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Genforeni ng en set fra vandet

Genforeningen set fra vandet

Havn en var smykket , alle Skibe, alle
Bygn in ger med grønt og flag. En
m ængde elegan te Automobiler var
kørt op. Da Kon gen gik i Land, sahlterede 'Heimdal'. Saa snart de Kong elige var kørt, afgik 'Heim dal' syd pa a.
Ved 12 Tide n var vi Inde i Haderslev
Havn . Fjorde n d erind er meget smuk
og meget sm al og ikke et Hus uden
Flag. Mange Tusinde Mennesker vare
sam lede nede ved Havn en og alle Officerern e havd e en udmærket Udsigt
oppe fr a Kommandobroen . Ved 3 TIde n ankom de Ko nge lige i Automobiler o g straks efter stod ' Dan n ebrog' og
' Hei mdal' ud af Havnen . Ud af Haderslev Fjord var n oget af det smukkeste jeg ha r set. Man ge Baad e med
h vidklædte Damer, der viftede og
sang Fædrelan dssange. og Musikken i
' Hetm dal' spill ede uatb ru dt Fædrelan dssa n ge, smaa Bø rn smaa Flag,
store større Flag.
Enkelte Stede r saas Invalider fra Krigen liggen de paa Puder, me n viftende

ved Sør en Nørby

Den 9. juli 1920 stod krydsere" 'Heimud af Fl ådens Lej e i Københa vn
sammen med kO'lgeskibet 'Dannebrog'
for at bringe Christian X og ko"gefamilien til gmforeni"gsfestlighedem e i Sønderj,,·iflHui. •\ {etl om bord på 'Heimda l'
da l '

var også mori neingøuør Georg Valt/e-

Imlr Hansen. Her fortæller han om sine
to breve hjem ti l kon en og
datteren Karen Margrethe. Brevene er
transskriberet af marinehistorikeren
Søren Nørby og bringes Il er lettere redi-

oplevetser i

geret .
Krydseren 'i tei mdal',

Den 9. luli 1920.
Kære lille Kone og Karen Margret h e.
Gcn tcrcntngsbrev.
Meget af d et, jeg vi l fo rtæ lle, vil I
kun ne læse jer m ere udførligt ti l i
Avisern e. Dog haaher jeg, at jeg ma a
ku nde fortælle n oget o m disse store
his toriske Dage, der kan have tn teresse for jer at høre.
Om Morgen en da jeg tog h jemme
fra, mærked es sn art, at de t var en
Festdag. Mange Huse var rigt smy kkede med Flag, ligeledes alle Sporvogne og ma nge Automobiler. Ved
Toldboden og saa lan gt jeg kunde se
over Havnen, var alle Skibe smykkede med f lag fra Knap til Dæ k. ligeledes alle Skibe i Ptaaden s Leje og selvfølgelig ox saa ' lI eim dal' . Den saa saa
pæ n ud, men der va r ogs aa ofret me get Arbej de pa a Maling og Pudsn in g.
Kl. 9 1/2 gik vi ud af Flaadens leje og
fortø jede i en Bøje ud for Lystba ndehavnen.
Ved To ld boden laa Kongeskibet

'Dan n ebrog' samt mit ga ml e Skib
' Ægir', som du husker, jeg var In genl er i, da den hjemførte sønderjyske
Børn ti l Flensborg. Øve lser og Arbejde er her In tet af, kun nødvendige Arbejder. Kl. 10 begyndte Musikken at
sp ille for at væ kke glad og festlig
Stem ning hos Besæt n in gen .
KJ. 11 blev der voldsom Skydnin g fra
alle Orlogsskibe og Forter. Man fortalte, at Kongen paa Ama lienborg underskrev Kon trak ten om Overt agelsen; og
efte r Skydrungen spilledes 'Slesv ig
Vort Elskede Omstridte La nd', enhver
følte, at de r i de Ø jeb likke var foregaaet n oget stor t .
Ved Frokost en, der va r lid t særlig,
blev ' til Lykke m ed Gen fo reningen '
drukket. KI. 3 blev de r Røre paa To ldboden . Mange Men nesker va re samlede og Kongen og Dron ningen og
mange Med lemm er af de t kongelige
Hu s gik o m Bord i 'D annebrog', og
'Helm dal' afgav 21 Skud . Kronprtnsen og Prins Knu d kom ombord i
' Hotm dal'. ' Dan neb rog' kastede los
og de n og 'Hei mdal' stod ud I Sun de t.
Vejret var sm uk t og n æsten h ver villa havde hejst Flag. Kronborgpynte n
run ded es og vi kom ud i Kattegat.
Ved Solnedgang va r \-1 ud for Issefjo rd en og KJ. 10 gik jeg ti l Køjs, Maskineriet gik nemlig t ilfred sstillen de i
alle Ret nin ger. Over Store Bel t og
langs Fyen sov jeg t rygt, me n Kl. Svar
jeg oppe og saa Indsejlingen t il lille
Helt, der er noget af d et smukkeste i
Danmark. Vi sejlede ind paa Ko lding
Fjord . I Havnen va r 'Ægir' kommet
med Min ister og an d re Honoratiores.
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ivrigt; ved Aarø var mange Lysrba ade.
Jeg talte engang 40 Stk. Flag, h vid klædte Damer og smaa Piger med
røde Skæ ft og Blomster, som de søgte
at kaste o mbord . De fleste gik I Vande t og d en bageste Torpe d obaad sagd e den h avde sejlet i bare Roser.
Kl. 6 kom vi til Aabenraa. ' Dan n ebrog' i Havn, de andre Skibe til Ankers. Saa vid t jeg ku nd e se her ude fra.
va r der in de i Byen også m an ge Flag.
Der var La ndlov, m en jeg fø lte m ig
for t ræt af alle d e smu kke og stemn ingsfu lde Indtryk, man havde faaet
saa man ge af h ele Dagen .
Sondag 1 l . lilli
Jeg va r t idlig oppe, vi skulde sejle Kl.
7. Vejret stadig str aale nde. Xed genn em de t sm ukke Alssund . fo rbi det
h istoriske Sted, hvor Tyskern e gik
over i 1864, og kom n ed til Sønderborg, der ligger på hver side af Alssund . Midt i Su n de t er h er 1:0[røtntngsbej er, hvor 'Olfert Hscher',

'Hejmdal', 'Olfert fiscller' ~ 'Gtj.w i SvendbCJrg 510uJ mi Taa.~illgf' med flag
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'Gejser' og ' Hel md al' kom t il a t ligge
paa en lang Str ibe . Vi ltgge r saa næ r
Land, maaske en Skibslængde. saa

man næsten kan tale med Folk i
Land. 'Dannebrog' laa \'00 Bolvær k.
Kl. 10 spase rede vi med Frakke (jeg
følte mig, som o m jeg hav de Kappe
paa og saa i bagende Sol), Ridde rko rs
og Sabel. Soldater i graa Uniformer.
Ga rden , Matroser og Kadetterne,

dannede Korps hver for sig med Musik og marcherede derud. Der var
godt 2 km ud til Sim men og dl' ( var

saa mange Mennesker. Automobiler
og alm indelige Vogne, saa man kun
ku nd e kom me smaat fr em. Hvor Vej en fra Hovedvejen dr ejer af t il
Skandsen var del flere Æres porte. Og
tæ t ved hinanden. saa d e godt kunde
have h oldt hinanden, stod srnaa Piger fra 7 til l S Aars Alde re n med
flagsmykkede Kurve fulde af Blom-

ster. Dreng e i Spejderu niform var der
ogsaa ma nge af. Det var meget morso mt at spaserc forbi dem alle. Alt var
jo op stillet, klar til at modtage Kon-
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gen, og da vi var i Un iform, hilste
ma nge af Drengen e og Pigerne nejede. Som Officer havde vi særlig Kort
til Pladsen, sam me Sted som Gene raler, Admir aler, Diplomat er med elegan te Fruer, saa Pladsen jeg havde,
var ud mærket med hvide Bæn ke,
som v i til Slut alle sam men stod oppe
paa. Jeg hørte og saa alt , stod næ sten
lige over for Talerstolen og havde Tribunen, hvor de konge lige med Følge
var paa min høj re Side. Paa den anden Side va r alle de gam le Veteraner
samlede. Jeg tænkte på gamle Helbt g.
Hvis ha n havde levet, vilde det trave
været en uforglemmelig Dag for ham,
som det blev for os alle. Han havde
fort jent det. Kongen gik daarlig op ad
Trappen, en Hest havde sparket ham
på de t en e Ben . Jeg tro r, det var i 11.1derslev. Benet smertede ham vt st m eget.
Midt imellem Talerstole n og de
kongelige vare Stole til Ministrene og
Rigsda gens Repræsentan ter. Under
en af Talern e kom en F lyvemaskin e

Genfore ningen set fra vande t

,
\

Det sm ukke konJ cskib Dannebrog ', sum tjente kongefamilien fra 18 79 til 1931 .
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og kastede et Flag ned, der faldt tæt
ved de kongelige.
Uden om de med Kort, kom Soldater, Garden, Ma rtnesolda te me, Kadetter og uden for dem en Sno r og der
uden for et Hav af Mennesker, der stkker intet kunde hø rer af Talerne, men
nok af Musikken. Overo rden tlig
smukt var Overrækkelsen af Guldho rnene, en gave fra Sønderjyske Kvinder
og et gammelt Silkeflag fra 1864; de
Mænd der talte ha vde næste n Graad i
Stemmen, Kongen var meg et beo
væger, Damerne tørrede flittig øjnene. Talerne vil sikkert findes i Bladene,
men denne Fest glæde. denne bru sen de Uro, Sangen e, Hurraerne, Klappen,
de nne Begejstring, der i det straalende
Vejr steg til sjældne Hø jder, skal overvæ res for rigtig at to rsta aes.
Kl. 3 1/2 Ettermiddag kørte de kongelige tilbage. Paa Vejen h jem besøgtes
Mindesmærker, gamle Krigergrave og
KIS var vi ombord. Imidlertid var al 11lumtnattonen i Skibene bleven installeret og ved 9 Tiden tænd tes den, alene fra ' Hetm dal' bræ ndte 400 lamper. KI. 10 sto rt Fyrvær keri fra alle de
store Skibe; med en voldsom Ka nonade, Masser af Rakett er og alle Projektø rern e tændte maa have set kraftfuld ud fra Land. Saaledes en dte Genforeningsdage n om bord i Orlogsmæ ndene. Fra Kommandobroen opserve redes Fakkeltog inde i Land, forbi ' Dannebrog' og paa Højene i Byens
Nærhed brænd te sto re Glædesnaal.
Jeg gik til Køjs Kl . 11 112, men end nu lød Musik fra flere Dam pere i
Havnen , og dans et blev der vist længe. Man ge Tilrejsende har der været
til Byen, man ge Lystkutt ere ligger
her, navn lig webers store Kutter fra
Sven dborg var impone rende.

3 15
Mat/dag 12 . Juli
I Dag ha r Kongen med Følge været

paa Automobiludtlu gt til Tønder. For
os and re har de t væ ret almindelig Ar-

bejdsdag. Dog gives der Mand skabet
ekstra Landlov, særlig de der var beskæftiget igaar med Illuminat io n og
Fyrværkeri.
Hele Formiddagen gik med Nedtagning af alle Kabler med Lamper. Om
Eftermiddagen havde jeg nok at gøre
med skriftlige Arbejder. Min dre Skibe
som Lossen og Guldbo rgsun d er afsejlet. Og Marinens to Kuttere Thyra
med Værftchefen . Ad miral Xyholm
og Svanen med Kommandør Sch u ltz
med Familie er ligeledes afsejlet . Alle
Flag og Guirlander hænger oppe endnu og Musik er her stadig saa det ene
Sted, saa det andet.
I Olfert Fischer er de r Bal fo r de
Unge og whisky for de Ældre, men
Int endanten og jeg foretrak at gaa en
Tur ind i Byen . Den gør Indtryk af at
være meget gam mel, navnlig Husene
og ligeled es findes mange smalle
krum me Gyder. Magastn du Nord,
Goldtsmidt, Landmandsbanken ha r
allerroe faaet Filialer her ov re og Vindue rne var pyntede i hvi de og røde
Farver med Buster af Chris tia n IX og
X. Vi sae Sø nderbo rg Slot, en stor
men forfalde n grim Kasse som nu benyttes til Husvilde. Her sad i mange
Aar Kristian II som Fange.
Inte ndanten kendte en gamm el
Mand Rentier Reimers. Han var 94
Aar gammel og hans Kone 9 1 Aar.
l ian ha vde været Slagtermester, men
var samtidig en stor sønde rjysk Fører,
kend t i vide Kredse, hadet af Tyskerne, der skadede ham alt, hvad de
kunde, men han var samtidig en klog
Mand. Han er i disse Dage blevet
Kommandø r af Dan nebrog, en meget
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fin Orden. Men selv forstod han ikke,
hvad det betød, eller hvad der i disse
Dage foregear. Han ha r m istet Hukommelsen og kende r in gen . Ham
Ko ne er derimod fuldstænd ig aandsfrisk. Vi talte en Del med Sø n nes ønnen, der var på Besøg fra Skage n. Han
fortalte en Del om ha ns Bedstefar,
denne interessante Mand , men som
n u gaar i Barndom.
Vi kom om bord Kl. 10, og drak vor
The . Det var billigere end i Land paa
de ove rfyld te Resta ura n ter.
Jeg haaber, I har d et godt og længes
sna rt efter at høre fra jer.
De kærfig.~ te Hitsener
[ nr j eres Mm/d og Far.

vataemar
Krydseren 'i leim dal' ,
Sønderborg, dm 13. lil li 19 20 .

Kære lille Kone og Grethe.
Genforeningsbrev.
Tlrsdagen var Arbejd sdag for Eskorden , de Kongelige var paa Autom obil ud flugt rundt om kring paa Als.
In ten danten ha r truffet noget af sin
f amilie fra Aarhu s, der er ko mme t
her ned i Selve jerbi l. Dem spiser og
køre r han med al den Tid hans Tjeneste tillader ham .
Mine tre Børn (3 lngen tørkaderter)
optager en Del af mi n Tid. Den ene er
siameser, han er den flin keste.
Ved 8' TIden om Aftene n gik jeg en
Tur alene. Her er en sm uk Strand pro me nade, ret lan g, der fører ud ti! nogle Skydebaner, m ægtig sto re, som tilhørte Tyskern es Milit ærvæsen . Gaar
man paa Gade n og lytter, høres me re
Tysk end Dans k. De forstaa r vist nok
Dans k, men taler lette re Tysk.
Klammeri ops taar af o g til mellem
Marinesoldaterne og Tyskerne . Saaledes var der en hel Batallie m elle m en
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Del af 'Olfert Hscher's Besætning og
nogle Tyskere, men vore egne er jo
mange Gange ikke for kønne, naar de
har taaet noget at d rikke.
De. der er Dan ske, er til Gengæld
mere Danske end ma nge norden fo r
Kongeaacn, en Sønderjyde for talte
mig det, og paastod , og d eri har han
ogsaa ret , at Nationalitet sfølelsen er
meget større i Sønderjylland end
f.eks. i Køben havn.
Alle kan syng e Fædrela nd ssangene
og alle Versene uden Bog.
Ol/sdllS 14. l lI fi

Om Onsdagen gik vi til Aabenraa,
'Dan ne brog', ' Helmdal' og 'Ge jser'.
'Olfert Hscher' gik til Plensborgfford.
Hvor Vejret er blevet koldt og blæ sende.
In tendanten fik Lov at køre med sin
Familie fra Sønderbo rg til Tønder og
støde tilos i Aabenraa. De kongelige
med Fø lge sejlede heller ikke med,
m en ko m kørend e til Aabenraa ved 7
Tiden o m Aften en .
f or os i ' He imdal ' var Dagen ellers
en alm indelig Arhejdsdag. Vi taler ellers m eget om, at der bliver gjor t saa
lid t, eller rettere int et for Skiben es Besætni nge r. Vi synes, vi staar saa lan g
borte og skimter festlighederne.
Men Befo lkni ngens Tan ker er na turltgvrs kun om de Kongelige.
Jeg gik ikke i Land i Aabenraa, men
lod In tend an ten køb e m ig nogle
Kort.
Ovre i ' Dan nebrog' var der stor Taffel og ma nge civile Honoratiores fra
Land var tnd bud ne. Klokken IO kom
et stort Fakkeltog med Musik i Spid sen, d ragende ned til ' Dan neb rog'.
Det saa meget smukt ud og measke
sm ukkest fra ' Hctm dat' paa Afstand.
Man maa ikke være for nær et Pak-

Stogtennester Peter Reimers (1826· 1922), Iler spillede en stor rafte i Ilet dansk
nationale arbejde j Se"derborg, giorde et st or t illdll}-'k på Georg valdemar Hansen ,
p.l dette tidspunkt ~'ar stærkt præget af alderdom . H er ses non
med dmmebrossordm og hustruen Sig ne ved ufstemni"geu 10. tetxuar 192 0 .
.~ell' om Reimers

keltog. Ud for ' Dan nebrog' blev der
sunget 3 sø n derjyske Fædreland ssan ge. Derefter d rog Toget videre, h vorefter alle Faklerne en dte nede i Havnens vaade Element .
Det er ellers en da arlig Havn til Skibe af vor Størrelse, ved at gaa ind rø rte vi Grunden flere Gange dog uden
at tage Skade.
Torsdag H . 11l1i

Ved 9 Tiden om Fo rm id dagen fo rlod
vi Aabenraa. 'Dan neb rog', 'Ge jser'
og ' Heimdal ' gik til Haderslev, igen
o p ad den me get smu kke Fjor d. Hve r
Gang vi sejler op ad den , er Vejre t
smukt. Og in gen Steder, synes jeg, er
saa ma nge Flag og saa mange dansksindede Mennesker. Jeg kender kun

Fjordene og Kystern e, o g ha r ikke set
noget til Modtagelserne in de j Land et.
Vi kom til at ligge inde i Havnen ,
saa efter Middag, gik jeg en tu r o p
gennem Byen . m en maatte ret hurtig
vendt.'om, da det begy nd te at regne.
Her var ko mmet en Bankdirektør
med Frue og 2 u nge Damer på Besøg
hos Næstkommanderende. Det var
livlige Men nesker, saa det varede ikke
længe, tør end Gra mm ofonen kom
frem og: saa gik Danse n lystig en Times Tid. Chefen og Kapta jn Hude
slu ttede sig h l Selskabet. KI. 11 spaserede "i alle h jem O"" skulde se, h vor.
ledes Direktøren boede. Han havde
en god Vinkælder sagd e Næstk ornmanderende
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Naturli gv is tales der meget o m
Genforen ingen og o m Pran skm æ n den es og Englændernes Ophold hernede. Direktøren udtalte, som flere an dr e o gsaa h ar gjort, at l-ranskmænden e va r dog pr ægtige Menn esker, Englænderne synes d e de rimod ikke g~ t
om.
Fredag 16. luti
Klokke n var o mkri ng 9 , da vi fo rlod.

Havnen . ' Dan n ebrog' først saa 'Ge jser' og bagest ' Heimda'l. VM 10 Tiden rø rte ' Gejser' Gru nden. Hans Styremaskin e va r h avareret. Det va r meget ked eligt, for nu va r jo ellers alt
gaaet saa godt . Selvfø lgelig var jeg
glad ove r, at d et ikke va r os, der ha vde Hava ri. I løbet af 1 TIm(' lykked es
det ' Ge jser' at hal e sig saa lan gt over
til Side n , at vi ku nde pa ssere, De gjo rde End er fast inde i landet om Træe r
inde i en Have, saa d ybt var Fjorden
paa det Sted . Det lykked es os at slipDamke flddefart,#er på
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pc forbi og ko m me u d ad Fjorden.
Vi t roede da beste mt, at vi sku lde
have esko rteret ' Dan n ebrog' ti l Købe nhavn, men d et b lev de r ikke noget af. ' Dan nebrog' laa t il An kers
u den for Fjorde n . Vi afgav Salut for
Kongen, hvoreft er vi fik Signal ' fri
Ma nøvrer' og kunde tortsætte vor
Øvelsestogt for Kadetterne.
Hermed var Gen fore n ingsfestl ighede rne forbi.
O m end '1.; havde tænkt 0$ og flere
Gange syn tes , at der ved en saad an
eriestaende Begivenhed kunde vær e
gjort n oget for os og Bcsætntngen.
f.eks . ved nogle m indre Ud flugter ind
i Landet, saa h ar vi dog set og h ørt saa
me get nyt . Dybbølfes ten den 10 ' Juli
var saa storsl aaet og baaret af en saa
varm national Begejstring, at den stkkert aldrig vil glemmes af de, der va r
m ed.
En egen Følelse be mægti ger ogsaa

w; til Søndertorg i forbindelse med Gentæentngen.

Tre da nske officerer
om bord på et af de
danske flådefa rtøjer
i Sønderborg i
a/llrdlli /lg tit

Gentoreningen.
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en ved at sejle o p og ind af Fjorden e fo r Sø nderjylland , Navrie som Goldog se saa m eget nyt land. en For- smtth. Skau , Lehmann, Plough ken øgelse t il Danmark paa ve l omtren t der jo alle Danske. Paa Vejen ned ti l
Fyns Størrelse og m aaskc lige saa
Kysten t ror jeg alle plukkede Blomfrugtbar.
-ster, Je g plukkede ogsaa min Vase
Naa r Masklne rtct gaar godt. er in - fuld .
Det var n æsten m ør kt, da vi all e
geniør en ikke m eget i Maskinen . Under Solse jlet agter h ar jeg derfor sidkom ombord . Saa begyn d te Natskydde t mangen en TIme og n ydt den n ingen og va rede til Kl. 1.
sm ukke Sejlad s op ad Fjorden e. Det er
jo Hø jsommer. Markerne st aar bugLerdag den 17. 'll li
nende og m ed et stæ rkt gullig Skæ r, Om Morg enen lettede vi og gik No rd
paa, ad Kolding ti l. Vejret var st raaog m ange sm u kke Skove findes.
Ved 2 Tiden ankrede vi ud fo r leride. Man bliver aldrig træ t af at se
Skamttngsbanken og var atter i gam - ind paa de sm ukke Kyster. og Koldin g
le da ns ke Farvande. Sam tidig opsn ap- Fjord syn tes jeg tog sig ual m indelig
ped e vi et Telegram fra ' Ge jser' Lil sm uk ud. Sanatorie t ligger smukt, de t
'D an nebrog', at Styrem askin en atter ligner et helt Slot Dg alle Børnene
var i Orden, og jeg antager, at de 2 raabte Hurra for ' Hetmd al', Lægern e i
Skibe saa gik til København .
deres hvi de Kitle r og Sygeple jerskerne
Efte r Middag sejled e vi alle m ed viftede ivrigt.
Dam pbark assen og 2 Fart øje r paa
Uge før Fro ko st fortø jede vi i HavSlæb alle Lan dlovsgast ern e in d iii nen og Pru Gad ko m om bo rd t il sin
Land og vi spadserede genn em smuk - Henry.
Hjæ rtcltg Tak for 2 Breve, d er var ti l
ke Ve je og Skovstier op til Støtten .
Derfra saas t idligere langt ud o ver mig, mæ rkelig n ok at jeg førs t den
17' faa r Brev, de r er skrevet de n 12 .
tysk Land, n u var de t dansk saa lan gt
ø jet kun de se. Mange Mindestene
Lev vel og væ r hjærtclig hilset fra
findes he r over Mæ nd, der særltg
[ eres M cm d og Far. vatdcmar.
kæ mp ede og talte for Dans kh ed en og
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