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Hamborg var de ikke indstillet på luk-
sus, og de to herrer ville jo nok spare 
lidt på udgifterne, derfor blev sedlerne 
noget farveløse og triste. Var sedlerne 
blevet trykt i Flensborg, var de nok 
blevet mere kunstneriske og farverige. 
Motivet på forsiden forestiller en fami-
lie, der hejser Dannebrog og teksten 
lyder ”Vort ønske er opfyldt den 10. 
februar 1920”. Billedet er en gengivel-
se efter et fotografi, men man husker 
ikke længere hvem det forestiller. På 
bagsiden er afbilledet den gamle Bock-
mølle, som er en stubmølle, bygget i 
1770 og denne herlige mølle ned-
brændte desværre i 1913. Under bille-
det står ”Vi har saa ofte saaet i Læng-
sel og Trang – I dette Aar da avler vi 
med Glæde og Sang”. På begge sider 
står et kornneg. Ingen husker hvor sed-
len blev trykt, men det menes, at der 
var så mange i omløb, at udgifterne 
blev dækket. 
Slægten Tramm var oprindelig en adelsslægt fra Schweiz, der slog sig ned i Nr. Brarup i 
Angel. I 1857 måtte Peter Tramm’s oldefar på grund af sin danskhed flytte nordpå, hvor 
han slog sig ned i Knud ved Haderslev. Her traf Frederik VII den med Dannebrogskorset 
hædrede bonde, og medens de drak et glas sammen udtalte Kongen: ”De er jo en tyksak 
som jeg”. Peter Tramm giftede sig og købte Daler Mølle, hvor han levede sit liv og øvede 
sin gerning i sognet til sin død i 1952. 

Åbningstider 2018 
Daglig (undt. mandag) kl. 10 - 17, således: 

Påskeferien: 29.3. til 1.4.2018  
Sommer: 1.6. til 31.8.2018.          

Alle week-ends i september måned 
Efterårsferien: 13.10. til 21.10.2018  

Uden for normal åbningstid:   
Museet åbnes efter aftale for besøgende (+ 100 kr.) 

Støttemedlemmer - gratis adgang 

Udsnit af kort over ”Sogne og Kommuner i Sles-
vig” 1919. Daler sogn består af kommunerne Daler, 

Østerby og Gjerup. 

TAK FOR 2017 
Genforenings– og Grænsemuseets ombygning og renovering, som startede den 4. april 
2016 bliver forventeligt helt færdig i løbet af januar 2018, og vi kan så fremdeles glæ-
de os over et næsten nyt museum - ja man fristes til at sige et ”nybygget” museum. 
Nyt fra sokkel til tagrygning. På trods af byggerod har vi med kun mindre lukkeperio-
der kunnet holde museet åbent for mange gæster, takket være en dygtig planlægning af 
vores museumsven, arkitekt Helge Petz, som har stået i spidsen for hele byggeprojek-
tet. 
 
Nu glæder vi os til et nyt museumsår, som bringer mange spændende tiltag og opgaver 
med sig. Bl.a. skal vi have indrettet vores nye og lyse arkivlokaler. De trofaste frivilli-
ge museumsværter og havefolk er klar til at tage imod gæsterne. I fjor havde vi 79 
grupper og allerede på nuværende tidspunkt har 12 grupper forudbestilt til 2018. I lø-
bet af året tilbyder vi spændende foredrag, som man kan læse mere om på museets 
hjemmeside og vi har fortsat et forbilledligt samarbejde med andre museer. Låner ud 
til - og låner selv hos - andre. 
 
Snart står planlægningen i Genforeningsjubilæets tegn. Om bare to år, når vi går ud af 
2019, begynder festlighederne over hele landet på mange niveauer - både nationalt, 
regionalt og lokalt - og VI er naturligvis med! 
 
Vi siger TAK for 2017, et år hvor museet har haft megen medvind. Tak til ALLE 
museumsvenner og frivillige ildsjæle ved museet. Tak til ALLE bidragydere og 
støttemedlemmer, Stadsarkivet i Kolding og Koldinghus. Tak til ALLE sponso-
rer og Kolding Kommune for de flotte økonomiske tilskud, som gjorde byggeriet 
muligt - og ikke mindst tak for det gode og konstruktive samarbejde vi har haft 
med ALLE.  
Vi glæder os til at fortsætte dette samarbejde i samme positive ånd i 2018. 



 
 NØDPENGESEDLEN FRA DALER 

- af Steffen Riis, Værløse 
De nordslesvigske kommuner udgav i begyndelsen af 1920 en 
mængde farvestrålende nødpengesedler, med lokale motiver. De 
tyske myndigheder vogtede nidkært over sedlernes udseende og 
især over nationale budskaber, og det var en uskrevet regel, at sed-
lerne skulle have både en dansk- og tysksproget side. Nødpenge-
sedlerne udkom i store oplag, og blev allerede i 1920 et yndet sam-

lerobjekt. Det gav penge i kommunekasserne, idet sedlerne ikke efterfølgende skulle ind-
løses med rigtige penge. Sedlen fra Daler var, i modsætning til de fleste andre sedler, ikke 
videre farvestrålende. Sedlen er trykt helt uden farver, sort på gulligt papir, og den havde 
en ”storebror”, en 50 pf. 
seddel med samme motiv, 
trykt på blåligt papir. Der-
til kom at sedlen blev ud-
givet i sidste øjeblik, nem-
lig den 10. april 1920, kun 
godt en måned før Den 
internationale Kommissi-
on, ved en officiel anord-
ning forbød brugen af 
nødpengesedler i 1. zone. 
Forbuddet kom bare to 
dage før danske kroner, 
den 20. maj 1920, officielt 
blev taget i brug i Sønder-
jylland. 
 
Daler kommune i Daler sogn ligger 2 km øst for Højer. Landsbyen Daler var før 1864 en 
gammel ”enklaveby”, dvs. et område i Slesvig, der tilhørte kongeriget Danmark. Ved af-
stemningen den 10. februar var der 344 danske og 68 tyske stemmer i Daler sogn, og i 
Daler by 128 danske mod 27 tyske. 

Der findes ikke skriftlige 
kilder om nødpengesed-
lerne fra Daler, men ud fra 
mundtlige beretninger er 
følgende sammenstykket: 
Der var stor enighed i 
Daler sogneråd om udgi-
velsen og motiverne på 
sedlerne. I spidsen stod to 
personer for projektet, 
nemlig kommuneforstan-
der (Gemeindevorsteher) 
Peter Henrik Tramm og 
gårdejer Peter Nielsen. De 
rejste til Hamburg for at 
få sedlerne trykt, men i 

Følg med i alt det der sker på museet. Læs meget mere her: 
www.genforeningsmuseet.dk 

  INDVIELSE AF MUSEETS NYE SAL - 4. april 2017  
Der var glæde blandt Genforenings- og Grænsemuseets mange frivillige, da 
museet tirsdag den 4.4. - på 1-årsdagen for det første spadestik til nybygnin-
gen - atter kunne slå dørene op efter en større til- og ombygning med arbejds-
titlen ”Etape 1”. Fra samme dag indførtes betegnelsen "museumsvært" - i ste-
det for  det lidt støvede ord "kustode". 
TVSyd var på pletten og optog udsendelsen ”GODT NABOSKAB” - med 
genboen - Den gamle Grænsekro og museet, en udsendelse på 28 minutter. 
Flere end 150 gæster besøgte Genforenings- og Grænsemuseet til den officiel-
le indvielse af museets nye udstillingssal og det efterfølgende "Åbent hus"-
arrangement. 
Ved indvielsen talte blandt andre Koldings viceborgmester Søren Rasmus-
sen. Viceborgmesteren holdt en flot tale og udtrykte sin glæde ved at se muse-
et vokse, og roste de mange frivillige for deres engagement og bidrag i for-
midling af den vigtige historie. 
Museumsven, Peter Thygesen,  fortalte kort om Sønderjysk Kommando. 
Museets gæster bliver fremover mødt af en soldat i Sønderjysk Kommandos 
uniform, når de træder ind i udstillingen. En model, som netop Peter Thyge-
sen har haft stor andel i tilblivelsen af. Bl.a. forærede han ved indvielsen mu-
seet en bajonet, som var en del af soldaternes bevæbning i 1920. 
Genforenings- og Grænsemuseets formand takkede for den megen støtte og 
de mange bidrag, som havde gjort den nye tilbygning mulig og udtrykte også 
sin glæde over, at ombygningen giver bedre plads til museets arkiv af histori-
ske effekter. 
Hele arrangementet blev blandet med fællessang og skøn musik af musiker 
og komponist Bente Ibenfeldt. 
Ved eftermiddagens ÅBENT-HUS-arrangement  kunne gæsterne gå på op-
dagelse i museets nye udstillinger, og se hvordan den ekstra plads giver bedre 
mulighed for at studere både små og store effekter...... 

Efter en suc-
cesfuld indvi-
else måtte 
museumsfol-
kene atter 
trække i ar-
bejdstøjet, for 
allerede klok-
ken 19.45 
samme dag 
havde den 
første gruppe 
på 44 delta-
gere meldt sit 
besøg på mu-
seet. 

Viceborgmester Søren Rasmussen, Kolding Kommune, ønskede 
til lykke med den nye sal 



      
 
 Der blev pudset, gnubbet, svedt og hygget..... 
Lørdag den 7. oktober stod i arbejdslørdagens tegn på Genforenings- og Grænse-
museet. Fra kl. 9 til kl. næsten 14 knoklede og hyggede 16 frivillige museumsven-
ner sig stille, men effektivt igennem det planlagt arbejdsprogram. 
Et hold kastede sig over klargøring af 5 nye montrer til museets udstilling i 2018. 
De blev leveret kl. 9 præcis. I prisen medfulgte diverse støv og snavs efter lang 
tids opbevaring i en lade. Men de blev som nye. 
Et andet hold rengjorde museets nye usamlede arkivreoler - hentet gratis på Stads-
arkivet i Kolding - flyttede dem op i mu-
seets nye depot og mødelokale på 1.sal, 
hvor de blev samlet - og efterfølgende 
fyldt med diverse depotvarer, som indtil 
arbejdslørdagen havde været på lånt op-
hold i stueetagen. I forvejen havde et par 
bestyrelsesmedlemmer monteret skabe og 
skuffer og indrettet et mindre værksteds-
afsnit på museets førstesal for at give 
plads til denne omflytning. 
Men undervejs var der naturligvis også tid 
til at hygge over en bid brød og en øl. 
 
 
  

Uddrag af en dansk Stil - skrevet af Valdemar Georg Petersen, Kolding 
højere Almenskole - om en cykeltur i Sønderjylland  

sammen med sin bror: 

 
”Vi stiger ned ad ”Bjerget”(Knivsbjerg), sætter os paa vore Cykler og kø-
rer igen hen ad Landevejen henimod vort Bestemmelsessted Landsbyen Ø. 
Løgum. Da vi naar denne, gaar vi ind i en Bondegaard og beder om et 
Glas Vand. Vi kommer i Snak med Manden og opdager snart, at han er en 
kærnedansk Mand. Han spørger os ud om, hvor vi skal hen, hvad vi hed-
der, hvor vi er fra o.s.v. Da han erfarer, at vi er fra Kongeriget, beder han 
os blive og spise til Middag, et Tilbud, som vi naturligvis med Glæde ta-
ger imod. Vi gaar med Manden ind, og lidt efter kommer Datteren ind for 
at hilse paa os. Vi kommer i Samtale med hende og erfarer, at hun har til-
bragt 2 Vintre paa Askov Højskole. ”Naa, hvor synes De saa bedst om at 
være enten her eller i Danmark!” spørger jeg og faar til min Overraskelse 
det Svar, at hun helst vil bo i Sønderjylland. ”Hvorfor dog det”, spørger 
min Broder ”Jo”, siger hun, ”De Folk, der bor nord for Grænsen, og som 
frit kan tale deres Sprog, glemmer let, rigtig at sætte Pris paa dette. Vi 
Sønderjyder derimod lærer rigtigt at indse, hvilken Skat vi har i vort 
Sprog, netop fordi man vil tage det fra os”.  

Bundene til de nye, brugte montrer be-
klædes med blåt stof 

Hvert stykke montreglas 
blev demonteret og rengjort , 
før de blev samlet igen 

Reolerne samles på 1. sal  

Bundene til de nye, brugte montrer be-
klædes med blåt stof 

Frokost ! 



 

STØTTEMEDLEMSSKAB i 2018? 
Støttemedlemsskab: 
Et støttemedlemsskab tegnes kun for 1 år ad gangen. For 150 kr.  får man tilsendt mu-
seets flotte støttebevis. Desuden får man gratis adgang til museet i hele 2018 og endelig 
støtter man mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien. 
  

 

 

ÅRETS GENFORENINGSBILLEDE 
- af Steffen Riis, Værløse 
Ved Skovgaardsvej lige nord for Hammelev station lå Steffen Henrik Nørgaards 
gård, der oprindeligt var et ”kådnersted” (husmand med eget hus), opført i 1885 
på jord fra Skøtts gård nr.8 i Hammelev. Steffen Nørgaard, født 1853, var gårdens 
første ejer og han giftede sig i 1873 med Anneken Skøtt, datter af netop den gård 
på hvis jorde Nørgaard opførte sit husmandssted.  
Den 10. februar 1920 var familien Nørgaard, Hammelev (ved Haderslev) klar til 
den store dag fra morgenstunden. Hele familien var stået tidligt op, og den lokale 
fotograf tilkaldt, for at forevige den største dag i Nordslesvigs og Hammelev 
sogns historie siden 1864. Familien Steffen Nørgaard fejrede afstemningsdagen, 
med samling af hele familien foran gårdens stuehus. Dannebrog er sat op foran 
hoveddøren, og gårdejer Steffen Nørgaards afdøde hustru, Anneken Nørgaards 
billede er hængt op på selve indgangen. Det er Steffen Nørgaard siddende nr. 2 
fra venstre, og ved hans side hans nye kone Louise Wilhelmine Nørgaard og bar-
nebarnet Peter. Steffen Nørgaard døde 76 år gammel i 1930. 
 
Trods storm og regn på selve afstemningsdagen 10. februar kunne vejret ikke hin-
dre, at alle mødte op på afstemningsstedet på Tørning Kro. Mange af de gamle 

46 GLADE MUSEUMSVENNER PÅ TUR 
Præcis kl. 8:00 den 8. september gled den flotte og kun 3 måneder gamle bus fra Bjert 
Busser ud fra parkeringspladsen ved Genforenings- og Grænsemuseet med  46 forvent-
ningsfulde museumsværter og museumsvenner. Første stop var Dannevirkemuseet, hvor 
kaffen med lækkert wienerbrød - sponseret af bager Jørgensen, Honningkagehuset i Chri-
stiansfeld - blev indtaget siddende i bussen, medens regnen skyllede ned udenfor. En til-
hørende dram sagde ikke mange nej tak til. Efterfølgende et besøg ved Valdemarsmuren 
og Skanse 14, inden det blev tid til et hurtigt kig på Dannevirkemuseet, som generøst hav-
de slået dørene op for det kollegiale besøg af os. Så var det tid til selvstudium på Gottorp 
Slot indtil spisetid kl. 12:30. En flot fro-
kosttallerken med forskellige lækkerier 
stod klar i den hyggelige spisestue på Ho-
tel Hohenzollern. Dejligt at få fourageret 
og hvilet benene lidt, mente flere. 
Imponerende St. Petri domkirke stod næst 
i programmet med bl.a. Bordesholmalteret 
og Frederik 1´s gravmæle  - og så en hur-
tig spadseretur til bydelen Holm - tidligere 
en ø i Slien - men siden 1933 landfast med 
resten af Slesvig by. Oprindelig en bebyg-
gelse ejet af sildefiskere, som havde ene-
retten til sildefiskeri i Slien, som 43 kilo-
meter længere mod øst udmunder ved 
Schleimünde. Fiskerne havde - og har - 
som det ses på billedet - 
deres små fiskerbåde og 
fiskenet i "baghaven". 
Hjemturen gik forbi 
A.P.Møllerskolen og via 
Oversø til Sankelmark-
passet for en kort pause - 
og endnu en dram - inden 
turen gik igennem Flens-
borg, forbi den imponeren-
de politistation på havnen, 
hvorfra CIS-kommissionen 
ledede genforeningsproces-
sen.  Vi "landede"  i god 
behold - men trætte af da-
gens mange indtryk i blæst, 
regn og sol  - hjemme på 
Frederikshøj kl. 17:00 præcis - akkurat som planlagt. 

Alle i bussen glæder sig…. 

Der fortælles om Slien og Holm 

GENFORENINGSPLADSEN I CHRISTIANSFELD 
Om Genforeningspladsen i Christiansfeld, som blev renoveret i 2017, 
skrev avisen i 1935, da pladsens monument blev indviet:  

Om eftermiddagen 10 juli 1935 afsløredes 
genforeningsmonumentet i overværelse af 
en tusindtallig skare. Cigarhandler Theo-
dor Hansen foretog afsløringen. Han op-
fordrede til at værne om genforeningsste-
nen, ”så den kan stå til fjerne tider og 
vidne Gud til Ære og vort rette jordiske 
Fædreland Danmark til gavn”. 
Borgmester N. H. Kjær takkede på udval-
gets vegne for stenen og man sluttede 
med at synge " Der er et yndigt land." 
Senere på dagen var der festmiddag på 
Hotellet for indbudte gæster. Kl. 20 var 
der fest med sangkor i Frejs have. Kl. 11 
1/2 gik man på Genforeningspladsen, som 
var oplyst og sang Kongernes Konge. 
Avisen offentliggjorde også en liste over 
festens talere. 
 
(Kilde: Lokalhistorisk arkiv, Christians-
feld) 



 

Betal støttebeviset 150,- kr. NEMT, HURTIGT og BILLIGT:  
 
Overførsel af beløbet fra bank til museets bankkonto: 
Bankens reg. nr.: 9743 – og  kontonr.: 0622834 
Betaling af indbetalingskort:  Udfyld kodelinien med 01 og kontonr. 0622834 
MobilePay: 42 71 39 33 

 

VIGTIGT: HUSK ALTID  - UANSE BETALINGSMÅDE - AT 
MEDSENDE NAVN OG ADRESSE 

SIDSTE JULESANG PÅ MUSEET 
- uden toiletter  
Til museets sidste arrangement i år, sang 63 jule- og sangglade gæster 
torsdag den 14.12. julen ind på Genforenings- og Grænsemuseet med et 
repertoire som indeholdt både muntre julesange og højtidsstemte julesal-
mer,  bundet sammen af Kaj G. Nielsen - og med musikalsk ledsagelse 
af Bente Ibenfeldt. Et ægtepar fra Sjælland , som besøgte museet i som-

mer, havde taget turen hertil  igen 
udelukkende  for at være med til 
julesangen.  
Samtidig med sangen arbejdede 
håndværkere på færdiggørelsen af 
museets  nye toiletter og et reno-
veret kombineret køkken- og fyr-
rum, som forventes helt færdig-
gjort i starten af det nye år 
(2018). Indtil da holder museet 

lukket p.g.a. ombygnin-
gen.  Museet har i perio-
den fra 4.april 2017 indtil 
den midlertidige ombyg-
nings-lukning startede 
den 2.november 2017 
haft 3.658 besøgende gæ-
ster fra ind- og udland. 

Dannebrog, som havde været gemt i kisterne siden 1864 strøg nu til tops, men 
desværre blev flere ødelagt af stormen. Takket være mænd som Steffen Nørgaard 
og hans familie kunne Nordslesvig stemme sig hjem til Danmark, og resultatet af 
afstemningen blev rigtig godt. Af Hammelevs 389 stemmeberettigede stemte 322 
dansk og 42 tysk. I nabobyen Styding var der 210 stemmeberettigede, og heraf 
stemte 196 dansk og kun 4 tysk. Det forholdsvis store antal tyske stemmer i Ham-
melev skyldtes efterkommere efter tyske indvandrere og tyske ansatte ved baner-
ne. Afstemningsdagen blev år efter år mindet den 10. februar ved afholdelse af 
fester arrangeret af Hammelev ungdomsforening. De første år blev festerne af-
holdt på Tørning kro, men da Hammelev nogle år senere fik sit eget forsamlings-
hus blev festerne afholdt der. 

Familien Nørgaard ved slægtsgården  

i Hammelev 10. februar 1920 - Foto: Vojens lokalhistorisk arkiv  

 
Erindringsmedalje: 
(Gave til museet) 
Forside: Portræt af Laurids 
Skau 
Bagsidetekst: LAURIDS 
SKAU – DEN FØRSTE TA-
LER PÅ SKAMLINGSBAN-
KEN DEN 4. JULI 1844  

Dejlig er jorden… 

Bente Ibenfeldt ledsagede julens sang 

 



 Fra museets gæstebog 
 
Takk for beveget, interessant og givende 
omvisning på overtid!En inføring i dansk historie jeg 
satteovermåde stor pris på.—Torgeir Klemetsrud, Norge 
*** 
Tak for meget entusiastisk og fortællende rundvisning 
i dag. Vi har boet i Kolding altid, har kørt forbi utalli-
ge 
gange - uden at have været forbi - men nu er vi så forbi 
Ikke sidste gang—Birgitte og Tommy Hansen, Kolding 
*** 
Nice museum, very informative. Thanks  - Brad Terp 
Milwaukee W USA 
*** 
Kære personale ved Genforeningsmuseet. Tak for jeres 
venlighed og hjælp da vi 11/4 blev torpederet af en be-
tonblander. Dejligt at have tid til at se museet rigtigt 
Margrethe Krogh, Lilly Christensen og Birgit Larsen 
*** 
Mooie belangryke geschiedernis om niet te vergeten 
Nellie, Bert, Gisela uit Holland 
*** 
Kære museum 
Mange hjertelige tak for en dejlig, uforglemmelig dag 
og oplevelse flot og historisk "ud over alle grænser" 
mange tak og mange hjertlige hilsner - Kaj Pitras fra 
Slagelse og Lilli Borre fra Karrebæksminde 
*** 
Vielen Dank! Eine sehr interessante Ausstellung mit  
vielen schønen details - Manfred aus Reinbæk 
*** 
Tak for en dejlig dag på jeres pragtfulde museum - 
Knud Randbæk 
*** 
Dejligt besøg på et velholdt og veldrevet muse-
um. Meget fint foredrag om alting. 
Tak for besøget Karin og Th Gilleleje 

Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af 
 
 

Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf. 7465-0101 

Gymnastikdirektør N.H. Rasmussen  
N.H. Rasmussen ydede en stor indsats for sønderjyske krigsfanger rundt 
omkring i verden. Bl.a. lykkedes det ham at skaffe tilladelse til, at tyske 
krigsfanger af dansk afstamning i russisk krigsfangeskab fik mulighed for at 
brevveksle på dansk med deres landsmænd i Danmark. 
Museet har modtaget en kopi af et brev, som gymnastikdirektør N.H. Ras-
mussen skrev til en sønderjysk krigsfange i en fransk krigsfangelejr. 
 
Kære Landsmand! 
Der er ikke Tid for mig til lange Forklaringer, jeg maa nøjes med at skrive disse 
Linier til Dem. Deres Hjemrejse Stunder til. Ingen ved dog hvor længe det mulig-

vis endnu kan vare; det vil derfor være 
bedst, at De bliver flyttet til et godt 
sted, for at De kan have det godt den 
sidste Del af Fangeskabstiden.  Gaa da 
nu til Deres Kommandant  og bed ham 
om, at De, som jo er dansk Nordslesvi-
ger, ved første kommende Lejlighed vil 
blive flyttet til det Depot, som Fransk-
mændene har været saa gode og hen-
synsfulde overfor Nordslesvigerne at 
oprette for dem i Aurillac (i Departe-
mentet Cantal). 
Saa bliver De flyttet. Og saa faar De det 
godt Resten af Tiden og Samværsglæde 
med Landsmændene, og De kommer til 
at dele den fælles Hjemrejseglæde med 
disse. Forventelig vil De paa denne 
Maade ogsaa komme lidt før hjem, end 
De ellers vilde komme. Gør da som 
sagt! Og god Lykke med det! 
Og til Slutning en hjertelig Hilsen fra 

det gamle Land, Deres Fortids, Deres Fremtids Land, Ved Deres  
                                                               
                                                               N.H.Rasmussen 
                                               



 

 

Elektronisk nyhedsformidling: 
Til de af vore medlemmer, som har e-mail, kan vi tilbyde at tilsende småny-
heder om museet i løbet af året. Send blot Deres e-mailadresse til:  
info@genforeningsmuseet.dk  

  

 
 
 

97-års dagen for Genforeningen blev 
atter i år markeret på  Genforenings- 
og Grænsemuseet. En god times tid 
varede arrangementet, hvor der blev 
både sunget godt igennem og læst op.  
 
Blandt de oplæste skildringer var  
et udpluk af Johannes mors dagbog 

fra 10.7.1920: 
"Jeg skar en stor Madpose, vi skulde 
med Toget Kl. 7 og kom først hjem Kl. 
3. Søster Martha klædte lille Johanne 
paa. Kjolen var lavet af et gammelt, 
hvidt broderet Skørt, Strømperne var 
strikket vrang og ret, dem vendte vi; thi 
hun havde haft det hele paa Dagen før. 
Vi havde efter Krigen ingen Udvalg i 
Tøj, og der blev sagt: »Der er jo ingen, 
der lægger mærke til hende«. Dog 

skulde netop denne lille Pige komme til 
at spille en uforglemmelig Rolle paa 
denne store Dag". 
 
Mange af museets gæster fra om efter-
middagen kunne man om aftenen møde i 
Tyrstrup Kirke, da kirken holdt sin traditi-
onelle mindegudstjeneste i dagens anled-
ning, sådan som kirken har gjort det i alle 
årene siden Genforeningen.  

 KONG CHRISTIAN X 
- en billedbog for børn - 
af Tare Jespersen med 
billeder og tekst. Udgivet 
i anledning af Kongens 
25-års jubilæum i 1937.  
Billedet t.v. viser Kon-
gens ridt over den slette-
de grænse den 10.7.1920. 

Våbenstilstanden den 11.11.1918  
kl. 11.00 - blev mindet på Genforenings- og Grænsemu-
seet den 11. november 2017 med bl.a. oplæsning af erin-
dringer skrevet af Dansksindede sønderjyske Krigsdelta-
gere, som modtog det glade budskab på slagmarkerne 
ude i den store verden. Erindringerne blev læst op af  Leif 
Gr. Thomsen og Kaj G. Nielsen.  
Museets flag blev sat på halv stang kl. 8 og gik 3 timer 
senere, kl. 11,  til tops i respekt for de mange sønderjyske 
drenge og fædre, som aldrig kom tilbage fra den krig, 
som kostede en dræbt soldat hvert 45. sekund. Fra Søn-
derjylland deltog skønsmæssigt 35.000 mænd, som måtte 
deltage i tysk uniform. 
Af disse faldt omkring  
6.000 på slagmarkerne. 
Ved arrangementets 
afslutning blev flaget 
nedhalet til tonerne af 
The last Post- spillet af 
Jørn Iversen fra Flyver-
hjemmeværnets Musik-
korps.  

MARKERING af 10. JULI 2017  

  
 
Privatfoto fra Frederiks-
høj:  
Æresport syd for Frederiks-
høj - den 8. februar 1920. 
Grænsekroen ses i baggrun-
den.  

Venter på flagnedhaling…. 
Jørn Iversen 



      

Igangværende RENOVERING/
OMBYGNING af køkken - fyrrum  

og toiletter (et handicapvenligt  
toilet  - og et nyt ekstra toilet) 

RENOVERING AF  
1. SAL og STUEETAGEN 


