
STØTTEBEVIS 
2010 
- af Lorenz Asmussen, tid-
ligere bestyrelsesmedlem 

Denne plakat viser atter, at 
flaget Dannebrog blev 
brugt som et virkemiddel 
uden ord. Kun datoen 
14.,März henfører til, at på 
denne dato er flagets bud-
skab at stemme dansk. 
Dannebrog falder fra him-
len ned over Flensborg 
Fjord og by. Kunstneren 
for denne plakat var Harald 
Slott-Møller, der ivrigt del-
tog i afstemningskampen 
især på Flensborgbevægel-
sens side. Harald Slott-
Møller (1864-1937) var 
dansk maler, uddannet på Kunstakademiet i København og hos maleren 
P.S.Krøyer. Plakaten blev kun brugt i Zone 2. 
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2010 - og en stor mærkedag - venter... 
Et nyt årti er begyndt. - År 2010 har budt os så hjertelig velkommen og 
nu skal vi til at  udfylde rammerne for dette spændende jubilæumsår. 

90-året for Genforeningen og Genforenings– og Grænsemuseets 15 års 
fødselsdag skal fejres. Begge fejringer sker den 10. juli 2010. 
90 år er det siden, det berømte kongeridt over den slettede grænse fandt 
sted, da H.M. Kong Christian X - på den hvide hest - red over den slettede 
grænse ved Frederikshøj. Den grænse, som i 56 år havde adskilt Sønderjyl-
land fra Danmark. 
Dette 90-års jubilæum fejres i Christiansfeld i et samarbejde mellem Tyr-
strup kirkes menighedsråd, Lokalhistorisk Arkiv i Christiansfeld, Christi-
ansfeld Handelsstandsforening og Genforenings- og Grænsemuseet. I fæl-
lesskab rebes alle sejl til et flot jubilæum. Et udvalg bestående af medlem-
mer fra de 4 interesseorganisationer arbejder i øjeblikket på at få jubilæ-
umsbrikkerne til at falde helt på plads.  
Selvom der 
endnu ikke fo-
religger noget 
grydeklart pro-
gram, kan det 
her røbes, at 
Genforenings- 
og Grænsemu-
seet på jubilæ-
umsdagen, som 
i øvrigt også er 
museets 15-års 
fødselsdag, åb-

Gårdejer Peder Graasbøll,  
tlf. 7456-6188  
Knud-Erik Dinesen 
tlf. 7557-4567 
Advokat Peter Giødesen,  
tlf. 7552-0400 
Kommunens repræsentant: 
Oluf Lykke Nielsen 
Tlf. 7456-0606 

Genforenings– og Grænsemuseets bestyrelse 
Viceskoleinsp. Kaj G. Nielsen, (formand)  
tlf. 7456-1879  - 2283-1879  
Ingeniør Jens Jørgen Madsen, (næstformand  
– og arkivar) tlf. 7456-2260 - 3061-4981 
Skoleinspektør Frank Smits,  (kasserer) 
tlf. 7456-2363 
Tømrermester Klaus Astrup 
tlf. 7552-9052 - 2014-0552 

Protektor:  H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg JANUAR 2010 

Christian X rider igennem Christians-
feld bymidte den 10.7.1920 



  

Ved ADRESSEÆNDRING: Husk venligst ved adresseskift at sende Deres 
adresseændring til Genforenings– og Grænsemuseet. På forhånd tak. 

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

Betal Deres giroindbetalingskort i dag  
– og BLIV STØTTE-MEDLEM – for kun 100,- kr. 
••••    De får tilsendt det smukke støttebevis for 2010 
••••    De har gratis adgang på museet i hele 2010 
••••    De støtter mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien

ner en særudstilling med efterfølgende reception. I fortsættelse heraf vil 
der være mulighed for deltagelse i et sønderjysk pølsebord på Den gamle 
Grænsekro overfor museet - med indlagt underholdning. Hele dagen vil der  
være gratis adgang til museet. Vi glæder os meget over, at vores protektor 
H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg og hustru H.E. Grevinde Sussie har lovet 
at deltage i festlighederne. 
Midt på eftermiddagen afholder Tyrstrup Kirke en friluftsgudstjeneste på 
Genforeningspladsen i Christiansfeld, og i ugerne op til jubilæet vil Chri-
stiansfeld  Lokalhistoriske Arkiv sørge for en spændende appetitvækker til 
turister og fastboende. Også Handelsstandsforeningen deltager i fejringen 
og festligholdelsen af det runde historiske jubilæum. Hvad de har ”i posen” 
skal ikke røbes endnu.  
Alle interesserede opfordres til at holde godt øje med aktiviteterne i Chri-
stiansfeld d. 10.7.2010.  Et detaljeret program vil senere blive offentlig-
gjort—og vil bl.a. kunne ses på  http://www.kultunaut.dk  - http://
www.genforeningsmuseet.dk/nyheder/� -  samt i lokale ugeaviser og dag-
blade.

Næsten 44.000 gæster har siden åbningen den 10.7.95  besøgt vores lille 
museum. Tilbagemeldingerne fra vore gæster har igen i 2009 - både 
mundtligt, men sandelig også skriftligt (i f.eks. vores gæstebog) - været 
ovenud positive. Dette kan vi bl.a. takke kustoder, museumsvenner og be-
styrelse for, fordi de med masser af ildsjælskraft igen i 2009 har været med 
til at gøre den daglige drift af museet til en positiv besøgsoplevelse. 
Økonomisk har vi også været flot understøttet af fonde, som det fremgår 
andetsteds i Nyhedsbrevet, men vi er også blevet understøttet af  økonomi-
ske gaver, som mange støttemedlemmer har ydet - ud over det betalte stø-
temedlemsskab på 100,- kr. Et beløb, som ikke har ændret sig siden 1995.  
Vi håber, at interessen for museet - for hver enkelt -  også må vare ind i 
2010, således at vi atter i dette nye år kan opnå gode resultater sammen. 
Jeg  vil derfor gerne på hele bestyrelsens vegne sende alle en varm hilsen 
med tak for det gode samarbejde og den flotte opbakning i 2009. 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2010.

ideer – og dem skal man bare sige ja til, siger han – og vi fik derfor efterfølgende to gode 
og interessante dage sammen 
– med spændende kirke- og 
museumsbesøg – som Janus 
Mohr ved gode venners 
hjælp overalt på Færøerne 
insisterede på at arrangere. 
Gæstebøgerne var mange. 
Museet har - om muligt - fået 
et endnu gladere støttemed-
lem, som gerne snart igen vil 
til Christiansfeld for at se, 
hvad der er sket af byfornyel-
se i byen og udvidelser på 
Genforenings- og Grænse-
museets, siden han sidst 
var her for fem år siden.  
- Og museet sparede så-
ledes igen en portoud-
gift……

Kaj G. Nielsen 

Formand for  Genforenings– og Grænsemuseums Fonden 

Janus Mohr i 
Christianskirken, 

Klaksvig 

1. januar 1995 10. juli 1995 10. juli 2009 



Personlig aflevering af støttebevis – på Færøerne….
Ude på det yderste næs –  fandt vi ham.   
Han bor sammen med sin kat og fire små kattekillinger, tre får, en væd-
der og flere grågæs direkte ud til Atlanterhavet ved Thorshavn i et typisk, 
velholdt færø-hus, rødmalet med grønt tag. Den sparsomme have, som 
ligger imellem de rå klippeformationer er p.t. braklagt p.g.a. sidste som-
mers mange skvalderkål. Nærmeste nabo er frilandsmuseet med flere 
husdyr, hårdføre høns og gæs. Gasen er i øvrigt opkaldt efter ham, for-
tæller han med et stort smil. Janus Mohr er hans navn.

Genforenings- og 
Grænsemuseet 
har støttemedlem-
mer flere steder i 
Europa, men den 
tidligere radio-
journalist Janus 
Mohr er det ene-
ste støttemedlem, 
som museet har 
på Færøerne. Han 
har været støtte-
medlem lige siden 
han for fem år 
siden var i Chri-
stiansfeld for at 
lave en radiore-
portage om Brød-
remenighedens by 
til den færøske 

radio. Dengang boede han på Den gamle Grænsekro  - og nævner - flere gange under vo-
res besøg - den dejlige mad, som kromanden Lars Bo Andersen lavede til ham.  
Da han kom i stofnød til radiomontagens sidste 5 minutter, var Genforenings- og Grænse-
museet lige den historie, han kunne bruge.  
Men det skulle gå en kende anderledes. Vi mødtes på museet – og det blev i stedet for et 5 
minutters indslag til en hel times radioudsendelse om Genforenings- og Grænsemuseet, en 
begejstret radioreporter – og et nyt støttemedlem. 
I det seneste nyhedsbrev skrev vi bl.a., at vi sparer på portoudgifterne ved selv at bringe 
flere af museets breve ud til støttemedlemmerne. Da der pludselig opstod et pudsigt sam-
menfald i Janus Mohrs støttebevisbestilling og formandens allerede bestilte tur til Færøer-
ne, var det derfor  indlysende, at vi også i dette tilfælde MÅTTE overbringe dette støttebe-
vis personligt til vores nordatlantiske støttemedlem. Ganske omkostningsfrit for Genfore-
nings- og Grænsemuseet.
Stor var spændingen derfor, da vi den 18. marts 2009 uanmeldt bankede på Janus Mohrs 
dør for at aflevere museets støttebevis. Vi anede ikke, om han var hjemme, men det var 
han heldigvis - og gensynsglæden var stor. Janus  Mohr er mester i gode indfald og sjove 

Lokalpolitikere og minister på “Kultur-tour” 
Museet havde fredag den 30.1.2009 besøg af 3 "byrødder" fra Kolding. Det 
var venstregruppens byrådsmedlemmer, som sammen med folketingskan-
didat Jan Lundsgaard og fødevare-
minister Eva Kjer Hansen gerne 
ville besigtige museet og høre, 
hvordan vi mange frivillige driver 
museet. Minister Eva Kjer Han-
sens tre døtre deltog også i besø-
get.  
Fra venstres byrådsgruppe deltog 
borgmesterkandidat Jørn Pedersen, 
Mette Balsby og Hanne Holgaard. 
Efter en rundvisning på museet, 
hvor bestyrelsesmedlem Leif 
Thomsen og formand Kaj G. Nielsen orienterede om museets udstillinger, 
blev gæsterne budt på en forfriskning - sponsoreret af SuperBest, Christi-
ansfeld og bryggeriet Fuglsang, Haderslev. På billedet herunder ses føde-
vareministerens ældste datter dele pølsebakker ud til bestyrelse og besø-
gende venstrepolitikere, som i dagens anledning - efter rundvisningen - 
blev bænket i rundkreds i den store museumssal for at drøfte museets drift 
og for at høre om, hvilke udfordringer museet står over for i fremtiden, og 
hvordan museet binder den fælles historie i den nye storkommune sam-
men.  
Besøget havde ifølge arrangøren, Jørn Pedersen (dengang Venstres borg-

mesterkandidat,  nu nyvalgt 
borgmester i Kolding Kom-
mune), fokus på tre ting:   
“For det første var valget 
af steder, der skulle besøges 
gjort ud fra, at de er drevet 
af frivillige mennesker. Lo-
kale ildsjælde, der brænder 
for sagen, og for hvem der 
stort set ikke findes noget 
vigtigere end netop deres 
museum. Et engagement og 
indsats, som måske kan 

En overrasket Janus Mohr  
får sit støttebevis overrakt  

Så er der serveret! Jørn Pedersen midt i billedet. 
Bag ham ministeren - og t.v. Mette Balsby  

Ministeren  studerer interesse-
ret  museets udstillinger 



Vi blev meget glade, da Danmarks Radio i efteråret henvendte sig til os med hen-
blik på at få nogle gratis billetter til radioens hjemmesidespil i julemåneden. Spil-
let hedder "Pakkelegen" og er et virtuelt terningespil, som man kan vinde små 
præmier ved at deltage i. Radioen fik præmier - museet fik gratis PR.

Dette Nyhedsbrev er, som tidligere år, udsendt med støtte fra trykkeriet 
”toptrykgrafisk” i Gråsten.  

Og om en måned eller to, kan vi præsentere museets nye hjemmeside - sponsore-
ret af firmaet SoftFrontier. Vi har været meget glade for den hjemmeside, vi har i 
øjeblikket, men svagheden er, at enhver ændring på hjemmesiden skal gå igennem 
et edb-firma. Og det koster kassen hver gang (undtaget dog ændringer på vores 
nyhedsside). Med den nye hjemmeside - som sponsoreres uden forbehold og be-
tingelser - har vi selv adgang til al redigering - uden at skulle betale ekstra herfor.  

Således har vi mange og gode sponsorer, som gør museets dagligdag og økonomi-
ske virkelighed meget lettere, hvilket også kommer til udtryk i artiklerne om føde-
vareministerens besøg - og museets årlige kustodeudflugt, som også blev under-
støttet af lokale sponsorer, nemlig Bryggeriet Fuglsang, SuperBest og Honning-
kagehuset. 

Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af 

Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf. 7465-0101 

skabe nye tiltag indenfor 
mange andre områder.  
For det andet for at høre 
om hvilke udfordringer de 
lige netop har, fordi de er 
mindre steder, uden den 
store økonomi til markeds-
føring og aflønning af me-
darbejdere.  
Det sidste punkt er, at alle 
stederne beskæftiger sig 
med det, der binder vores 
nye storkommune sammen, 

nemlig vores fælles historie”.  Der blev spurgt livligt ind til ovenstående. 
Så meget, at mødet, som var berammet til at vare en time, blev overskredet 
med næsten tyve minutter.  

MALERIUDSTILLING I PÅSKEN 

I påskeferien kunne museumsgæster-
ne også nyde 2 Kolding-kunstneres 
værker, idet Arne Andersen og An-
nette Hansen, begge medlemmer af 
kunstgruppen BLIKFANG, udstille-
de på museet i påskedagene.  
Annette Hansen udstillede sine 
acrylmalerier. Naturen betyder me-
get for Annette Hansen, når hun skal 
hente inspiration. Især maler Annette 
Hansen gerne dyrebilleder.  
Arne Andersen har arbejdet med ma-
lerier og tegninger i 15 år. De seneste 5 år har han også arbejdet med skulpturer og 
glas. Arne Andersen udstiller også dagligt derhjemme på Galleri Bytoften, Bytof-
ten 6, Kolding.  

MINDEORD  
- over  museumsven og kustode Gunnar Tolbøll
Tilbage i 1995, da Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse havde købt fru 
Marcussens hus - Koldingvej 52 - og derefter skulle indrette det til museumsbrug, 
var Gunnar en af de frivillige, som straks tilbød sin hjælp med det enorme prakti-
ske arbejde, der lå i at renovere bygningen, så den kunne bruges til museum. Hu-
set blev dengang i bogstaveligste forstand pillet fra hinanden - og derefter sat 
sammen igen. Af håndværkere og frivillige hjælpere. Gunnar var én af disse 
utrættelige ildsjæle, som var med til at gøre det umulige muligt - nemlig at bygge 
et museum på nærmest rekordtid - under 
et halvt år. I årene derefter stod Gunnar 
altid klar til at gå i gang,  når der var 
praktiske arbejdsopgaver at udføre, - og i 
mange år - helt fra 1995 - var Gunnar 
også kustode, indtil helbredet ikke helt 
slog til mere. 
På museets årlige kustodeudflugter sang 
Gunnar ofte for i bussen. Han 
elskede at synge - og var dygtig til det. 
Nu er han ikke mere. Vi er 
blevet en museumsven fattigere. Vi vil 
savne hans hurtige replikker og 
gode humør. 
Æret være Gunnar Tolbølls minde.

Åbningstider 2010:  
1. juni - 31. august 2010. 

 Daglig (undt. mandag) kl. 10 - 17
Desuden åbent i påske- og 

efterårsferien. 

Støttemedlemmer - gratis adgang

Ved ADRESSEÆNDRING: 
Husk venligst ved adresseskift at sende De-
res adresseændring til 
Genforenings -  og Grænsemuseet.    
På forhånd tak.

Mette Balsby, Hanne Holgaard, Jørn Pe-
dersen,  folketingskandidat Jan Lunds-

gaard og fødevareminister Eva Kjer Han-
sen m. sine 3 døtre

Annette Hansen og Arne Andersen  
foran deres udstilling på museet



Afstemningsfest i Christiansfeld i anledning af 90-
årsdagen - 10. februar 2010 
- af formanden for Udvalget til afholdelse af nationale mindesamvær, Erik 
Mylin, Christiansfeld, som har været med i udvalget i 40 år - heraf 19 år som 
formand:                                           
Som tradition siden 1920 holdes afstemningsfest onsdag d.10. feb. på Christians-
feld Skole kl. 19.00. 
De første mange år blev afstemningsfesten holdt på Forsamlingsgården ” Frej”, 
senere blev det på Brødremenighedens Hotel og fra 1985 afholdtes afstemningsfe-
sterne så på Christiansfeld Skole - med en enkelt undtagelse i 2009, hvor festen 
blev afholdt i Seniorhuset. 
I 1970-erne var der ikke mange deltagere til afstemningsfesten, så det blev drøftet 
om festen skulle afholdes hvert 5. eller 10. år. Heldigvis lykkedes det ved bedre 
rammer for festen og et fast mønster for afviklingen af aftenens program at øge 
deltagerantallet. Der har nu i mange år været ca. 150 – 200 deltagere. Ved 75 års 
jubilæet deltog ca. 300. Mange borgere fra Christiansfeld området (syd for Den 
Gamle Grænse) holder - ligesom Grænseforeningen Haderslev Øster Amt - fast i, 
at afstemningsfesten skal være reel og i afstemningszonen, der var gældende for 
Christiansfeld og Tyrstrup i 1920. Afstemningsfesten 2010 vil også være i et for-
tidsbillede med fokus på, at man stemmer sig hjem til Danmark. Det må ikke på 
nogen måde opfattes som værende nationalistisk. Kun at det skal være med til at 
forstå tidsånden dengang i forbindelse med afstemningen. Afstemningen i 1920 er 
vigtig - for uden den - ingen ”genforening” eller mere korrekt slettelse af en lande-
grænse fra 1864 til 1920. 

Festligholdelsen af 90- året for afstemningen holdes på Christiansfeld Skole 
(Indgang til Afstemningsfesten er fra Nørregade) 
Festtaler i år er Grænseforeningens formand Finn Slumstrup. Festtalens titel er ”En 
90-årsdag med åben danskhed”.  Talen for Dronningen, Danmark og Dannebrog 
holdes af formanden for Danmarks-Samfundets sønderjyske kredse, Helge 
Moosmann. Jordrup Sangkor under ledelse af Bettina H. Munch synger danske 
sange. Bettina vil også i år optræde med solosang. Der vil som sædvanlig være fæl-
lessang og kaffebord. 
I mange år har Greveparret, Deres Excellencer Grev Ingolf og Grevinde Sussie, 
ved deres tilstedeværelse været med til at give afstemningsfesten en særlig glans. 
Udvalget har i 90 året valgt at fortsætte afstemningsfesten i den festlige ånd, som 
der er tradition for. 

Hvorfor holde fast i afstemningsfesten 10. februar? Kan man spørge her i nyere tid.  
Jo – historien, afstemningen i landsdelen, skal markeres og fortælles videre til de 

Renovering af den gamle museumsfløj  
På museets oprindelige - og ældste - afdeling har vi de sidste par år oplevet,  at 
den udvendig maling skaller af , og at der indvendigt slår fugt igennem tapet og 
maling – især i det sydvestlige hjørne af huset. Dette skyldes ifølge sagkundska-
ben, at der på et tidspunkt er brugt plastikmaling på dele af ydermurene. Murene 
kan ikke ånde – og kan som følge deraf ikke komme af med fugt – som derfor slår 
indad i udstillingsrummene.  

Der har været afholdt møder 
med 3 byggekyndige 
(arkitekt, bygningsingeniør 
og murer). Alle har peget på 
samme problemløsning – 
Sandblæsning eller isning af 
ydermure, reparation af mur 
(evt. udskiftning af møre sten 
og sårbare fuger), vandsku-
ring og påføring af ny åndbar 
overflade. 

Derfor har forbipasserende i 
foråret 2009 henover et par 

dages tid kunnet opleve, at museet blev sandblæst og vandskuret, så museet kan 
være klart til den nye sæson. Bygningerne skal males, så snart vejret tillader det. 
Også indvendigt skal huset have en overhaling. Derfor var det meget velkomne 
legater, vi fik af Hans og Ingrid Jensens Fond og Forsikringsselskabet Sønderjyl-
land Øst's Fond. 

Har vi råd til…? 
Museet har ikke råd til de store forkromede udgifter. Dertil er vores midler for 
små. Vi får et årligt driftstilskud på ca. 36.000 kr. af Kolding Kommune - og der-
til ejendomsskattefrihed. Ellers ingen offentlige tilskud. Resten af den nødvendige 
økonomi til den daglige drift må museets frivillige derfor selv skaffe til veje. Det-
te betyder bl.a., at vi i den daglige drift hele tiden må afsøge alternative og kreati-
ve løsninger -  og ofte må stille os selv spørgsmålet: Har vi råd til…?  

F.eks. ville vi gerne kunne deltage i Forårsmessen 2010 i Cuben, Christiansfeld 
for der at  få muligheden for at orientere rigtig mange mennesker om museet. 
Desværre har vi ikke den nødvendige økonomi hertil, men håber, at der vil være 
et ledigt - for andre udstillere ukurant - beskedent og ubesat hjørne, som vi måske 
til den tid kan overtage til en favørpris. Så her er vi i venteposition. 

Den rå, sandblæste museumsbygning 



nye generationer, så de kan forstå, hvorfor Sønderjylland er noget særligt. At re-
sultatet af afstemningen på demokratisk vis er berigende for alle i Sønderjylland 
og med til at give forståelse og gensidig respekt for forskellige kulturer og dermed 
en sameksistens, der er til gavn og glæde for alle. Afstemningen 10. februar 1920 
er et forbillede, der skal oplyses om til andre i den globale verden. 

Da der er tradition for stor deltagelse, sælges billetter a´ 75 kr. på Christians-
feld Turistkontor – 74561630 og Haderslev Turistkontor - 73545630. Tilmel-
ding er bindende. Billetsalget slutter fredag den 5. februar kl. 12.

Arr. er Grænseforeningen Haderslev Øst, Danmarks-Samfundet m.fl. - Alle er 
velkomne! Se mere om Afstemningsfesten 2009 på www.danmarks-samfundet-
kolding.dk med bl.a. galleri og www.tvsyd.dk

museet 115 gæster – 
heriblandt gæster fra 
Den gamle Grænsekro.  
I løbet af søndagen 
benyttede 44 gæster sig 
af lejligheden til et 
gratis besøg. Nu, hvor 
bundlinien gøres op, 
kan vi således kon-
statere, at vi formentlig 
har fået 223 gode 
"ambassadører" ud af  
weekenden´s arrange-
menter.  
For sjov skyld lavede 
vi en undersøgelse 
over, hvorfra alle disse mennesker kom. Undersøgelsen viste at gæsterne 
kom fra: 
2800 Kgs. Lyngby - 2880 Bagsværd - 2900 Hellerup - 2920 Charlottenlund - 
2990 Nivå - 4000 Roskilde - 4340 Tølløse - 5250 Odense SV - 5452 Vissenbjerg 
- 6000 Kolding - 6070 Christiansfeld -  6093 Sjølund - 6200 Åbenrå - 6300 
Gråsten - 6510 Gram - 6520 Toftlund - 6560 Sommersted - 6580 Vamdrup - 
6600 Vejen - 7000 Fredericia - 7080 Børkop - 7100 Vejle - 7130 Juelsminde - 
8000 Århus - 8260 Viby J. - 8680 Ry - 8723 Løsning - 8752 Østbirk og 8830 
Tjele  

STØTTEMEDLEM PÅ ST. CROIX
Museets nyeste støttemedlem er kendt af mange mennesker i Danmark - og især i 
Sydjylland, hvor hun rigtig ofte har været direkte på i radioen søndag morgen, når 
Torben Ølholm har ringet hende op - kl. 04.00 lokal tid. 
Vores nye støttemedlem hedder Birgit Holloway - Hun er en meget kompetent 
rejseleder for Stjernegaard 
Rejser - og bor fast på St. 
Croix sammen med sin 
amerikanske mand - og de-
res børn. 
Birgit lod sig med det sam-
me friste af Genforenings- 
og Grænsemuseets tilbud 
om støttemedlemskab, da 
hun hørte om museet - og 
bagefter fik læst museets 
hjemmeside. Vi har om-
kring 340 støttemedlemmer 
- Flest i Danmark naturlig-
vis, men også på Grønland, 
Færøerne, i Spanien, Tysk-
land, Holland og nu på De vestindiske Øer. 
På DR Syds hjemmeside:  
http://www.dr.dk/Regioner/Syd/Weekend/2009/02/08102451.htm
kan du læse mere om Birgit Holloway.  

ØKONOMISK STØTTE
I løbet af foråret fik Genforenings- og Grænsemuseet økonomisk støtte fra Hans 
og Ingrid Jensens Fond, som bevilligede 30.000 kr. til Genforenings- og Græn-
semuseet. Fra Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst's Fond fik vi 10.000 
kr. Vi er meget taknemmelige for de to legater.  

Pengene fra de to fonde blev brugt til at finansiere museets renovering af den 
gamle fløj.  

ÅRETS MUSEUM 
Historisk samfund for Sydøstjylland udgav i november deres år-
bog, Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009. Den blev præsenteret ved en lille 
reception på Vejle Kunstmuseum. Hvert år præsenteres læserne for ÅRETS 
MUSEUM i årbogen. Historisk Samfund for Sydøstjylland har i år under denne 
overskrift valgt at bringe en 6 siders artikel om Genforenings- og Grænsemuse-
et, skrevet af formand for museet  Kaj G. Nielsen. 

Birgit Holloway, rejseleder på 
St. Croix, Vestindiske Øer 

De feststemte gæster ved museets koncertarrange-
ment med Bente Ibenfeldt nød aftenen på museum 

og kro 



SUCCESRIG WEEKEND FOR  
GENFORENINGSMUSEET 
Ca. 25 besøgende benyttede sig fredag aften (6.2.) kl. 18 - 19 af museets tilbud 
om gratis adgang på Genforenings- og Grænsemuseet. Senere samme aften - fra 

kl. 19:30 - deltog 40 
spændte gæster i Genforen-
ings- og Grænsemuseets 
musikalske arrangement på 
Den gamle Grænsekro, 
hvor en veloplagt kompon-
ist, Bente Ibenfeldt,  under-
holdt med egne komposi-
tioner. I pausen serveredes 
et glas rødvin og lækre oste 
med frugt. Aftenens musi-
kalske repertoire spændte 
vidt – lige fra Christiansfeld
-visen over den romantiske 
sang, ”A song for Alexan-

dra”, til den fejende flotte Gråsten-march. I alt 12 dejlige egenkompositioner blev 
spillet og forklaret af komponisten.  
Aftenens deltagerantal betragtes af bestyrelsen for Genforenings- og Grænse-
museet som rigtig tilfredsstillende – især når man betænker den skarpe konkur-
rence fra vinterferiestart, influenzatid og tv´s fredagsunderholdning. Efter 
deltagernes udsagn at dømme, var aftenen særdeles vellykket.  
Også museets åbent-hus-arrangement henover week-enden var en succes. Mange 
benyttede sig lørdag af til-
buddet om et gratis muse-
umsbesøg – og muligheden 
for en snak med komponist- 
og grafikerægteparret Bente 
og Jørgen Ibenfeldt, som 
fortalte om egne musikalske 
kompositioner og de ud-
stillede grafiske værker. 
Flere købte eller fornyede i 
løbet af dagen deres støt-
temedlemsskab hos museet 
– enkelte gav tilsagn om 
effekter fra genforeningen. I 
løbet af lørdagen havde 

ÅRETS MUSEUMSUDFLUGT 
I år gik udflugten for ku-
stoder, hjælpere og be-
styrelse til Sønderborg. I 
alt drog 32 på tur. 

Vi besøgte det meget spæn-
dende Historiecenter Dybbøl 
Banke, hvor vi fik en inspire-
rende rundvisning af Asmus 
Frederiksen. To timer var 
slet ikke nok - men det var 
den tidsramme, vi havde. 
Spændende, spændende….

Arbejdsmiddagen blev indta-
get på Strandcaféen i Vem-
mingbund. Menuen var 
”Husarsteg med lækker gar-
niture” - og en isdessert - en 
meget passende menu i da-
gens anledning. 
  
Derefter gjaldt besøget Det 
tyske Museum for Nordsle-
svig - det tyske mindretals 
museum i Sønderborg - som 
viser den tyske befolknings-
dels historie fra begyndelsen 

af  det 19. århundrede i Nordslesvig. 
Museumsleder Ruth Clausen og en 
frivillig medarbejder tog beredvilligt 
imod og viste rundt, inden vi fortsatte 
til Bøffelkobbel. 
Her besøgte vi haven, hvor dragon 
Jens Christensen fra Spjellerup på 
Stevns og infanterist Hans Hansen fra 
Kyse nord for Næstved blev begravet 
efter en fægtning i området med prøj-

Komponist 
Bente Ibenfeldt 

Grafiker 
Jørgen Ibenfeldt 
foran et af sine 
udstillede værker 

2 glade morgensmil i bagerbutikken - Ulla og Tove 

Bestyrelsesmedlem Frank Smits (th) og fru Ma-
rianne (tv) iklædt1864-uniformer på Historie-

center Dybbøl 

Besøg i en kopi af de gamle skanser 



siske styrker. 
Rundstykker og kage til henholdsvis formiddags– og eftermiddagskaffen sørgede 
HONNINGKAGEHUSET i Tyrstrup så gavmildt for. Tak for det. 

22.4.2009: 
Hvis du GOOGLE´r på Genforenings- og Grænsemuseet, får du 1.450 hen-
visninger på dansk til museet på 0,14 sekunder. Det er vi ret godt tilfredse 
med….

H.M. Christian d. X´s 
indtog i  
Christiansfeld 
Da kongen var blevet modtaget 
ved Frederikshøj, red han under 
stor jubel mod byen - igennem 
Christiansfeld til Tyrstrup Kirke - 
hvor han skulle deltage i en kort 
mindehøjtidelighed. Ved kirken 
hilste kongen bl.a. på veteraner 
fra 1864 (foto t.h.). En af disse 
veteraner, P.L.Wandt, faldt umid-
delbart efter det royale håndtryk 
død om. Om årsagen kan man 
kun gisne - men mødet med kon-
gen havde gjort et stort indtryk 
på ham…. Kongens møde med 
veteranerne ses også på et  nyere 
maleri i museet´s reception. Det-
te er malet i 1980 efter et af de 
gamle fotos fra 10.7.1920. Muse-
et udstiller også P.L.Wandt´s 
krudthorn fra 1864.  

På kongens vej igennem Christi-
ansfeld -  fortælles det - passere-
de han bl.a. fru bagermester 

Achtnich, som sammen med en veninde stod og  kiggede på indtoget. På klingende 
tysk - og ret højt - skal hun til veninden have sagt: ”Er ist aber nicht hübsch”. 
Hvortil kongen fra sin hest replicerede. ”Aber er hört sehr gut”. 

Maleriet fra modtagelsen af kongen ved Tyr-
strup kirke. Forrest i billedet kustode Anna 
Hansen 

Kongen hilser på veteranerne ved Tyrstrup kirke 

På Det tyske Museum, Sønderborg 

Ved graven i haven, Bøffelkobbel 

Hilsener, der ”luner” 
I årets løb får vi mange venlige bemærkninger og mails. Herunder tre, som vi er særde-
les glade for: 
Fhv. minister Torben Rechendorff  - det er da en sand fryd at læse om alle jeres succes-
historier! 
Venstres borgmesterkandidat, Jørn Pedersen: ….ikke mindst tak for et spændende be-
søg hos jer. Jeg er oprigtig dybt imponeret over jeres indsats og ikke mindst over, hvor pro-
fessionelt I driver det…. 
Fødevareminister Eva Kjer Hansen: 
Kære alle, Tak for et interessant indblik i museets samling. Det er en fornøjelse at opleve 
jeres engagement og lokalsamfundets opbakning. 

NYE i bestyrelsen
I efteråret er der omrokeret i bestyrelsen. Leif  Gr. Thomsen har ønsket at trække sig ud af 
det egentlige bestyrelsesarbejde, men vil dog fortsat være tilknyttet bestyrelsen som den, 
der modtager og koordinerer gruppebestillinger, holder foredrag og skriver støttebeviser 
med sin flotte kaligrafiskrift.  
Ved rokaden blev Lars Bo Andersen suppleant i stedet for bestyrelsesmedlem. Desuden har 
vi fået tre nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig tømrermester Klaus Astrup, Kolding, som 
var en af de, der gjorde en kæmpeindsats i forbindelse med museets nye glasindgang - samt 
Knud Erik Dinesen, Hejls, som nu bliver ”rigtigt” bestyrelsesmedlem, når han stopper i 
Kolding Byråd og derfor ikke mere kan være kommunens repræsentant i bestyrelsen. Knud 
Erik Dinesen har lovet at afløse Leif Gr. Thomsen som kustode-ansvarlig koordinator.  
Kolding Byråd har fra d. 1.1.2010 at regne udpeget byrådsmedlem Oluf Lykke Nielsen, 
som kommunens repræsentant i museets bestyrelse. 

TAK
Ane Margrethe Kappel og Bent Nissen har ønsket at stoppe som kustoder. Bent Nissen 
tillige som havemand. Ane Margrethe Kappel  har været med siden starten den 10.7.1995. 
Mangen en gæst har fået sig en hyggesnak med Ane Margrethe, når hun på de lange muse-
umsvagter sad og kniplede i receptionen. Begge to skal have en STOR tak for en trofast 
museumsindsats -  tillige med alle gode ønsker for fremtiden.  


