
Genforeningsdagen i Vildbjerg 

                                                                       9. juli 1920 

Af Knud Gaardbo Sørensen 

Den 10. Juli 1920, red Kong Christian den X på en hvid hest over den gamle grænse nord for 

Christiansfeld sammen med sine to sønner Kronprins Frederik og Arveprins Knud. Genforeningen 

var en realitet. Afstemningerne afspejlede klart de faktiske forhold.  I den nordlige zone stemte 75 

procent dansk. I den mellemste zone stemte 80 procent tysk, så grænsen mellem Danmark og 

Tyskland blev lagt mellem de to Zoner hvor der blev stemt, og det er der den ligger i dag. 

Det blev en stor og glædelig dag, da folk i Nord-Slesvig kunne stemme sig hjem til det ”Gamle 

land”. Der blev afholdt stor folkefest på Dybbøl Banke dagen efter. 

Der var stor sympati i Danmark for Sønderjyderne og de trængsler, som der havde været gennem de 

svære forhandlinger, der var gået forud. Der opstod en del mishag mellem de danske og tyske  i  

Sønderjylland. Man må huske på, at mange danske mænd havde kæmpet på tysk side ved fronten, 

nogle få år forinden. 

Der blev dannet Sønderjyske foreninger og rejst mindesten i mange byer og sogne, rundt i Danmark 

I Hardsyssels Aarbog bind 23 kan vi læse en lille notits følgende: 

Vildbjergs Mindehøj. (Vildbjerg sogn, Hammerum herred) 

Hvor Vildbjergs gade hører op, deler vejen sig i to, den ene går modsydøst den anden mod sydvest, 

og i den derved fremkomne trekant findes Vildbjerglund, byens Anlæg eller Plantage, ved hvis 

indgang den smukke Sønderjyske Mindehøj med stendysse og flagmast, er rejst i 1920 og indviet 

Genforeningsdagen samme år. 

Mindet er rejst på initiativ af Stationsforstander C. J. Arboe, Vildbjerg, og særlig tænkt som et 

udtryk for den tak, der skyldes landsmændene i Sønderjylland, for trofasthed og udholdenhed 

gennem 56 års ufrivillig landsforvisning. 

Stendyssens overligger bærer den korte indskrift ” Sønderjylland til Ære 9. juli 1920.”  

Stationsforstander C. J. Arboe. Lærer Thomasen og Købmand J. Jensen med fl. var blandt byens 

ildsjæle, som fik mange spændende initiativer sat i værk. 

I det følgende, kan vi tydelig mærke, at mange var grebet af den Sønderjyske ånd, også borgere i 

Vildbjerg sogn og by.   

Genforeningsdag i Vildbjerg. Den 9 juli, Som blev en stor højtidsdag for by og sogn. 

Det kunne være oplysende, at få at vide lidt om det store forarbejde ved anlæg af høj med videre. 

Beboerne i Vildbjerg og omegn, har frivilligt afholdt alle udgifter og jord til højen, der er cirkelrund 



og 2 meter høj, og hvis flade ovenpå er 8 meter. Den er sammenkørt af egens landmænd, i alt 240 

læs. 

Ud fra dagens program kan fortælles at Kl. 11 til 12 er der klokkeringning. Klokken 15 er der 

takkegudstjeneste ved Pastor Zeuten. Kirken var stuvende fuld, så hver ståplads plads i midtergang 

og koret var optaget. Præsten talte over ordene:  Ikke ved Magt og ikke ved styrke, men ved min 

ånd. 

Efter Gudstjenesten var der procession med musik gennem byen til ” Vildbjerglund”, fire 

hvidklædte unge piger, gik foran og bar det store Dannebrogsflag, der skulle hejses på mindehøjens 

flagmast. Der var stor musikkorps, derefter kom flagsmykkede vogne med herboende Sønderjyder 

og 8 af sognets gamle veteraner fra Treårskrigen 1848-50. Anders Birkmose var med som 

hædersgæst.  Ved Mindehøjen bød Festkomiteens formand, Stationsforstander Arboe velkommen. 

Han takkede den store forsamling på omkring 1500 mennesker, og betonede, at det var første gang i 

300 år at vort land gik frem i størrelse. Arboe sluttede med at udbringe et leve for Kongen. 

Derefter hejste en ung pige fra Als Dannebrog på mindehøjens høje stang, mens flagmarchen blev 

spillet. 

Seminarier lærer Krogsø talte for Sønderjylland og Lærer Thomasen Vildbjerg, for de gamle 

veteraner. Arboe takkede, alle som havde bidraget til Højen og dens udsmykning og overgav den til, 

Aktieselskabet Vildbjerglund, hvis formand Købmand J. Jensen, takkede for gaven. 

Forsamlingen bænkede sig derefter om kaffebordene, som var dækket op i Anlægget. Den 

stemningsfulde fest, sluttede med at forsamlingen sang ”Kongernes Konge ene du kan”. 

Blandt de mange deltager i festen var 40 hvidklædte piger her fra sognet. 

En af festdeltagerne Jakob Korshøj udtalte: ”Aldrig har der været så mange mennesker samlet i min 

tid i Vildbjerg”. 

Skrevet af Knud Gaardbo Sørensen, Vildbjerg Lokalhistoriske Arkiv 


