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Dækkeserviet 
 

(ASR 1282x076) 

 

 
 

Dækkeservietten er lavet i forbindelse med Genforeningen 1920.  
Midt på hver halvdel af servietten er broderet to symmetriske og stærkt stiliserede 

løvefigurer i mørkegul silketråd. De har hovederne vendt mod en tresidet 

pyramidefigur i rød silke. 

De to løver i hver ende af dækkeservietten kan repræsentere de Sønderjyske løver, 
der oprindeligt er blå, men som også optræder i par. De sønderjyske løver kan i 

øvrigt den dag i dag ses i Det Kongelige Våbens andet felt. 

 

Dækkeservietten er i øvrigt lavet af løsvævet hvidt bomuldsstof med smalle 

ombukninger på langsiderne og frynser i smalenderne. I begge ender er servietten 
forsynet med meget stilliserede broderier, dels i form af en grøn savtakket kant, ved 

roden af frynserne og dels i form af et blomstermønster i glat silketråd omgivet af en 

zigzag stribe i rødt.  
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Genforeningsplakat 

 

(ASR 1388x001) 

 

En genforeningsplakat, indrammet i en brun træramme.  
 

Plakaten emmer af 

nationalromantik. 

Øverst på plakaten ses i 
hjørnerne årstallene 

1864 og 1920. I midten 

ses Slesvigs to løver på 

en skjoldformet 

baggrund. I det ovale 
midterfelt ses to kvinder 

i egnsdragt. Bag dem 

ses et landskab med en 

stendysse på en høj.  
 

Nederst på plakaten ses 

et nyt landskab under 

det ovale felt. Midt i 
dette landskab har vi en 

å med en bro af træ. 

Fra venstre er en 

familie i færd med at gå 

over broen. En lille pige 
går forrest og moderen 

gør tegn til drengen om 

at følge efter. I højre 

hånd bærer drengen et 
dannebrogsflag. 

Faderen står bagerst. 

På den anden side af 

broen står en voksen 
kvindeskikkelse med en 

fane i højre hånd. Det 

er Mor Danmark. I 

venstre hånd bærer hun et sværd. Bag hende ses en trelænget gård med det danske 
flag hejst. Mor Danmark repræsenterer det danske moderland, og familien, der er ved 

at gå over broen, symboliserer Slesvig. Åen symboliserer Kongeåen, den gamle 

grænse. Plakaten er udgivet på Hus og Hjems forlag. 
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Billedhæfte 

(ASR 442x123) 

 

 

 

 

 

 

Billedhæfte fra Genforeningen 

med undertitlen ”Da Kongen red 

ind i Sønderjylland”.  

Hæftet er udgivet af Berlingske 

Tidende. På omslagsforsiden ses 

et fotografi af Kong Christian den 

10. ride over grænsen på den 

hvide hest. 
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Fotografi fra genforeningsfesten 

 

(ASR 1388x002) 
 

 

 
 

 

Et fotografi fra genforeningsfesten 10. juli 1920. I billedets centrum ses kong 

Christian X, ridende på en hvid hest. Kongen er i uniform. Bag ham ses en triumfbue 
med årstallene 1864 og 1920. Buen er smykket med blomster og løv. Triumfbuen er 

indrammet af en alle med træer. På begge sider af vejen står tilskuerne, hilsende 

kongen med løftede hatte. I forgrunden til højre ses Dannebrog og et militært 

orkester. Billedet bærer underteksten: Kong Christian X rider over den sønderjyske 
grænse 10. juli 1920. Fotografisk tryk. Egmont. H. Petersen. Hjemmets forlag 

København.  
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Postkort 

 

(ASR 900x055) 

 

 
 
 

Motivet på kortet er et dannebrogsflag. I midten er der er lavet en tegning af tre 

mennesker, to børn og en mand. De står på den tyske side af grænsen, og manden 

viser børnene over den gamle grænsebro ved Kongeåen. Kortet stammer formentlig 
fra genforeningsåret. 


