindårige rige. Danmark er ældre. Videnskabeligt er det hævdet, at fire 

hundrede år efter Kristus samledes Danmarks land til eet rige. Begyndelsen skete på 

Sjælland i Lejre. Men vi har beviser for, at samtidig boede det danske folk her. Fra 

Gallehus ved Møgeltønder taler guldhornene deres danske mål. Runeindskrifterne på 

dem er det fælles nordiske sprog. Såvel på Sjælland som her i Sønderjylland boede 

der dengang danske. Vi hører sammen fra de ældste tider. Danmark er vore fædres 

land. Danmark er vort land, og det folk skal blive vore efterkommeres land til evige 

tider. Vort fædreland, vort gamle Danmark længe leve!” 

  

For flaget talte gårdejer N.J. Gotthardsen af Nørmark. I smukt formede ord mindede 

han kort dets ældgamle historie og drog frem det, som det symboliserer. Den hvide 

farve er tegnet på renhed, sandhed; som vi hidtil har kæmpet på rettens og 

sandhedens grund, vil vi også gøre det i fremtiden. Af den grund forstår vi ikke talen 

om, at tyskerne i Nordslesvig er overladte til et fremmedherredømme. Vi er på 

slesvigsk – på dansk jord, ikke blot her, men også i Flensborg. Dernede bor vore 

landsmænd trofast skærmet og værnet vort land og dets sag, forhåbentlig  vil de også 

gøre det i den tid der kommer. (Hør! Hør!) 

  Den røde farve i vort flag er kærlighedens symbol. Kærligheden skal som 

hidtil være understrømmen i kampen for vor ret og vort fædreland. 

  Der er sorg blandt vore landsmænd som den nye grænse skiller fra os. Og 

der mismod rundt omkring i den genforenede del af Slesvig. En blodig uret er øvet 

ved at fæste en mur mellem os og dem dernede. Vi opdagede for sent, at det 

Wilsonske princip kun var et nyt knæfald for flertalsvælde, det evnede ikke at gøre 

ret og skel. Men nu må vi bøje os for den afgørelse som er truffet; vi gør det med sorg 

i sinde og skamfulde over, at ikke vore landsmænd syd for Skelbækken fik samme 

betingelser som vi for at kæmpe sig hjem. Dannebrog har foreløbig måttet stryges i 
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Flensborg; men heroppe fra skal det lyse for dem dernede for at give dem livsmod. 

Ud fra den opfattelse et hurra for vort flag. (Kraftige hurraråb). 

  For sønderjyderne talte stabssergent Hansen. Taleren mindedes 

trængselsårerne og takkede for den trofaste og udholdende kamp, som var ført. 

Nordslesvig vil snart for altid være dansk; beviseligheden herom måtte fylde alle med 

glæde og tak. Et skår i jublen var det, at genforeningens glæde ikke var fuldkommen. 

Taleren udbragte sluttelig et leve for sønderjyderne, idet han samtidig udtalte håbet 

om, at slesvigerne nu og i al fremtid ville arbejde for Danmarks velfærd og ære og 

dele landets kår. 

 

 For veteranerne blev der talt af kaptajn Lauesen. De heltemodige kampydelser i 1864 

ville aldrig blive glemte. Vi mindes disse stolte minder om ædel dåd og opofrelse 

med vedmod. Det var en hård indsats, og det varede længe inden oprejsningen kom. 

Taleren ville ønske for de gamle veteraner, at de måtte få en lys og lykkelig livsaften 

under den Dannebrog, hvorunder de kæmpede i 1864. 

  For den sønderjyske kvinde talte menig Møller fra Bornholm. Næst efter 

veteranerne var kvinderne festens glans- og midtpunkt. Vi skylder de sønderjyske 

kvinder usigelig tak for, at de opfostrede en slægt, der elsker og vil kæmpe for 

Danmark. Vor tak kan ikke bevidnes dem med ordenstegn eller lignende; men det, 

som de har gjort bærer lønnen i sig selv. Og de sønderjyske kvinder har mere end et 

stykke Slesvig tilbage; de har også skabt en lutret, forædlet mand, som kan blive vort 

folk til den allerstørste gavn. Tak derfor, og tak, fordi de sønderjyske kvinder så 

beredvilligt og hjerteligt åbnede deres huse for os, bød os en alt overstrømmende 

hjertelighed, og tak til de sønderjyske piger, fordi de især ved at hejse Dannebrog 

rundt omkring i landet gjorde hver marchtur  til fest for os. Vi glemmer det aldrig. 

Leve den sønderjyske kvinde! 

  Tønder by ønskede oberstløjtnant Elmer på egne og soldaternes vegne 

den bedste fremgang i økonomisk henseende, og at den måtte blive en fast og stærk 

borg for danskheden, så dansk sprog og dansk kultur herfra kunne brede sig i stadig 

videre kredse. Et leve for den lille dejlige by Tønder! 

En tak til festkomiteen udtalte amtmanden, grev Schack. Takken skulle gå 

videre ud. Dengang de danske soldater afløste den engelske garnison, blev der sagt, at 

de ikke kom som erobrere til os. De kom heller ikke med våben i hånd; men alligevel 

har de, siden de betrådte Slesvigs jord, med ægte dansk jævnhed og hjertelighed gjort 

erobringer. De har taget befolkningen om hjertet. Det er med sorg, at vi ser soldaterne 
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rejse; vor bøn til oberst Moltke er, at han må sende os nogle nye soldater akkurat som 

de gamle. Leve de danske soldater! 

For vestmagterne talte købmand L. Filskov af Møgeltønder. Ingen dag var 

hidtil større i Slesvig end den, da de danske soldater passerede grænsen på vejen 

sydpå. Vi er ikke blevet skuffede, men en del af soldaterne er måske blevet det. De 

har måske ikke overalt hørt folkehjertet slå; den sønderjyske piges hjerte har de 

derimod haft let ved at finde. Hvad har bevirket, at vi i dag kan feste? Ikke 

statsmandskløgt; men vestmagterne kan vi takke for det. 

Lokomotivfyrbøder Andersen fremsagde derefter Jeppe Aakjærs ”Hilsen 

til sønderjyderne”. 

Veteran Andersen af  Brøns blev modtagen med stærke vedvarende 

klapsalver, da han gammel og grånet, men alligevel sjældent rank og kraftig viste sig 

på talerstolen. Den gamle soldat var dybt bevæget og takkede for indbydelsen og det 

udråbte leve for veteranerne. Han ville sige som fordum en dansk sagde: ”Lad mig 

ligge men tag skoven!” Vi tager den kun med kærlighed til sandhed og ret. og 

henvendt til de unge sagde han: husk vel at et ord er et ord, en mand en mand, og 

derfor kan og må i aldrig glemme vort elskede fædreland og flag. (Leve for en dansk 

ungdom). 

Der blev sluttelig afsendt et telegram til kongen. Som svar på 

telegrammet indløb følgende: 

 

Sender Dem alle min hjerteligste tak og hilsen 

   Christian Rex, Sorgenfri. 

 

Indimellem de mange smukke og gode taler blev der spillet under 

gentaget bifald af Sønderjysk Kommandos store militærorkester. Siden blev der 

sunget særdeles smukt af Tønder-kommandoets sangkor med sergent Holling som 

dirigent. Under sammes ledelse blev der endvidere opført et nationalt dansetableau. 

Dermed sluttede festen inden dørs for for alvor at begynde ude i det fri. Der blandede 

de danske soldater sig med egnens befolkning i en rask og munter svingom på 

grønsværet i den herlige sommeraften. Dansen var som festen i sin helhed præget af 

folkelighed; dansk mand, af en sund og jævn tone. 

Efter dansens afslutning blev der afbrændt fyrværkeri, som fremkaldte 

almindelig og berettiget begejstring. Klokken 11,30 sluttede festen med signalet: 

”Retræten”, hvorefter de mange tusinder skiltes glade og veltilfredse med dagen. 
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Danske militærfly med flyvehangaren i baggrunden. 

  

Festen som bagermester Thorvald Petersen huskede den  
 

Inden det første hold af de 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 d. 27. juni 1920 afholdtes en opvisning af fodfolk og rytteri  

omkring de store luftskibsanlæg uden for Tønder. Terrainet var oversået med 

dannebrog og mere end 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 

festfyrværkeri ved midnatstid, 

 

Genforeningsfest 
 

Nogen egentlig større genforeningsfest blev der ikke afholdt i Tønder. Men om 

aftenen for kongesøget den 12. juli 1920, havde man arrangeret en folkefest på byens 

stadion, der dengang lå ude ved Nygade. Festen druknede i regn. 
 

Om aftenen var der på byens sportsplads arrangeret en folkefest, hvor kgl. 

Kammersanger Peter Cornelius sang. Hele dagen havde der været en trykkende 
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lummer hede, og henad aften så vejret mere og mere truende ud. Ligesom 

kammersangeren var færdig med at synge ”Det regner, det regner hver eneste dag”, 

åbnede himlen virkelig sine sluser, og det blev til en så forfærdelig skylregn, at alle 

deltagerne plaskvåde flygtede hjem. 

 
 


