Genforeningsuge
1920 - 2020

7. – 12. JUNI 2021
I JUELSMINDE
Program
/ Mandag den 7. juni kl. 19.00: Historisk byvandring
med start fra Juelsminde Havnemuseum
/ Tirsdag den 8. juni kl. 19.00: Fællessang
på p-pladsen bag Juelsminde Kirke
/ Onsdag den 9. juni kl. 19.00: Historisk byvandring
med start fra Juelsminde Havnemuseum
/ Torsdag den 10. juni kl. 19.00: Fællessang
på p-pladsen bag Juelsminde Kirke
/ Fredag den 11. juni kl. 19.00: Historisk byvandring
med start fra Juelsminde Havnemuseum
/ Lørdag den 12. juni kl. 10.00-16.00: Genforeningsløb
for hele familien. Start fra Juelsminde Havnemuseum
/ Lørdag den 12. juni kl. 16.30: Friluftsgudstjeneste
på p-pladsen bag Juelsminde Kirke

Genforeningsfesten
1920
Tre gange inviterede godsejer Schou, Palsgaard, veteraner fra 1864 til fest på Fregatten
Jylland.
I 1914 og 1924 for at fejre 50 og 60-året for
Slaget ved Helgoland, hvor fjenden blev jaget
på flugt - og i 1920 for at fejre, at Sønderjylland og Danmark endelig blev genforenet.
Godsejer Schou var national sindet og reddede i 1912 Fregatten Jylland fra ophugning.
Trods nederlaget i 1864 blev Fregatten et
symbol på sejr - og i 1920 kom oprejsningen.
Veteranerne fra Sønderjylland samledes dagen før i Kolding og blev så - lørdag morgen sejlet til Juelsminde af marinens kanonbåde,
Grønsund og Guldborgsund.

I Juelsminde Kirke
Pastor Ulmer henvendte sig i gudstjenesten
til de sønderjyske veteraner. Oppe ved orglet
sang fru godsejer Schou og frk. d’Aqueria de
tre første vers af ”Kongernes Konge”og alle
rejste sig og sang det sidste vers.
Gudstjenesten sluttede med ”Dejlig er
jorden” og deltagerne gik nu igen tilbage til
havnen.
Godsejer Schou havde i 1913 foræret Juelsminde den nye kirke. En model af Fregatten
Jylland hænger inde i kirken og på Schous
gravmæle står bla. årstallet 1920.
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Da Juelsmindebanens ekstratog kørte ind på
stationen med gæster fra det øvrige land, var
de sønderjyske veteraner allerede ankommet.
Alle mødtes på Stormolen, hvor købmand
Christiansen, Juelsminde, bød velkommen.
Med Marquards Orkester fra Horsens og
hvidklædte piger i front gik man nu gennem
den flotte æresport på havnen og videre ad
de smykkede gader op til Juelsminde Kirke.

På Fregatten Jylland
Det blæste stærkt fra øst og bølgerne stod
højt i Bugten. Kanonbåden Guldborgssund
fragtede veteranerne ud til Fregatten, hvor
prins Axel og de andre søofficerer fik hjulpet
gæsterne ombord.

Der var truffet foranstalninger, saa det gik lettere
at komme fra borde over
på kanonbåden. Det hele gik med godt
humør. Professor Vilh. Andersen læmpede
sig selv ud gennem en luge og entrede på
tovet over til kanonbåden; han slap godt fra
vovestykket.
Efter tilbagekomsten gik man igen i procession med musik i spidsen op mod Færgegården.

Alle blev bænket til frokost og godsejer
Schou bød velkommen. Hans Thomsen fra
Sundsmark takkede på veteranernes vegne.
Forsvarsminister Berntsen holdt en bevæg
ende tale henvendt til veteranerne.
De - veteranerne - havde især æren for, at
Sønderjyderne kunne stemme sig hjem til
Danmark.

Festen i skoven
Her under bøgetræerne ved Odelsbjerg
samledes man foran talerstolen, der var
smykket med Dannebrog. Gæsterne og 7-800
af egnens folk indledte med ”Der er et yndigt
land” og derefter var der flere taler om veteranernes bedrifter og om Genforeningen.
Marineforeningen skænkede ”Jylland” et
stort splitflag, der blev hejst under kanon
salut, mens alle blottede hovederne og sang
første vers af nationalsangen.
Godsejer Schou takkede for den pragtfulde
gave.

For veteranerne og godsejer Schous indbudte gæster var der en afsluttende middag på
Færgegården.
De sønderjyske veteraner afsejlede ved
titiden ombord på kanonbådene, mens
raketterne lyste ud fra den gamle fregat.
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Fregatten Jylland i Juelsminde
Den stolte fregat sejler ikke mere, men ligger
flot restaureret og urokkelig fast på pladsen
i Ebeltoft.
Fra 1912 til 1925 lå Fregatten Jylland i Bugten ved Juelsminde – bortset fra en periode
som telegrafstation i Ålborg under
1. Verdenskrig.
Fregatten blev en stor attraktion og turisterne valfartede til Juelsminde.
Fiskerne sejlede i pendulfart de mange besøgende ud til skibet, hvor man kunne få en
rundvisning af kaptajn Christensen og købe
en kop kaffe af fru Christensen.

Fregatten Jylland er en del af Juelsmindes
historie. Under isvinteren i 1922 mistede
fregatten sine ankre, da isen trak skibet ud
af Bugten. En fisker fandt og bjærgede det
ene anker, der nu ligger på Stormolen og
er byens vartegn.

Juelsminde Havnemuseum
Fregatten Jylland har en central plads i det
hyggelige museum. Det er muligt at nærstudere flere modeller af det flotte skib og
der er forskellige ting, byen har arvet efter
fregattens ophold i Bugten. Juelsminde eller i hvert fald godsejer Schou, Palsgård
- blev Fregatten Jyllands redningsmand.
Juelsminde Havnemuseum har til huse
i den gamle havnesmedje for enden af
Havnegade.
Her er historier i lyd og billeder - og en
masse spændende ting og sager fra fiskerne, stenfiskerne, bådebyggerne, færgerne
og jernbanen, der også fik stor betydning
for byen.
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Jeg ser de
bøgelyse øer
L.C. Nielsen 1901 / Thv. Aagaard

Velkommen
i den grønne lund
N.F.S. Grundtvig 1843 / Erik Grip
1. Velkommen i den grønne lund,
hvor fuglene de sjunge!
Det høres skal; den danske mund
til sang har og en tunge.
Vi har det godt i grunden her,
såvel som vore fædre;
vil Gud, den dag tør være nær,
vi får det end lidt bedre.
2. Kan munden vi få ret på gang
til andet end at spise,
hvert andet barn i Dannevang
forstår halvkvæden vise.
For, hvad vi fattes først og sidst
til lykke ej så ganske,
men lidt dog både her og hist,
det er det ægte danske.
3. Vi fører løver i vort skjold
af hjerter tæt omsatte,
dem førte vi fra hedenold
og ingen abekatte.
Hver fugl må synge med sit næb,
og livet, kan vi skønne,
var uden sang kun slid og slæb.
Velkommen i det grønne!

1. Jeg ser de bøgelyse øer
ud over havet spredt
så skært og skønt i solen,
som aldrig har jeg set.
Jeg véd det, som de ligger dér,
så er der kun så kort
fra grænse og til grænse.
Men dette land er vort.
2. Jeg ser de slægter, som gik hen,
mens hundredeåret skred,
som vandt på Kongedybet,
som under Dybbøl led;
de elsked ungt, de drømte langt,
de så kun alt for kort,
men frem af dem stod folket.
Og dette folk er vort.
3. Og derfor bøje vi vort sind,
hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme,
som disse kyster når;
og derfor samle vi hvert navn,
som steg af folkets jord,
i dem vor fortid leved,
af dem vor fremtid gror.
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Det haver så
nyligen regnet

Glædens gry
hørte alle klokker kime

J. Ottosen 1890 / Dansk folkemelodi

Axel Juel / Det haver så nyligen regnet
Sang fra veteranstævnet i Juelsminde 1920

1. Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund.
Frø af ugræs er føget over hegnet,
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov,
der blev lyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.
2. Det har regnet – men regnen gav grøde,
det har stormet – men stormen gjorde stærk.
Som de tro´de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.
3. Og de tro´de, at hjertebånd kan briste,
og de tro´de, at glemmes kan vor ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
Thi som årene randt,
sås det; båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.
4. De kan spærre med farver og med pæle,
de kan lokke med løfter og med løn, fælles sprog giver vore tanker mæle,
fælles vilje gør kampdagen skøn.
Nye stridsmænd skal der,
nye stridsmænd skal her
slutte kreds om den fane, vi har kær.
5. Ja – det haver så nyligen regnet,
og de træer de drypper endnu,
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for den, som tror.
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1. Glædens Gry hørte alle klokker kime,
da det inderligt haabede var hændt;
men vi spurgte os selv i Lykkens Time:
kan vi være vor egen Fryd bekendt intet ofre, kun faa,
men da peged vi paa
jer, der kæmped, da sidst vi kunde staa!
2. Thi I vandt, da mod Overmagt, vi tabte,
det I vandt, det var danske Hjærters Ret!
Og Retfærdigheds Morgengry I skabte,
da I aldrig i Trængslers Nat blev træt.
Hele Verden det saa,
at I fast kunde staa
imod Vold, da I ikke maatte staa.
3. Her er fejret paa disse Egeplanker!
Det var før som et festligt Minde kun,
noget skønt, noget stolt for danske Tanker,
det er Virkelighed i denne Stund
Derfor vajer i Dag
Danmarks tungede Flag
som da Jylland sidst gav det glatte Lag.
4. Gamle Mænd:
I er Danmarks Hjærte kære!
Eders Hæder vi stolte kalder vor.
At vi modtog den store Dag med Ære,
vil vi takke og hylde Eder for
her om Bord, hvor en Gang
mens Granaterne sprang
Sejer vandtes og Glædens Hurra klang!

I Sandbjergvigens
vande

Hvor skoven dog
er frisk og stor

Mel.: Vift stolt på Codans bølge.
Sang fra veteranstævnet i Juelsminde 1920

H.C. Andersen / Tysk folkemelodi

1. I Sandbjergvigens Vande,
nu selv en Veteran,
man hilser dig fra Strande,
i Fred, fra Krigsorkan.
Dit gamle Flag blev hejset,
du drømmer smukt paany
om Dage, da du knejsed’
I Kampens Morgengry
2. O ”Jylland”! Du har favnet
saa mangen ærlig Gut,
der Aar og Dag dig savned’,
nu møder med Salut.
De mørke Haar blev hvide,
men selv du holdt dig stiv.
Paa Havet ses du glide
saa stolt og fuld af Liv.
3. Ej Minde blot - men Livet
du blev i denne Stund,
Oprejsning dig er givet,
du vaagner af din Blund.
Du nu saa trygt i Havn er,
udfolder skønt dit Flag,
se, Jylland ”Jylland” favner,
som tjente Danmarks Sag.

1. Hvor skoven dog er frisk og stor,
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
Skovmærker der og jordbær gror,
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
I træets bark er mærke sat,
der så jeg dig en måneklar nat.
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
2. I måneskin er smukt at gå,
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
I skov ved solskin ligeså;
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
Af kukkeren jeg vide får,
hvor mange kys og leveår.
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
3. Gør ikke verden dig for tung,
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
Husk på, du er kun én gang ung;
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
Skovmærker gror, og jordbær gror,
og kukkeren véd når og hvor.
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera.

4. For Anker nu du hviler,
du har fortjent din Ro.
Se, Bølgen til dig smiler
i Læ af Palsgaards Bo.
Fra Nordsøspræjt til Vigen,
det blev saa lang en Vej,
til Fred igennem Krigen,
du, ”Jylland”, glemmes ej.
var uden sang kun slid og slæb.
Velkommen i det grønne!
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Som en rejselysten flåde
Helge Rode 1921 / Carl Nielsen
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1. Som en rejselysten flåde
ankret op ved Jyllands bro
under vejrs og vindes nåde
ligger landet dybt i ro.
Hårdt går hav mod bro og stavn,
møder Danmarks stille navn.
Hør, hvor blidt det klinger!
Hvor vi stod, og hvor vi gik,
kom dit navn, som sød musik,
blødt på hvide vinger.

4. Hør det! Husk det, alle danske!
Klar og frodig er vor ånd.
Sproget slutter som en handske
om en fast og venlig hånd.
Værn med vid, hvad hélt er vort!
Sig kun sandhed, jævnt og kort,
gladest ved det milde.
Danskens lov i strid og fred
være ret og billighed,
som kong Volmer ville.

2. Havombruset yngler landet.
Tusind øer gik af havn,
lod sig bære bort af vandet
for at bære Danmarks navn.
Muntret frem til livets dyst
gennem mulm og strålelyst.
Hil jer, vor skibe!
Flaget blafrer rødt og hvidt.
Her er Danmark, dit og mit,
med sin kølvandsstribe

5. Vinterklart og sommerbroget,
morgenmuntert, skumringssvøbt,
ligefremt og latterkroget,
smilbestrålet, tåredøbt.
Det er Danmarks frie sprog,
uden tryk af fremmed åg
frejdigt Freja taler.
Eget brød til egen dug,
Danmarks hvede, Danmarks rug,
Dybbøl mølle maler.

3. Hav og muld skal dansken pløje.
Venner! Hvad vi fik for muld!
Bølgelandets runde høje
tavlet ud i grønt og guld.
Lærken klatrer fra sin seng
i den morgenvåde eng
ad sin jakobsstige.
Men de lyse nætters skær
over stille bøgetræer
åbner himmerige.

6. Om din frihed vil vi værne,
holde skjoldvagt om din fred,
ofre dig en moden kerne
fra din jord i tusind led.
Indånd Nordens frie luft,
stilhed, sød af blomsterduft,
blæst, som søen salter,
medens vi med trofast sind
sætter al vor gerning ind,
Danmark, på dit alter!

Madeleine
Martin N. Hansen 1928 / Thv. Aagaard

1. Han gik no å pløje å nynne en vis
å tændt o en piig e let syd få Paris
ja, han ho kon sett hind jen jenneste gang,
men de va som han å e lærke di sang:
Madeleine, Madeleine, Madeleine.
2. Det hjer, det var novve, han sleet itt forstov,
da nøls han ho fått sej en kuen, han holdt åv.
Han skamt sej, men da han vill tænk o Mari,
det sang rundt omkring ham o fin melodi:
Madeleine, Madeleine, Madeleine.
3. En synda ho han vætt som fange te fest,
å da ho han sett hind, hun fullds med en præst,
å hun ho nok sorre, va ung å så pæn,
å så ho e præst soj så still: Madeleine.
Madeleine, Madeleine, Madeleine.
4. Hun ga ham et brød å så venle et blik,
å så et glas vin ho hun gi ham å drik’,
skønt de varr e hiele han mindes om hind,
så kund han itt foo hind åv tanke å sind.
Madeleine, Madeleine, Madeleine.
5. No gik han å glæmt sej hielt sjell bagg e plov,
å midt o e mark holdt Pæ Pæsen å stov
å tændt o de mærkle med kvindfolk å kri kån den, dæ bløv fange, da ållde blyv fri?
Madeleine, Madeleine, Madeleine.
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Frihedens lysdøgn
Anne Vad / Julie Maria og Nikolaj Busk

1. Friheden bor i ideer,
der udspringer dér, hvor vi er,
så en horisont bli’r til flere.
For det er derude, det sker,
i tanke- og skabelsesrummet!
Alt nyt kommer klart for en dag.
Pist væk er alt skjult og formummet,
og tryghedens rumhavn lagt bag.
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2. Friheden lyser i sproget,
som si’r, hvad vi elsker og tror;
som sender, når vejret er tåget,
et solpanel formet af ord.
Med friheden til at fortælle
forløses det, sprogets minut.
Vi husker et blad på en nælde.
En banegård helt sønderskudt.

4. Friheden ånder i lysten,
i solhverv og midsommerbål,
i blikke mod månen og kysten,
og samværets ildfulde skål.
I løfteraketter af hænder,
et men’skehavs bølgemagi.
I stemmer fra dybet, vi kender:
Erindringens syngende vi.

3. Friheden danser i kroppen,
som strækker sig smidigt og rundt
mod paradisæblet i toppen
et grenbøjet buesekund.
Den frie bevæg’ligheds gave,
på tværs, over grænser og skel.
Helt fri i den kosmiske have.
Helt fri til at være sig selv.

5. Frihed er alt, selve livet.
Med brændpunkt i tryghed og fred.
Og husk: Tag den aldrig for givet!
Det er som med stor kærlighed!
Sæt bloklys i vinduets karme.
Et minde får liv gennem dig,
et minde om tidsånd og varme
og frihedens lysdøgn i maj.

Nu er jord og himmel stille
Marinus Børup / C. M. Bellmann

1. Nu er jord og himmel stille
vinden holder tyst sit vejr
og der lyder ingen trille
fra de høje stille træ’r,
kun de fjerne frøers kvækken,
køers kalden over vang
og et dæmpet slag af bækken
til vor egen stille sang.
2. Men når sangen er forstummet,
vil de høre end en klang
lys og klar fra himmelrummet
det er lærkens aftensang.
Fra i morges inden gryet
har den jublet glæden ud
og sin himmelflugt fornyet
med endnu en tak til Gud.
3. Tak for dagen, som er omme
for en lang og dejlig dag,
tak for dage som skal komme
og for dem, der ligger bag.
I det høje lyse fjerne
mødes sangen mild og klar
med den første aftenstjerne
som et kærligt smil til svar.
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TAK FORDI DU VAR MED

Juelsminde
Lokalarkiv

