
Genforeningsbanneret 

På et logemøde i december 1918 fremkom der i rebekkaloge nr. 2 Thyre Danebod den smukke tanke, at 

søstrene, til markering af genforeningen med Sønderjylland, ville fremstille et banner som en gave til 

Flensborg by, såfremt den kom tilbage til Danmark. Da dette ikke blev tilfældet, bestemtes det, at banneret 

skulle tilfalde Sønderborg. Banneret blev broderet af søstrene i Thyre Danebod, og det var søstrenes 

hensigt, at deres sønderjyske søstre og brødre skulle bære banneret foran Kongen, når han holdt sit indtog i 

Sønderborg. 

Den 20. februar 1920 blev banneret ført ind og fremvist i logen, hvor det blev beundret, mens man stående 

sang ”Danmark, dejligst vang og vænge”. Der var stærke patriotiske følelser og beundring over banneret og 

det arbejde, der nu var til ende. 

Banneret er af silke og udformet som et dannebrog afsluttet i tre spidser. Banneret er kantet med en rød 

snor og har ved den nederste kant en 5 cm bred rød og hvid frynse og afsluttes med en kvast i hver spids. 

På forsiden har det en cirkelformet håndbroderet udsmykning i form af en symbolsk fremstilling af 

Dronning Thyre Danebod, og følgende inskription broderet med uld og silke: 

Ved Gjenforeningen 1920 

Fra Rebekka-loge Thyre Danebod 

I.O.O.F 

Banneret kom til at pryde Sønderborg rådhus, da kongen den 11. juli 1920 red gennem byen. 

Overrækkelsen foretoges under højtidelige former af søstrene Camilla Ravn, Camilla Wilken og Christine 

Dannemand Nielsen. 

Forinden var der sket det, at broder storsire Petrus Beyer den 15. juni 1920 sendte et brev til Byrådet i 

Sønderborg, hvori der fortælles om banneret. I brevet skrives blandt andet: ”Hensigten med dette banner 

har været at overdrage det som en søsterlig hilsen til Befolkningen i den By, der efter Genforeningen bliver 

Danmarks sydligste Grænsevagt, og Tankerne har da samlet sig om Sønderborg som den By, der ligger 

nærmest vore nationale Minder. 

Jeg tillader mig at forespørge, om det høje Byraad paa Byens Vegne maatte være villig til at modtage et 

saadant Banner, der i bekræftende Fald ved Genforeningen vil blive overdraget Byraadet af en af Rebekka-

Logen i denne Anledning nedsat Komité.”  

Som et kuriosum kan nævnes, at brevet var medunderskrevet af broder storsekretær S.F.O. Ravn, som 

netop havde været rebekkaloge Thyre Danebods først overmester ved logens instituering i 1902. 

Den 17. juni 1920 skrives følgende i Sønderborgs byrådsprotokol: ”Das von der ”Storloge for Kongeriget 

Danmark” der Stadt Sonderburg gestiftete Banner wird wilkommen geheissen und mit Dank entgegen 

genommen. Zur Übernahme des Banners wird ein Komitee gebildet.”  

Endvidere fremgår det af et notat i sagsakterne, at ”Banneret er at overgive Husmester Jensen til 

opbevaring og nøje iagttagelse af Bannerets Tilstand.” 



 Imidlertid meddeles denne beslutning ikke til Ordenen, men den omtales i Flensborg Avis. Derfor sender 

storsekretær Ravn den 29. juni 1920 et venligt brev til byrådet, hvori han anmoder om at Formanden 

sender ham et par ord angående sagen. Storsekretær Ravn skriver i brevet, at ”Efter forlydende skal der i 

Flensborg Avis have staaet en Meddelelse om, at det ærede Byraad havde vedtaget at modtage Gaven, men 

jeg tør ikke ubetinget stole paa en Avismeddelelse.” 

Resultatet var, som nævnt, at banneret kom til at pryde Sønderborg rådhus, hvor det fik en fornem 

placering i byrådssalen, indtil der skulle bygges nyt rådhus i 1932. 

I forbindelse hermed konstaterede man, at der i det nye rådhus savnedes plads til passende opbevaring og 

fremstilling af banneret – blandt andet fordi det i årenes løb var blevet en del beskadiget. Husmesteren 

havde åbenbart ikke i tilstrækkelig omfang iagttaget bannerets tilstand, og i november 1933 traf 

Magistraten i Sønderborg beslutning om, at man ville anmode den lokale rebekkaloge om at opbevare 

banneret indtil videre. 

Rebekka Loge nr. 20, Veritas i Sønderborg svarer, at da banneret i det nye rådhus vil blive tilsidesat, fordi 

det er beskadiget, så anmoder de om, at Magistraten overlader logen det omtalte banner, for at lade det 

istandsætte og give det en plads i logens lokaler. Magistraten overdrager derefter banneret med alt 

tilbehør til Veritas i februar 1934.  

Hvad der herefter sker med banneret i Veritas’ varetægt står lidt hen i det uvisse. Men i hvert fald bliver det 

ikke i stand sat, og broder eksdistriktsdeputeret storsire Knud Pedersen, Sønderborg fortæller, at han ikke 

mener, at det har været ophængt i logelokalerne, da der simpelthen ikke har været vægplads til det. Han 

mener derfor, banneret har været opbevaret i nedpakket tilstand i den periode, hvor Veritas har opbevaret 

det.  

I december 1947 bliver der afsløret nogle malerier i byrådssalen i Sønderborg. Under denne seance 

meddeler borgmesteren, at det Genforeningsbanner, som i 1920 blev overdraget Sønderborg kommune af 

Odd Fellow Ordenen, siden opførelsen af det nye rådhus har været opbevaret i logelokalerne i byen. 

Magistraten vedtog nu at anmode Veritas om at tilbagegive banneret til Kommunen til ophængning i 

Magistratssalen. 

Magistraten skriver til Veritas og takker logen for dens opbevaring af det smukke banner, og meddeler 

derefter, at  

”Magistraten vil nu meget gerne have at Banneret paany faar sin Plads paa Sønderborg Raadhus, hvortil 

det jo er bestemt og i sin Tid overgivet. 

Vi vil kunne anbringe det smukt og stilfuldt i et dertil indrettet Skab i vor Magistratssal, hvor det vil danne en 

smuk Baggrund for Brudeparrene ved de Vielser, der foretages på Raadhuset, og hvor det vil komme til sin 

fulde Ret ved en smuk placering i den skønne Sal.” 

Med denne smukke begrundelse kunne Veritas naturligvis ikke afslå Magistratens anmodning, og logen 

svarede positivt tilbage. Banneret tilbageleveres den 28. januar 1948 ved en sammenkomst på rådhuset 

mellem Magistraten og repræsentanter for logerne i Sønderborg. 

Vi ved ikke, hvor længe Magistraten håndhævede de skønne intentioner om bannerets genanbringelse på 

Sønderborg rådhus, men vi ved, at det desværre ikke varede ved! Gennem de efterfølgende 50 år 



forvitrede banneret i udpræget grad. Sønderborg kommune passede ikke godt på det, og det var ikke mere 

placeret til ære og værdighed! Det sarte silkestof var i året 1998 i stærkt forfald, og til sidst befinder det 

engang så smukke banner sig hengemt på et ydmygt pedelkontor på rådhuset. 

 

Ved Storlogemødet i 1984 kommer Storlogens ”hoffotograf” søster Bitten Frederiksen fra søsterloge nr. 2, 

Thyre Danebod og distriktsdeputeret storsire Knud Pedersen, Sønderborg til at tale sammen om 

Genforeningsbanneret. Denne samtale kommer til at skabe fornyet opmærksomhed om banneret, idet 

broder Knud Pedersen indleder en dialog med kommunen om banneret.  

Daværende borgmester A. P. Hansen er dog ikke indstillet på, at afgive banneret, som jo oprindeligt er 

foræret kommunen i en helt speciel anledning. Men fra Købstadsarkivet får broderen blandt andet 

overdraget kopi af de skrivelser m.v. som dannede grundlaget for overdragelsen i 1920. 

 

Herefter skal vi frem til 1998, før der gøres officielt forsøg på at få banneret hjem til Ordenen, idet 

Storlogens Museumsudvalg bliver interesseret i muligheden for at udstille dette klenodie på Ordensmuseet, 

som står foran åbning. Broder storsire Hans Pedersen og storarkivar Ancher Balle-Christensen retter derfor 

en skriftlig henvendelse til Sønderborg Byråd, hvori de anmoder om, at byrådet vil skænke dette unikke 

banner til vort museum. 

Borgmester A. P. Hansen svarer i maj 1998: ”Byrådet har stor forståelse for ordenens særlige interesse i at 

få overdraget banneret. Byrådet finder det imidlertid ikke passende, at banneret bortgives, når henses til 

denne særlige historiske og højtidelige baggrund for bannerets tilblivelse og overdragelse. 

Hvis der er et ønske herom, kan Byrådet i stedet tilbyde, at banneret i en årrække på f.eks. 20 år udlånes til 

Odd Fellow Ordenen.” 

Storarkivaren svarer tilbage, at Ordenen har den fulde forståelse for Byrådets veneration for banneret, og 

at man gerne vil tage imod tilbuddet om at låne det i en periode på 20 år. 

Den 4. juni 1998 holdes et møde på Sønderborg rådhus med deltagelse af Storarkivaren og 

Byrådssekretæren. I mødet deltog også en konservator, som ved besigtigelse af banneret konstaterede, at 

det var i så stærkt forfald, at hvis der ikke blev foretaget en konservering af det, ville det gå til.  

En konservering blev anslået til at koste op mod 20.000 kr. Byrådssekretæren spurgte om Ordenen 

eventuelt ville deltage i denne udgift. Da banneret fortsat ville være kommunens ejendom, tilbød Ordenen 

at bidrage med 5.000 kr., men dog således at man gerne ville forhandle igen, såfremt Byrådet ikke ville 

foretage den nødvendige konservering, da Ordenen gerne så klenodiet bevaret. 

Ved brev af 14. oktober 1998 meddeler borgmesteren imidlertid, at Sønderborg byråd har vedtaget at 

istandsætte banneret og selv afholde omkostningerne på de skønnede 20.000 kr. Samtidig meddelte 

borgmesteren, at byrådet også havde vedtaget, at banneret skulle forblive på Sønderborg Rådhus. 

I brevets afslutning skriver borgmester A. P. Hansen: ”Odd Fellow Ordenen takkes for det samarbejde, der 

har været i denne sag, hvor det er Ordenens fortjeneste, at der nu er taget initiativ til at banneret bevares 

for eftertiden.” 



Imidlertid meddeler borgmesteren ved brev af 25. januar 1999, at konserveringscentret for museerne i 

Ribe, Ringkøbing og Sønderjyllands amter efterfølgende har informeret om, at banneret viser sig at være i 

så dårlig stand, at det ikke lader sig reparere. Det er konservatorernes forslag, at pakke banneret til 

opmagasinering, ligesom de oplyser, at det skulle være muligt at få lavet en kopi af banneret. 

På dette grundlag havde byrådet vedtaget at tilbyde Ordenen at få udført en kopi af banneret for egen 

regning, og at det originale banner nedpakkes til opmagasinering hos kommunen. 

Daværende storsire Hans Pedersen og Museumsudvalget beslutter, at man ikke finder det forsvarligt, at 

ofre ret så mange penge på et plagiat af et unikt historisk minde, men ønsker i stedet at få foretaget et 

professionelt farvefoto af banneret til ophængning i museet med en henvisning til, at det originale banner 

opbevares af Sønderborg kommune, hvilket meddeles kommunen. 

På denne baggrund træffes aftale med dagbladet ”Jyske Vestkysten”, som havde bragt en artikel om 

banneret, om køb af et foto af banneret. Det kostede 130 kr. og har siden marts 1999 haft sin placering 

med en kopi af nævnte artikel på Ordensmuseet, mens banneret har ligget nedpakket på et depot i 

Sønderborg. 

I forbindelse med udarbejdelse af festskrift forud for Thyre Danebod logens 100 års jubilæum i 2002, 

oplevede søstrene Ester Schwartz og Bitten Frederiksen derfor også, at de ved et besøg på Sønderborg 

rådhus, hvor de ønskede at se fanen, og få nogle oplysninger om dens historie, fik at vide, at det ikke var 

muligt, da fanen var i så dårlig forfatning, at man ikke ville vise den frem.  

Den seneste udvikling: 

I foråret 2011 besøgte søster Lis Wandahl fra Åbenrå, søsterloge Andalucía nr. 1 i Spanien, hvor hun under 

en samtale med søster Merethe Andersen så festskriftet fra søsterloge nr. 2’s jubilæum, og fik historien om 

det mislykkede besøg på Sønderborg rådhus. Under samtalen udtalte søster Lis Wandahl, at hun gerne ville 

forsøge at skaffe banneret, hvis man var interesseret. Det blev aftalt, at hun ville kontakte søster Merethe 

Andersen, hvis det lykkedes.  

Lis Wandahl tog hjem og talte bl.a. med søster Ingrid Mattesen fra samme loge, nr. 46 Kilden, om sagen. 

Ingrid Mattesen, der bor i Sønderborg Kommune, tog kontakt til Sønderborg Kommunes Center for Kultur.  

Kulturkonsulent Helle Barsøe fik fortalt om Genforeningsbanneret og gjorde herefter en prisværdig indsats 

for at Kommunen skulle afgive banneret til Ordenen. Denne opfordring var man lidt tilbageholdende med 

at følge, da man vidste, at banneret var i en meget sørgelig forfatning, men Helle Barsøe fik dog overbevist 

Kommunen om, at det var bedre at overdrage banneret til nogen, der ville værdsætte det og bekoste en 

istandsættelse, end at det bare fortsat skulle ligge bortgemt i en kælder på rådhuset, og forsat smuldre og 

gå til grunde. 

I juli kunne søster Ingrid Mattesen derfor sende en glædelig meddelelse om, at banneret var fremskaffet, 

og kunne afhentes hos hende i Rinkenæs.   

Odd Fellow Ordenen er derfor Sønderborg Kommune meget taknemmelig for, at den gav Ordenen 

mulighed for at restaurere og bevare dette banner for eftertiden. 



Den 1. august 2011 tog søster Merethe Andersen sammen med sin mand, broder Helge Andersen, til 

Rinkenæs for at hente banneret, som næste formiddag, under overværelse af søstre fra søsterloge nr. 2 

Thyre Danebod, blev afleveret til broder storarkivar Oluf Hauerslev og broder museumsinspektør Svend 

Aage Bovbjerg på Ordensbiblioteket. – Genforeningsbanneret var dermed kommet hjem til Odd Fellow 

Ordenen! 

Ved udpakning af banneret kunne det konstateres, at det reelt var i den sørgelige forfatning som tidligere 

beskrevet. Især silkestoffet på forsiden var meget mørnet af ælde og lyspåvirkning i tidens løb – specielt 

den hvide silke i korset var meget medtaget og fremstod som ganske små løse stumper, hvoraf flere var 

mindre end frimærker. Og stumperne smuldrede simpelthen, når der blev rørt ved dem, så banneret skulle 

behandles med den største forsigtighed! 

Storarkivar Oluf Hauerslev drøftede mulighederne for bannerets bevaring med broder storsire Erling 

Stenholdt, som ikke uventet viste samme store interesse for klenodiets bevaring som Museumsudvalget. 

Det blev aftalt, at Storarkivaren skulle undersøge hvordan en konservering af Genforeningsbanneret kunne 

foretages.  

Det viste sig, at de eneste i Danmark, der var i stand til at foretage en sådan gennemgribende 

tekstilkonservering, var Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Banneret blev derfor taget med ud til 

Nationalmuseet i Brede, hvor tekstilkonservatorer vurderede, at en restaurering var mulig på trods af 

tilstanden – det vil sige, at banneret kunne reddes, selv om det ville være en meget omstændelig og 

tidskrævende proces.  

Det blev aftalt med broder Storsire, at restaurering af Genforeningsbanneret skulle iværksættes i 

erkendelse af det ordensmæssige klenodie, som det vitterligt er. Derfor blev der indgået aftale med 

Nationalmuseet om konservering af banneret. 

Bevaringsafdelingens tekstilkonservatorer startede med, at skille banneret ad i for- og bagside. Bagsiden, 

der ikke har været udsat for lyspåvirkning, krævede ikke den store indsats, men det gjorde den meget 

medtagne forside til gengæld. Nedbruddet var særligt slemt i den nederste spids og i cirklen med broderiet. 

Forsiden blev understøttet med crepeline, som er et transparent silkestof, der forinden var indfarvet efter 

bannerets røde og hvide farver, og imprægneret med termoplastisk lim.  

Konservatorerne prøvede, lige som i et puslespil, at samle de ganske små stumper korrekt, fx ud fra trådene 

i vævningen, som de forsøgte at følge i de enkelte stumper, men som nævnt ville mange af stumperne 

simpelthen smuldre, hvis de ikke blev behandlet med den største forsigtighed. Det var derfor et meget 

minutiøst ”pillearbejde”, der blev udført af konservatorerne, som anvendte en form for miniature 

"murerske" til at placere stumperne på rette plads, så der ikke blev rørt for meget ved dem. Når de enkelte 

stumper var lagt på plads, blev de strøget fast til crepelinen med et strygejern ved 70 graders varme. 

Den broderede dekoration af Thyre Danebod midt i korset blev restaureret til sidst. Det krævede en speciel 

øvelse, idet der er et stofindlæg under dette broderi. Hele broderiet skulle derfor skæres fri af banneret, 

restaureres og monteres igen.  



Det blev besluttet, at monteringen af banneret så vidt muligt skulle se autentisk ud, og da silken, trods 

restaureringen, var for nedbrudt til at kunne tåle belastningen ved at hænge i sin egen vægt blev banneret 

fæstnet på en støtteplade skåret præcist efter bannerets form.  

De mange frynser, possementsnore og -kvaste blev ligeledes restaureret. Defekter blev rekonstrueret og 

løse tråde blev fæstnet, hvorefter det hele igen blev monteret på banneret. 

Til slut fremstillede Nationalmuseet en særskilt bærende vægmontering til hele ”værket”, som den 26. 

marts 2014 blev ophængt på endevæggen i Odd Fellow Palæets Kongesal, hvor der samtidig blev monteret 

en diskret glasindramning af banneret i form af en hvid træramme med UV-beskyttende glas, der helt 

matcher Kongesalens øvrige interiør.  

Med den flotte placering i Kongesalen er Genforeningsbanneret igen kommet til ære og værdighed 94 år 

efter, at daværende Rebekkaloge nr. 2, Thyre Danebod skænkede det til Sønderborg Kommune. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Odd Fellow Ordenen 24.06.2014 

Oluf Hauerslev 

Storarkivar 

 

Kilder: 

Søsterloge nr. 2, Thyre Danebods 100 års jubilæumsskrift 

Udskrifter fra Sønderborg Købstads arkiv ”Akter vedr. det Kommunen af Rebekka-Logen ”Thyre Dannebod” 

i Anledning af Sønderjyllands Genforening med Moderlandet i 1920 skænkede Silkebanner” 

Samtaler med/informationer fra følgende ordenssøskende: 

Søster Bitten Frederiksen/broder Preben Frederiksen 

Broder Knud Pedersen 

Søster Tove Jul Nielsen 

Søster Merethe Andersen/broder Helge Andersen 

Søster Lis Wandahl 

Søster Ingrid Mattesen 

samt 

Kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune 

 

Konserveringsrapport fra Nationalmuseets bevaringsafdeling 

 

 

 

 

 

 



Tillæg til historien om ’Genforeningsbanneret’  

(Trykt i Odd Fellow Bladet oktober 2014 – side 6-10) 

 

Processen 

 

Beslutning om Genforeningsbannerets fremstilling 
 

I henhold til udskrift af daværende Rebekkaloge nr. 2 Thyre Danebods forhandlingsproto-

kol fra mødet den 20.12.1918 fremgår det, at:  

”Til Bedste for Logen fremførte Sst. Ravn en Tanke, hvortil de bevægede Dage, saa rige 

paa Begivenheder, havde inspireret hende. Sst. Ravn syntes ikke, man kunde være helt 

uden for disse Bevægelser, men trængte til at samles om noget, der kunde pointere de 

stærke nationale Følelser og vise et Udslag af den Glæde, enhver dansk maatte føle ved 

Udsigten til i en nær Fremtid at faa Sönderjylland tilbage. Sst. Ravn havde tænkt, at det 

vilde være smukt, om Br. og Sst. i Thyre Danebod kunde ved fælles Hjælp blive i Stand til 

at skænke et Banner broderet af Sstn., til vore sönderjyske Br. og Sst., der skulde bæres 

foran Kongen den Dag, denne holdt sit Indtog i den eller den By, hvortil vi efter fælles 

Overenskomst var blevne enige om at skænke Banneret.  

Br. Emil Beyer takkede for den overordentlige smukke Tanke, hvortil alle tilstedeværende 

sluttede sig med Begejstring og foreslog at BBr. afholdt Udgifterne ved Bannerets 

Anskaffelse.  

Sst. Ravn takkede Br. Beyer, fordi han strax tog Initiativet til at opfordre BBr. til at afholde 

Udgifterne, men dette vilde vi Sst. Ikke helt tage imod, vi maatte alle være med i Bidraget, 

og det mindste Bidrag vilde blive modtaget med samme Glæde som det störste, saaledes 

at vi i Fællesskab kunde glæde os over den Gave, vi skænkede bort.  

Sst. Ravn havde skaffet sig Oplysninger om Udgifterne til et saadant Banner. De vilde 

blive en c. 500 Kr. for et af Silke, en Pris, som flere Sst. og Br. ansaa for meget for lav.  

Der blev stillet Forslag om at realisere Sst. Ravns skönne Tanke og dette blev enst. 

vedtaget, hvorefter der blev valgt et Udvalg bestaaende af 5 Sst.” 

 

Teori om Genforeningsbannerets fremstilling 
 

Henset til Nationalmuseets konserveringsrapport har jeg udledt nærværende teori om 

Genforeningsbannerets fremstilling. 

 

Konserveringsrapporten nævner følgende iagttagelser i forbindelse med bannerets 

konservering: 

1) Den indvendige side af silken på bannerets bagside er med kridt påført teksten 

”STIF og årstallet 1898”, som om silken oprindeligt havde været tiltænkt et andet 

formål. 

 

2) Årstallet på forsiden er ændret fra 1919 til 1920. 



Og ikke mindst kan det derudover ved nærsyn konstateres, at logens navn, der er broderet 

på bannerets forside, er ændret fra Thyra Danebod til Thyre Danebod. (Den oprindelige 

’opstreg’ til A’et i Thyra er genbrugt som ’rygstreg’ i E’et i Thyre, hvilket bevirker at E’et 

hælder lidt ”forover” i forhold til øvrige bogstaver). 

 

På daværende tid var det ikke ualmindeligt, at man lod fremstille sådanne bannere til 

forskellige foreninger og lignende samt til markering af specielle begivenheder. På 

Nationalmuseet i København kan man se udstillede eksempler herpå. Ligeledes kan man 

på Nationalmuseet se et udstillet banner, der er fremstillet som en reklame for en sådan 

bannerfabrikant i København (se vedhæftede foto). 

 

Med hensyn til udformning og montering med stænger, possementsnore og kvaster svarer 

dette ’reklamebanner’ utrolig meget til Genforeningsbanneret . Derfor er det naturligt at 

udlede den teori, at søstrene i daværende Rebekkaloge nr. 2 Thyre Danebod henvendte 

sig til denne (eller en tilsvarende) bannerfabrikant, da de havde besluttet at lade 

Genforeningsbanneret fremstille. 

 

Logens søstre broderede selv bannerets meget fine motiv af Dronning Thyre Danebod, 

men da det synes lidt underligt, at logesøstrene ville brodere deres eget logenavn forkert 

(logenavnet er ændret fra Thyra til Thyre), kunne man fristes til at tro, at bannerets tekst 

måske var ’maskinbroderet’ på fabrikantens værksted, også set i lyset af at alle 

bogstaverne er meget fint og fuldstændig ensartet broderet. En udskrift af Rebekkaloge nr. 

2 Thyre Danebods forhandlingsprotokol fra mødet den 05.04.1919, afliver imidlertid denne 

teori. – Søstrene har også selv broderet teksten:  

”Angaaende Banneret havde Sst. Ravn, der efter et Tilbagefald endnu var meget afkræftet 

og medtaget, taget Midterfiguren hjem og begyndt at brodere den. Bogstaverne 

opbevaredes i Stor Sekretærens Bureau og her kunde Sst., der vilde hjælpe at brodere 

dem, faa det at arbejde paa.” 

 

Hvorfor logenavnet blev stavet forkert, må derfor stå hen i det uvisse – vi kan i dag blot 

konstatere at søstrene udførte et meget fint broderearbejde. 

 

Fabrikanten har efterfølgende indsat broderierne, dronningemotivet og bogstaverne, under 

fremstillingen af banneret.  

 

Forklaringen på ’kridt-teksten’ på indvendig side af silkestoffet må være den, at fabrikanten 

formentlig har haft en ordre til en STIF-telse af en slags i 1898. Måske er denne ordre ikke 

blevet til noget, hvorefter denne silke i stedet anvendes skjult som indvendig 

bagbeklædning på Genforeningsbanneret. 

 

Ændringen af årstallet fra 1919 til 1920 skal formentlig ses i lyset af at Thyre Danebod 

søstrene var hurtige til at beslutte at få fremstillet Genforeningsbanneret.                      



Som ovenfor nævnt traf logen beslutningen allerede den 20.12.1918. Formentlig har man 

været af den opfattelse, at Genforeningen ville blive gennemført i 1919, hvor også 

Versaillestraktaten, som gjorde genforeningen mulig, blev vedtaget i juni 1919, men som 

bekendt blev genforeningen med Sønderjylland først gennemført i 1920.  

 

Derfor har det været nødvendigt at ændre årstallet fra 1919 til 1920. 

I forhandlingsprotokollen fra logemødet den 07.02.1920 fremgår blot følgende forklaring:  

”Str. Camilla Ravn meddelte Logen, at Aarstallet1919 paa Banneret, selv om det havde 

været vanskelig, var bleven rettet til 1920.” 

 

Færdiggørelse og fremvisning 
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra den 17.10.1919 informerer om følgende: 

”Sst. Camilla Ravn gjorde Logens Medlemmer bekendt med at Banneret vilde blive færdig, 

saa at det kunde fremstilles for Br. og Sst. ved Julefesten den 3die Januar.  

Destoværre var Udgifterne blevne större en beregnet; der manglede derfor endnu et stort 

Beløb c. 300 Kr. for at den indkomne Sum kunde dække Udgifterne.  

 

Da flere ny Sst., der ikke tidligere havde hørt om Bannerets Tilblivelseshistorie, var 

tilstede, blev disse gjordt bekendt med denne, hvorefter Sst. Ravn varmt og indtrængende 

opfordrede de ny Br. og Sst. til at yde deres Skærv, og de, der allerede havde givet  til 

endnu en Gang at være offervillige.  

 

Sst. Ravn understregede denne Opfordring ved at oplyse Br. og Sst. om, at dette Banner, 

skænket af Rebekkaloge No. 2 Thyre Danebod på Indtogets Dag vilde blive betragtet som 

en Hilsen fra Sst. heroppe til Sst. i Sönderjylland, og ikke alene blive vor Loge til Ære men 

ogsaa faa stor Betydning for hele Ordenen under dens kommende Arbejde for Ordenens 

Fremgang i Sönderjylland og sikkert vilde vor Hilsen faa mange til at slutte sig til 

Rebekkagraden.” 

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra den 16.01.1920 informerer om følgende: 

”Et meget stemningsfuldt Øjeblik fulgte dernæst, idet Bannerkommitteen med dens 

Formand Sst. Ravn som Ordfører, førte Logens Gave til en sönderjysk By – Banneret – 

ind i Logesalen, medens alle staaende sang ”Danmark dejligst Vang og Vænge”. Efter 

nogle faa Minutters Tavshed, der var et Udslag af Betagethed og stærke patriotiske 

Følelser samt Beundring af det skönne Arbejde, der her var tilendebragt, tog Str. C. Ravn 

Ordet og foreslog at Banneret maatte blive skænket til Flensborg By, naturligvis under 

Forudsætning af at den blev dansk. Dette vandt udelt Bifald og blev vedtaget.  

 

Br. O.M. takkede Sst. Ravn, som Ideens Moder og Str. Dannemand-Nielsen og alle der 

havde medvirket for deres store opofrende Arbejde.” 

 



Udskrift af forhandlingsprotokollen fra den 07.02.1920 informerer om følgende: 

”Regnskabet forelaa nu og Udgifterne var foruden Rejsen 800 Kr. Det indsamlede beløb 

var langtfra stort nok endnu, hvorfor Brr. og Str. Opfordredes til at yde en Pengegave. 

Banneret vilde blive forevist paa Mødet den 20de Februar i den store Sal, for de 

Medlemmer, der endnu ikke havde set det samt de ny Brr. og Strr.” 

 

Afslutningsvis, som også beskrevet i artiklen i Odd Fellow Bladet oktober 2014, kan det 

nævnes, at Banneret ved gode ordenssøskendes indsats kom tilbage til Ordenen i 2011, 

hvorefter det har gennemgået en omfattende restaurering på Nationalmuseets 

Bevaringsafdeling. Banneret blev ophængt i Odd Fellow Palæet i marts 2014 og 

præsenterer sig flot på endevæggen i Kongesalen. 

-------------------------------------------- 
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