
SIDEN SIDST
Nummer 45 Februar 2020

Nyhedsbrev fra J.C. Christensens Hus

Generalforsamling 
mandag den 16. marts 2020 kl 19.00 i I.C.`s Hus

Aftenens program: I anledning af genforeningsjubilæet startes aftenen med et foredrag af 
journalist Steen Ole Hedelund Jørgensen med titlen: ”Kongen begår statskup i Danmark” 

Foredragsholderens eget oplæg: I en uge sidst i marts og begyndelsen af april 1920 førte 
genforeningen af Sønderjylland til, at kong Christian den 10. begik statskup for at få Flens-
borg indlemmet i Danmark. Han fyrede regeringen, valgte en ny og satte den skrøbelige par-
lamentarisme i Danmark ud af kraft. Reaktionerne kom prompte og blev meget voldsomme.  
Foredraget om det seneste statskup i Danmark den 29. marts 1920 er opbygget som en avis 
med dramatiske nyhedsartikler om kongens kup, den voldsomme politiske strid i Folketinget 
mellem regeringen og oppositionen både om genforeningen og kuppet, vilde strejker og fag-
bevægelsens trussel om en generalstrejke. En uge efter statskuppet blev der 4. april indgået 
et politisk forlig og roen bredte sig igen. Kongen blev sat på plads, Flensborg forblev tysk, og 
parlamentarismen blev igen grundlaget for at danne regering i Danmark.

Kaffe. Medlemmer gratis. Ikke medlemmer: Foredrag og kaffe kr 75,-



Det er nu tid til betaling af medlemskontingentet 
på kr 150,- 

Venligst benyt kontooverførsel til 
7670 – 1624225  

  Husk endelig navn

2019: 
Efter et par hektiske år i 2017 og 2018 med forbedring og vedligehold af bygningerne har 
det forløbne år været mere roligt på den front. Dog trænger udhusets stråtag til kærlig hånd.                                                                                                   

Foråret og sommeren igennem har der blandt andet været følgende aktiviteter: 
Generalforsamling med foredrag af Lars Christoffersen, åbent i påsken med maleriudstilling 
af Alice Ravnholt og Ann-Karina Boddum. I Kr Himmelfartsdagene var VestRumsudstillinger-
ne ved Birte Borum, Marianne Dalgaard og Elisabeth Borch årets største tilløbsstykke med ca 
140 gæster. Grundlovsarrangementet faldt denne gang sammen med folketingsvalget, men 
Erik Poulsen formåede dog at trække en snes tilhørere. Der var åbent fire dage ugentligt i 
skolernes sommerferie. Det er begrænset, hvad der kommer af besøg, men vores indtryk 
er, at de fleste går derfra med en god oplevelse af at have set en omfangsrig og spændende 
samling.  I efteråret har vi haft en vandreudstilling med 12 bibelske billeder af Christian von 
Lotzbeck hængende. Endelig sluttede vi af med juletræstænding 1. december i samarbejde 
med Hee Sogneforening, hvor ca 60 var inde og få varmen og lidt til ganen.

Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Lokalarkivets virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Indkomne forslag – herunder forslag fremsat af bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er efter tur Lars Gormsen, Jens Aarup 
 Jensen, Peder Susgaard og Bent Rindom. Ingen har frabedt sig genvalg.
8. Valg af én eller flere suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg revisorer.
10. Eventuelt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde se-
nest to uger før generalforsamlingen. Foreningens vedtægter kan rekvireres ved henven-
delse til sekretær Bent Rindom, bent.rindom@jubii.dk eller 51246923.

Vel mødt til generalforsamlingen 



Nyt til samlingen

I begyndelsen af august 2019 modtog vi en henvendelse fra Hans og Finn Hoffman, oldebørn 
af I.C., der ønskede at overdrage I.C.’s Hus forskellige arvestykker fra familien. 
Deres farfar var I.C. og Karen Kirstines ældste søn Peder Christensen, skovfoged i Påbøl plan-
tage. Han var i juli 1910 blevet gift i Frederiksberg kirke med storentreprenørens Hoffmanns 
datter Asta. 

Der blev lavet en aftale med Hans og Finn Hoffman om at komme 
til Hee med tingene 20. august. På forhånd havde de bl.a. omtalt 
en “borgmesterkæde”, som vi var noget spændt på at se, da vi 
ikke lige kunne greje, hvilken relation den kunne have til I.C.  
Det var en blandet samling de medbragte:  22 amatørfotos og 
postkort, heraf mange fra Påbøl og plantagen; syv indbundne 
årgange af “Tiden”, bladet som I.C. udgav 1910-1917; nogle ud-
klip og arkivalier heriblandt to vandredagbøger fra 1898 og 1899 
rundsendt mellem I.C ., Karen Kirstine og deres to ældste børn 
Peder og Karen, der dengang var elever på henholdsvis Tarm Re-
alskole og Hoven Højskole. 
Flere genstande må  stamme fra Asta Hoffmans side af givernes 
familie, deriblandt en metalskål fra Thailand eller Malaysia.  

Men hvad med “borgmesterkæden”? Den består af tre led: et 
emaljeret kors adskilt med et kronet W til den ene side og Chr. 5.’s monogram til den anden, 
- ikke en kæde fra en borgmester, men måske en ordenskæde? Det blev undersøgt på nettet 
og viste sig straks at være kæden til et storkors af Dannebrogordenen, og skulle den så ikke 
have været afleveret efter I.C.’s død? 
Ordenskapitlet fik en forespørgsel. Svaret 
lød: “Hans Excellence Hr. Jens Christian 
Christensen, Konseilspræsident og For-
svarsminister, Dannebrogsmand” blev den 
20ende November 1905 dekoreret med 
Storkors. Den 10. September 1920 blev han 
tildelt Storkorsbryststjernen i Diamanter. - 
Kæden følger ikke med ordenen, den skal 
den pågældende selv anskaffe, såfremt 
han ønsker denne. Den skal derfor ikke af-
leveres til Ordenskapitlet og kan beholdes. 
Kædens W betyder, at Dannebrogordenen 
oprindelig blev oprettet af Valdemar Sejr og 
at Chr. 5. genindstiftede den i 1671.

2020 fejres landet over genforeningsjubilæet. Foreningen J.C. Christensens Hus, For-
eningen Hvingel og Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn tager fejringer op den 
4. juni. Først ved den ny-renoverede mindesten i Hvingel, dernæst et arrangement i Hee 
Stationsbygning med foredrag af den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen




