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1864. Derefter en dreng på en hvid hest med Dannebrog og årstallet 1920. Skovri-
der Zimmermann må have regnet med, at Slesvig ville blive dansk igen i 1920. 
Den fjerde hest er tom. Der er intet årstal men i stedet udtrykket ”Je eher Je lie-
ber” – ”Jo før, Jo bedre”. Karruselmanden står på karrusellen med Den Internatio-
nale Kommissions flag (C.I.S.). Han bærer en rejsehue magen til den formanden 
for Den Internationale Kommission, Sir Charles Marling, plejede at bære under 
opholdet i Slesvig, og han inviterer en person, der til forveksling ligner selveste 
”John Bull”, op på karrusellen.  Charles Marling var stærkt interesseret i en inter-
nationalisering af Mellemslesvig, og måske er det den situation, tegneren har haft 
i tankerne. Men John Bull steg ikke op på hesten, og Mellemslesvig blev ikke in-
ternationaliseret. Efter folkeafstemningerne i februar og marts 1920 lå den nye 
grænse fast, nord om Flensborg og syd om Tønder.                                                            

 

NYHEDSBREV – Januar 2016 

Et nyt spændende år – det 21. år i rækken – venter os 
med blot 4 år til den første dag i 100- års jubilæumsåret 
for Genforeningen…. 
Forhåbentlig kan vi – til den tid – præsentere en fær-
dig 127 kvm nybygget, flot indrettet udstillingssal! 
Nu har vi i hvert fald fået en byggetilladelse og byg-
geriet igangsættes i 2016. 
 
Vi har i år fået fremstillet tyske museumstekster på 
tryk til stor glæde for vores gæster fra Tyskland. Vi 
har fået indført MobilePay, indlagt lys på P – plad-
sen og etableret 70 km fartbegrænsning ved museet. 
Og hentet stauder til museumshaven fra Dronning 
Ingrids Staudehave på Fredensborg Slot. Flotte effekter til museumsudstillingen og 
kildemateriale til arkivet, strømmer fortsat ind. Nye  ansigter spørger, om de kan hjæl-

pe os med den frivillige museumsdrift.  
Rækken af positive og spændende ting, som er 
hændt på museet, kan fortsættes i en uendelig-
hed  –  og er forsøgt beskrevet på næste 15 si-
der i dette Nyhedsbrev. 
 
Vi håber, at interessen for museet – for hver 
enkelt støttemedlem  og museumsven –  også 
må vare ind i 2016, således at vi atter i dette 
nye år kan opnå gode resultater sammen. 
 

På bestyrelsens vegne sendes alle en varm hilsen med tak for det gode samarbejde og 
den flotte opbakning i 2015. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2016. 
 
 

Kaj G. Nielsen 

Formand for  Genforenings- og Grænsemuseums Fonden 

Først troede vi…  
at manden, som ledsagede Kong Christian X til Frederikshøj, var var Gårdejer P. 
Refshauge, som skulle byde Christian d. X velkommen til Sønderjylland/
Nordslesvig. Det fortalte vi bl.a. Steffen Riis, Værløse, som efter et stort detektiv-
arbejde fandt ud af, at ledsageren var en anden  –  nemlig formand for Taps Sog-
neråd, gårdejer Johannes Petersen Johansen, Dalhavegård. (1869 – 1936). 
Den historie skrev vi i Nyhedsbrevet, Januar 2013. 
 –  men SÅ…. ad skæve veje  –  beskrevet i et veldokumenteret kompendium  –  
har Steffen Riis fundet ud af at ledsageren alligevel ikke er gårdejer Johannes 
Petersen Johansen, Dalhavegård, men derimod Toldforvalter Hans Poulsen 

(vicekonsul, toldfor-
valter 1/12 1869 – 
21/1 1945), der har 
ønsket at hilse på Kon-
gen ved Landets gam-
le Toldgrænse i stedet 
for ved Modtagelsen i 
Kolding. 
 
”Det står til troende 
indtil det modsatte er 
bevist”, slår Steffen 
Riis fast i sin nye 11-
siders bevisførelse fra 
6. oktober 2015.  

1. januar 1995 

Juli 2015 



  
 
 Dette års motiv på museets støttebevis: 
Nødpengesedlen fra Sønderskov 

 –   af Steffen Riis, Værløse 

 
”Eine Mark” sedlen fra Süderholz (Sønderskoven) har, på 
linje med sidste års seddel fra Gramby, stærke politiske un-
dertoner. Sedlen er dateret den 1. november 1919, men sand-
synligvis først udgivet i 1920 af Sønderskovens tyske skovri-
der, der var godsforvalter og sognerådsformand i Sønderborg 
skovdistrikt. Skovrideren har, som alle andre, der udstedte 

nødpengesedler, forsynet sedlen med sin stilling og underskrift, nemlig ”Der 
Gutsvorsteher Zimmermann”. 
Skovrider Zimmermann var tysk, og 
han var klar over, at hans sognebørn 
for størsteparten vedkommende var 
dansksindede, hvilket han har tilgo-
deset på sedlen med en blanding af 
danske og tyske symboler.  
 
 På forsiden har sedlen en markeds-
karrusel stående på Als med udsigt 
til Dybbøl Mølle og det tyske sejrs-
monument ”Düppel Denkmal”, og 
på bagsiden et egetræ omgivet af en 
bort af egeblade og i hjørnerne orde-
ne ”Up ewig Ungedeelt”, der er en 
historisk sentens med henvisning til 
Christian 1’s løfte til den Slesvig-
Holstenske adel i 1460. 
Karrusellen har 4 træheste og over 
dem skælsættende årstal i Slesvigs 
historie. Den første hest, regnet fra 
venstre, har årstallet 1460 og på he-
sten en dreng med Slesvigs fane 
med de to løver. I 1460 valgte den 
holstenske adel, kong Christian 1. til 
hertug af Slesvig og greve af Hol-
sten og Stormaren, og kongen un-
derskrev det såkaldte Ribebrev, hvor kongen lovede, at hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten for altid skulle være sammen (Up Ewig Ungedeelt). På den næste hest 
en dreng med det prøjsiske flag og årstallet 1864 til minde om den tyske sejr i 

Mød os på vores ÅBNE FACEBOOK-GRUPPE, som gerne må deles med vennerne.  

Museets protektor fyldte 75 år  
Museets protektor, H.E. Ingolf, Greve af 
Rosenborg fyldte den 17. februar 2015 75 
år. Museets bestyrelse gik derfor i tænke-
boks for at udtænke en hilsen til Grevens 
runde dag.  
På forespørgsel til Egeland om en ønske-
seddel lød svaret tilbage: “MUSEETS 
GAVE KUNNE VÆRE EN DONATION 
TIL MUSEET – f.eks. i form af et økono-
misk tilskud til museets snarlige udgivel-
se af bogen SØNDERJYSK KOMMAN-
DO“.. 
Dette ønske har vi været glade for at op-
fylde – og paradoksalt nok var det nu 
museumsbestyrelsen, som måtte sige tak 
for fødselsdagsgaven. 

Men ingen fødselsdag uden gave, syntes bestyrelsen!  
– Bare en beskeden en. Det blev en egnstypisk gave til Greveparret – nemlig et 
fyldt honningkagehjerte. 

FOREDRAGSHOLDEREN GIK LIGE TIL GRÆNSEN 
Stemningen var god, da Genforenings- og Grænsemuseets foredragsaften den 22. april 
startede med musik. Bente Ibenfeldt akkompagnerede aftenens sang – og hyggespillede 
for selskabet inden foredragsstart. 
En MEGET interesseret og begejstret lille skare på 33 tilhørere trodsede det smukke 
sommervejr og andre gode tilbud i sommerlandet og havde fundet vej til Den gamle 
Grænsekro for at høre foredraget om ALVERDENS GRÆNSER. Tilhørerne blev 
IKKE skuffede. Tvært i mod var der stor ros til foredragsholderens fantastiske viden 
om grænser og det skortede efterfølgende ikke på positive tillægsord og ros. Efter at 
have ridset historien om 
“grænser før grænsernes 
tid” op over “imperiernes 
tid” til “verdenskortet 
anno 2015” havde fore-
dragsholderen, Hans 
Peter Nissen, lagt op til 
en lille sommerspøg.  
Tilhørerne fik ved skrift-
lig afstemning mulighed 
for at bestemme aftenens 
videre foredragsindhold 
og kunne vælge imellem 
9 muligheder!  

Aftenens veloplagte foredragsholder  
Hans Peter Nissen 



       
 EN OVN TIL MUSEET 
En begejstret skorstensfejer – Orla Nielsen, 

Christiansfeld – kontaktede 
for en tid siden museet for at 
høre om vi var interesseret i 
en bilæggerovn…..? 
Museet svarede prompte JA, 
hvorefter Orla Nielsen købte 
ovnen og forærede den til 
museet. 
Ovnen er fra 1920/21 med 
motiver fra Genforeningen. 
Afbildet er bl.a. Dybbøl Møl-
le – og på to af ovnens sider 

Kong Chris-
tian Xs ridt 
igennem 
æresporten – 
over den 
slettede 1864
-1920 grænse med inskriptionen “Den Konge 
red frem under Danebrog og Grænsen veg 
for hvert Skridt han tog. – Genforeningen 
1920” 
Ovnen er modelleret af billedhuggerinden Elise 
Falck, mønsterbeskyttet og produceret på 
“C.M.Hess´ Fabrikker a/s, Veile”. 

 
 EN GÆST KOM FORBI 
Blandt vore gæster på museet, er der af og til nogen, som kan berige os på histori-
en, fordi de kan 
fortælle spænden-
de, sjove og for 
os interessante  
baggrundshistori-
er. Her er histori-
en om en af disse 
gæster, Sisseli 
Krogh, Rødovre. 
Hun skrev i mu-
seets gæstebog 
den 4.4.2015:  
”Det var for mig 
både bevægende 
og spændende at 
besøge museet og 
gense Frej-
billederne, som 
er malet af min 
far, Stefan Viggo 
Pedersen, da jeg 

var en lille pige. Jeg optræ-
der som model på begge  
billeder og husker min Frej
-tid som noget af det dejlig-
ste. Jeg er glad for, at bille-
derne hænger så godt på 
museet.  
Tak for en interessant 
rundvisning”. 

Genforenings- og Grænsemuseet udstiller i Flensborg 
Genforenings- og Grænsemuseet deltog i dagene 10. til 30. oktober på Det dan-
ske Centralbibliotek i Flensborg med en miniudstilling om Genforeningen på 
udstillingen “SLESVÍA 2015 – Museumslandskab Slesvig“. 
Ved dette dansk- og tysksprogede arrangement præsenterede 24 små museer fra 
området mellem Kongeåen og Ejderen sig selv med miniudstillinger. Ud over 
Genforenings- og Grænsemuseet kunne man møde Sønderjyllands Radiomuseum, 
Sønderborg, ”Haus Peters”, den historiske købmandsbutik fra Nordfrisland, 
Landsbymuseet Hanved, Fotohistorisk museum, Agerskov og flere andre museer. 
Her kunne man lade sig overraske af den mangfoldighed i museumslandskabet, 
som findes i Sydslesvig og Nordslesvig/Sønderjylland. Skønsmæssigt blev udstil-
lingen besøgt af omkring 1.000 gæster. 
Ved åbningen af udstillingen den 10. oktober deltog Knud Erik Dinesen, Kristian 
Langborg-Hansen og Kaj G. Nielsen fra Genforenings- og Grænsemuseet. 

Skorstensfejermester 
Orla Nielsen beun-
drer den netop afleve-
rede ovn 

Motiv: 
Dybbøl 
Mølle 

Sisseli Krogh foran det ene af faderens malerier 
fra forsamlingsgården FREJ 



  

STØTTEMEDLEMSSKAB i 2016? 
Støttemedlemsskab for PRIVATE: 
Et støttemedlemsskab tegnes kun for 1 år ad gangen. For 150 kr.  får man tilsendt 
museets flotte støttebevis. Desuden får man gratis adgang til museet i hele 2016 og 
endelig støtter man mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien. 
  
Støttemedlemsskab for VIRKSOMHEDER: 
Siden 2013 har vi tilbudt, at virksomheder  –  små eller store  –  kan købe et firmastøt-
tebevis til 1000 kr. For dette beløb får virksomheden et støttebevis  –  og muligheden 
for i løbet af sæsonen  –  efter eget valg  –  at tage virksomhedens medarbejdere (max. 
75 personer) gratis med på museumsbesøg på Genforenings- og Grænsemuseet inkl. 
foredrag  –  og evt. film  –  f.eks., i forbindelse med en personaleudflugt eller lignende. 
Ønskes denne mulighed IKKE, vil tegning af et normalt støttemedlemsskab na-
turligvis også glæde os. 

 SOMMERÅBNING 2015 MED BOGUDGIVELSE  
OG SÆRUDSTILLING 

Knap 100 gæster fra nær og fjern strømmede til mu-
seet den 1. juni 2015. Blandt gæsterne sås museets 
protektorpar H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg, H.E. 
Grevinde Sussie, borgmester Jørn Petersen, Kolding, 
viceborgmester Søren Rasmussen, Kolding og Kul-
turudvalgsformand Jesper Elkjær, Kolding. Derud-
over mange andre inviterede gæster, sponsorer, støt-
temedlemmer, museumsvenner, gæster, kustoder og 
bestyrelse. 

Anledningen var  muse-
ets dobbeltarrangement, 
en bogudgivelse af bo-
gen SØNDERJYSK 
KOMMANDO, skrevet 
af forfatter Steffen Riis, 
Værløse samt særudstil-
lingen EN STILLE HU-
MORIST FRA STORE 
ANSLET. 
 
Bogen beskriver  bl.a. 
SØNDERJYSK KOM-
MANDOS indtog i Ha-
derslev, Tønder, Sønder-
borg og Aabenraa. For-

fatteren har foræret manuskriptet til Genforenings- og Grænsemuseet. Ved præ-
sentationen fortalte Steffen Riis om bogens tilblivelse  –  et værk på 80 sider  –  
illustreret med mange fotos og postkort fra indtoget i det genvundne område. 
 

Så sang vi julen ind... 
Så trak Genforenings- og Grænsemuseet endnu et herligt eftermiddags arrangement i land. 
65 mennesker tog imod invitationen til at 
synge julen ind den 17.december. Både 
auditoriet og museets udstilling måtte give 
plads til gæsterne. Forventningen til en god 
eftermiddag blev “tændt” hos de fremmød-
te, da Bente Ibenfeldt forud for sangefter-
middagen spillede sit julepotpourri. Flere 
gæster kom for at forudbetale deres støtte-
medlemsskab.. Nogen havde gaver med til 
museets udstilling og alle sang højt med på 
15 af julens dejligste sange og salmer, na-
turligvis akkompagneret af Bente Ibenfeldt. 
Midtvejs i eftermiddagens program læste 
museets formand en beretning op om en 
juleaften på Flanderns slagmarker i 1914. 
Den jul nedlagde fjenderne – englænderne 
og tyskerne – på et frontafsnit i Flandern 
spontant våbnene for at fejre julen. Mænd, 
der døgnet inden gjorde deres bedste for at 
tage livet af hinanden, mødtes ansigt til 
ansigt. De lærte hinanden at kende, talte 
sammen, bød hinanden på tobak og drikke-
varer, udvekslede souvenirs og omgikkes 
på helt almindelig vis – midt under denne 
1. verdenskrig, hvor også 35.000 sønderjy-
ske drenge og mænd deltog som tyske sol-
dater, fordi de nu var tyske statsborgere. Omkring 5.500 af dem kom aldrig hjem igen. 
Efter en times sang var der en overraskelse til alle: Gratis gløgg og småkager. Dette sam-
men med en lille julegave, en pakke med 4 dobbeltkort med museumsmotiv af kunstneren 
Karl Johan Berkwill, Haderslev til alle, gjorde stor lykke. Julestemningen var i hus. 

Et kig ned over forsamlingen i muse-
ets nye sal 

Forfatter Steffen Riis 

Kustoderne Sven Borregaard og 
Kate Heiby gør klar til bogsalg 

H.E. Greve Ingolf modtager det første eksemplar 
af bogen om SØNDERJYSK KOMMANDO 

Julesang-gæsterne i den store sal. 
Auditoriet ved siden af var også 
taget i brug  

Bente Ibenfeldt akkompagnerede 
de dejlige danske julesange og  
julesalmer 



 

Betal støttebeviset 150,- kr. NEMT, HURTIGT og BILLIGT via NETBANK: 
Overførsel af beløbet fra bank til museets gironr.: 
 Bankens reg. nr.: 9743  –  og  kontonr.: 0622834 
Betaling af indbetalingskort:  Udfyld kodelinien med 01 og kontonr. 0622834 
 
                                  HUSK NAVN OG ADRESSE 
       Vær altid sikker på, at navn og adresse sendes med indbetalingen 
 
 

 

 Særudstillingen EN STILLE HUMORIST FRA STORE 
ANSLET vi-
ste et udpluk af 
humoristens – 
Leif Gr. Thom-
sens – festlige 
streg og tekster 
bragt bl.a. i Æ 
Rummelpot, di-
verse tidsskrifter 
m.m.  
For nogle år si-
den lavede han 
publikationen 
GENFORENIN-
GEN – EN HI-
STORISK MA-
LE- OG FOR-
TÆLLEBOG 
FOR FAMILIENS 
STORE OG SMÅ til 
museet. Den er meget 
populær hos de for-
ældre og bedsteforæl-
dre, som vil delagtig-
gøre børn og børne-
børn i Genforenin-
gens historie. 
Leif Thomsen har i 
mange år trådt sine 
sko på museet. Tidli-
gere i bestyrelsen – 
og nu som museets 
ansvarlige for grup-
pebesøg. Det er blevet til rigtig mange museumstimer. Og nu er han så selv, med 
særudstillingen, blevet en slags “museumsgenstand”. 
 
Dagens sidste programpunkt var museets tak til Odd Fellow Loge 15, Odin, Kol-
ding, som i fjor donerede et pengebeløb til museet som en håndsrækning til muse-
ets udstilling om 150-året for 1864-krigen. Overmester Ove Hjorth og under-
mester Bjarne Lyngsø Madsen fra logen i Kolding tog imod museets tak, en 
messingplakette, som skulle skrues op på museets sponsorplade, inden Peder 
Graasbøll, Hejlsminde blev hædret – ligeledes med en messingplakette – for tro-
fast bestyrelsesarbejde siden 1994. I januar 2015 valgte han at skifte rollen som 
bestyrelsesmedlem ud med rollen som suppleant i museumsbestyrelsen.  

get. Tidligt om morgenen den 1. oktober tog museets repræsentanter – havean-
svarlige, Frank Smits, anlægsgartner Erling Stuke og museets formand Kaj G 
Nielsen – derfor til Fredensborg Slot for at hjemføre et antal stauder. I tal om-
kring 60 planter fordelt på 15 forskellige arter. Garant for, at det var stauder, 
udvalgt af Dronning Ingrid, var slotsgartnerne Michel Christian Amsen og 
Morten Jein. Sidst nævnte har i 20 år har passet og plejet netop de fire staude-
bede i dette slotshaveafsnit. Begejstret fortalte Morten Jein bl.a. om, hvordan 
det har glædet Dronningen at kunne stå i sit vindue på slottet og beundre de 
mange smukke farver i blomsterbedet. Om en af stauderne, den Afrikanske 
Skærmlilje, kunne Morten Jein berette, hvordan han for mange år siden havde 
drevet stauden frem til stor glæde for Dronning Ingrid. Museumsbestyrelsen ser  
nu frem til at kunne byde museumsgæsterne velkommen i 2016 med en farve-
strålende have, hvor i der i 1995 blev plantet knapt 2000 planter. Af disse var 
300 planter en gave fra Dronning Ingrids Slotshave i Gråsten. 

 

Fra Fredensborg Slotshave. Fra venstre anlægsgartner Erling Stu-
ke, bestyrelsesmedlem Frank Smits, slotsgartnerne Michel Christi-
an Amsen og Morten Jein

Et ansigt, 
kendt af RIG-
TIG mange… 

Leif G. Thomsen 



    FLOT JUBILÆUMSDAG PÅ MUSEET 
95-årsdagen for Genforeningen og museets egen 20-års fødselsdag den 10. juli blev 
en ubetinget succes, selvom fejringen foregik i al stilfærdighed. 
I kortform kan nævnes, at mere end 100 gæster benyttede sig af dagens “gratis-tilbud” og 

lagde vejen forbi museet. Gæ-
sterne kom fra følgende post-
numre: 2860 – 2880 – 3400 – 
4100 – 6000 – 6040 – 6070 – 
6093 – 6100 – 6500 – 6560 – 
7000 – 7120 – 8780 – 9000 – 
9300. Naturligvis var der flest 
gæster fra postnumrene 6000 – 
6070 – 6100, men også udlan-
det var repræsenteret. To sven-
ske gæster med familierødder i 
Sommersted var overvældet. 
En af dem ønsker fremover at 
modtage museets elektroniske 
nyhedsbrev. To tyske gæster 
fra Münsterland i Nordrhein/
Westfalen blev så fascineret af 

genforeningshistorien – og så glade for museets nye manual på tysk til tysktalende gæster, 
at de donerede et pænt beløb til museet. – En Koldingfamilie med rødder i sønderjyske 
Nybøl og Broager besluttede begejstret efter for nylig at have set en TV-udsendelse om 
museet på DK4, at det var et “must”, at den sjællandske familiegren skulle med en tur på 
Genforeningsmuseet. – Tre gæster kom med gaver. – En museumsgæst fra Haderslev fik 
en aftale med os om at træde ind i det frivillige museumsarbejde. – Der  blev vist to 2 
film, TINE filmatisering af Herman Bangs roman  –  og GULD, KONGE og FÆDRE-
LAND. Dagen slutttede  med et foredrag ved Kaj G. Nielsen med titlen FOR 20 ÅR SI-
DEN, et historisk tilbageblik til museets start i 1995.  

Bagagerums-, Trailer- og 
Kræmmermarked 
45 kræmmere pakkede fra tidlig mor-
genstund deres mange fine salgsvarer 
ud. Vejret var godt – og kunderne 
mange. Kræmmerne var overvejende 
tilfredse med omsætningen – men med 

Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af 
 
 

Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf. 7465-0101 

den 11.11. om politike-
ren og statsmanden I.C. 
CHRISTENSEN. Fore-
draget, som var arrange-
ret af Genforenings- og 
Grænsemuseet, var be-
søgt af 46 gæster. Facts 
og anekdoter flød i afte-
nens løb i en lind strøm 
om politikeren 
I.C.Christensen, som 
efterlod sig et stort fin-
geraftryk i danmarkshi-
storien. Aftenen sluttede med en stor overraskelse, da to af I.C.Christensens ol-
debørn, brødrene Mads og Lars Hvelplund, som sad blandt tilhørerne, gav sig til 
kende – og kunne supplere ved at fortælle flere anekdoter om deres berømte ol-
defar.. 

ROYALE STAUDER TIL MUSEUMSHAVEN 
Efter en henvendelse fra Genforenings- og Grænsemuseet kom der i september 
måned en opringning retur fra slotsforvalter, Oberst John Kidde-Hansen på Fre-
densborg Slot. Han kunne fortælle, at han havde haft møde med Dronningen 
dagen før – og at Dronningen havde givet grønt lys for, at Genforenings- og 
Grænsemuseet måtte få et antal stauder fra Dronning Ingrids staudehave, som 
snart skal nedlægges og erstattes af et andet og nyt staudehaveanlæg, som H.M. 
Dronning Margrethe II fik i 75 års fødselsdagsgave af Regeringen og Folketin-

Fra venstre ses bestyrelsesmedlem Frank Smits, anlægsgartner Erling 
Stuke og slotsgartner Morten Jein 

Museets formand, Kaj G. Nielsen, ved foredra-
get ”FOR 20 ÅR SIDEN” - om Genforenings- 
og Grænsemuseets opstart 

Bestyrelsesmedlemmerne Frank Smits og Chri-
stian Rasmussen stod for billetsalget til aftenens 
foredrag 

45 kræmmere fyldte hele P-
pladsen foran museet 



 

VELLYKKET FOREDRAG – MED EN OVERRASKELSE  
Aftenens 2 fore-
dragsholdere, 
sognepræst Lars 
Christoffersen og 
myndighedschef i 
Viborg Kommu-
ne Lars Gormsen, 
som repræsente-
rede museet, 
I.C.Christensens 
Hus, i Hee ved 
Ringkøbing, kom 
langt omkring i 
deres foredrag  

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  

 

vejret i særdeleshed. Rigtig 
mange har allerede meldt 
sig til markedet i 2016 for 
at få deres favoritplads 
igen! Et uheld på motorve-
jen ledte i mange timer den 
lange kø af motorvejsbilis-
ter forbi museet og flere 
valgte at indlægge en pause 
på markedet. 
For børnene var der arran-
geret gratis spil med bl.a. en 
karamel-kastemaskine på museets græsplæne. Alle spil udtænkt og fremstillet af 
Leif Gr. Thomsen og fru Solvej, som havde en herlig dag sammen med de man-
ge børn og deres forældre. For andre blev plænen en slags “helle” i markedsbe-
søget, hvis man da ikke valgte at indlægge pausen med en af Den gamle Kro´s 

lækre grillpølser, som kroman-
den havde travlt med at grille. 
På 9 ture kørte Andreas Brøch-
ner fra Lillegårdens Karétkørsel 
knap 200 børn og voksne rundt 
på en næsten 30 minutters rund-
tur i det kulturhistoriske område. 
Kustode Kate Heiby fra museet 
kørte med som kyndig guide og 
kommenterede undervejs de hi-
storiske steder i både voksen- og 
børnehøjde. Ingen var i tvivl, når 
hestevognen kom retur, for klap-
salverne til kusk og guide var 
mange – hver gang! 

Åbningstider 2016  
Daglig (undt. mandag) kl. 10 - 17, således: 

Påskeferien: 24.3. til 27.3.2016  
Sommer: 1.6. til 31.8.2016 

        Alle week-ends i september måned 
Efterårsferien: 16.10. til 23.10.2016  

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

 

Støttemedlemmer - gratis adgang 
Ved ADRESSEÆNDRING: 

Husk venligst ved adresseskift at sende Deres  

adresseændring til  Genforenings - og 

Grænsemuseet.   På forhånd tak. 

Kate Heiby fortalte engageret om 
seværdighederne på alle ture 

Andreas Brøchner -  
Klar til afgang 

Børneaktiviteterne på plænen 

EN HESTESKO TIL MUSEET  
Genforenings- og 
Grænsemuseet fik på 
dagen for det årlige 
marked overrakt en 
hestesko, som skal 
have siddet på den 
hvide hest.  
Hesteskoen blev beva-
ret, da hesten i 1924 
p.g.a. rådnende hove 
blev aflivet.  
Hesteskoen blev over-
rakt af Theodor 
Munch Knudsen, 
Nordborg, som for 
nogle år siden fik den 
til sin fødselsdag af 

den oprindelige ejer Thorkild Balslev Clausen, Ålborg, som har nedskrevet hele 
historien om hesteskoens lange vej til Genforeningsmuseet.  

Giveren, Theodor Munch Knudsen, Nordborg, 
ses her til venstre. I midten ses Thorkild Bals-
lev Clausen, Ålborg 

Lars  
Christoffersen  

Lars  
Gormsen 

Mads og Lars  
Hvelplund 



 

 

 

Følg med i alt det der sker på GENFORENINGS - OG GRÆNSEMUSEET og læs 
meget mere om museet her: www.genforeningsmuseet.dk 

  

KORT NYT 

Museets kustoder og frivillige inviteret på udflugt i Haderslev. Først 
et museumsbesøg på Haderslev museum for at se udstillingen om 9. 
april. Derefter en guided bytur med samme emne, for til sidst at se 
biograffilmen om 9.april 1940—bl.a. indspillet i Haderslevs gader. 

Grænsestien under vand 
den 27.12.2015 

BYGGEPLANER 
STOR TAK til tidligere Minis-

terråd fra 
Den tyske 
Ambassade, 
Olaf Iver-
sen, som har 
oversat en 
del af muse-
ets danske 
tekster til 
tysk. Olaf 
Iversen var 
den  17.7. 
på besøg på 
museet for 
at sige far-

vel, fordi han flytter til Calcutta i Indi-
en, hvor han skal være Generalkonsul 
de næste to år, inden han pensioneres. 
Museet siger Olaf Iversen en meget 
stor tak for det store oversættelsesarbej-
de, som han indtil videre har udført for 
Genforenings- og Grænsemuseet. 

Her ses grundplanen over det ”nye museum”, når til- og ombygning en gang er udført. 
Ombygningen er planlagt til at omfatte en ny udstillingssal med auditorium, nye toiletter, 
nye arkivforhold og en renovering af overetagen på den ældste bygning fra 1877. Arkitekt 
Helge Petz, Haderslev står, som museumsven, uden beregning bag hele projektet. 


