Borgerforeningen blev stiftet i 1857, og kunne
den 6. april 2017 fejre 160 års jubilæum
Borgerforeningen blev stiftet midt i den svære brydningstid mellem dansk og tysk.
De følgende sider beretter om tiden, hvor Borgerforeningen om nogen blev kendetegnende
for bevarelse af det nationale sindelag, som var fremherskende på den tid.
Borgerforeningen blev stiftet af en række borgere med det formål at fremme selskabeligheden
blandt byens bedre borgerskab.
Foreningens første formand blev bogbindermester N.A. Christensen.
Han var født i København, og kom i begyndelsen af 1840erne til Sønderborg, hvor han Startede en
bogbinderforretning i Lille Rådhusgade.
Han havde et utroligt temperament, var gift fire gange, og han endte med at have en manglende
national indstilling ved ivrigt at deltage i agitationsarbejdet forud for det tyske rigsdagsvalg.
Kort tid efter denne hændelse forsvandt han pludselig helt fra byen.
Medlemmerne var i begyndelsen udelukkende landmænd og selvstændige erhvervsfolk med egen
disk og dug på Als og Sundeved, samt mænd der står opført i Borgerrullen, og som udøver
kommunal Borgerret.
Bemærk! Dengang var det kun mænd, der kunne optages som medlem. Kvindernes plads var
åbenbart i hjemmet, og havde på den tid heller ikke stemmeret.
Først i 1973 blev det besluttet, at også kvinder kunne blive medlem.
De første år.
Samhørighedsfølelsen indenfor medlemmerne gjorde sig dengang stærkt gældende og
Borgerforeningen deltog aktivt i byen liv.
Da købmand B. Stein og hustru fejrede guldbryllup, hædrede Borgerforeningen brudeparret med
et fakkeltog gennem byen med musik i spidsen. Der blev holdt vinterfornøjelser og
sommerudflugter og diverse fester med spisning. Nytårsballet i januar, havde sin traditionelle
festmiddag med oksesteg og kalvesteg.
Borgerforeningen havde til huse på restaurant Stadt Hamburg, hvor også skyttelauget hørte til, og
Borgerforeningens formand spillede i den forbindelse også en stor rolle indenfor
Skyttelauget.
Efter fyraften hyggede medlemmerne
sig med kortspil og læsning samt andre
fornøjelser.
For hyggens skyld blev der stillet piber
med nye spidser til rådighed for alle.

Kongeligt besøg
Samarbejdet med Skyttelauget kom i høj grad til
udtryk i 1861 da Kong Frederik VII og grevinde Danner
besøgte Sønderborg.
Ved denne lejlighed deltog kongen også i
Skyttelaugets kongeskydning, hvor han som bekendt
blev skyttekonge.
Borgerforeningens bestyrelse besluttede i
den anledning at bringe kongen et fakkeltog,
med fakler båret af borgerforeningens medlemmer.
Kongen og grevinden modtog fakkeltoget på kongeskibet ”Slesvig”, der lå ved slotskajen.
Borgerforeningen blev hurtig en populær forening som medførte, at flere af Skyttelaugets
medlemmer efterhånden gik over til Borgerforeningen.

Jacob Peter Reimers
I Borgerforeningens første år fandt der hyppigt formandsskifter sted, og indtil 1872 har der været
9 forskellige formænd.
En af de betydeligste var så ubestridt slagtermester J. P. Reimers, som var en meget myndig og
fremtrædende mand, hvis ord havde stor vægt, og overalt fulgtes hans gode og kloge råd.
Han er født i Ketting i 1826, blev udlært som slagter, og kom som svend til Blans.
Efter deltagelse i treårskrigen fra 1848-1850 kom han til Sønderborg, hvor han startede en
omfattende kreatur- og svineeksportforretning, som efterhånden blev Hertugdømmernes største.
Han blev medlem af byrådet i 1862, og blev i den forbindelse en betydningsfuld organisator for
danskheden i byen.
To gange var han Borgerforeningens formand, første gang i 1863 og senere i 1899
Han døde den 25. marts 1922, og i 1926 rejste Borgerforeningen en mindesten for ham på Løkken
i Sønderborg.

Efter 1864
Tabet af Sønderjylland, som førte Sønderborg ind under prøjsisk styre, blev Borgerforeningen
danskhedens egentlige samlingssted, og fik efterhånden en mere national holdning.
Det var ikke altid lige let at klare vanskelighederne i forholdet til myndighederne, som i høj grad
var irriteret over den fælles udmarch til skydebanen ved den årlige skyttefest. Denne udmarch
blev, og med rette, betragtet som en dansk demonstration, hvor man ville vise ”flaget”.
I efteråret 1875 forlangte politimyndighederne, at de danske sangbøger fremtidig ikke måtte
benyttes ved foreningens sammenkomster. Der truedes med en bøde på 50-100 D-mark. Det var
specielt sangene ”Kong Christian” og ”Der er et yndigt land”, der var farlige.
Dette skridt mødte naturligvis stor og berettiget harme i foreningen, og siden har sangen altid lydt
stærkt i foreningen.
Ved festlige lejligheder blev der ofte kun nynnet til nationalsangen.
Højt turde man bestemt ikke synge den, thi man vidste aldrig, om den prøjsiske gendarm lyttede
ved vinduerne.
Sangkor
I 1872 fremkom der forslag om at oprette et sangkor for at genere prøjserne mest muligt.
Selv om det ville være forbundet med en kontingentforhøjelse på 2 Rdl årligt blev forslaget
enstemmigt vedtaget.
Sangkoret kom godt i gang, og der blev holdt ugentlige øvetimer.
Man fik sågar en invitation fra Haderslev om, at lade sangkoret komme dertil i anledning af en
industriudstilling.
Det blev desværre ikke til noget grundet de store omkostninger der var forbundet derved.
I stedet arrangerede man en udflugt til Ullerup, hvor man venligt blev modtaget af Ullerup
Sangforening, som senere også kom på genvisit i Sønderborg, og blev i den anledning beværtet
med 12 boller punsch.
Levetiden blev desværre kun på 2 år, fordi interessen for koret svandt.
I slutningen af 1880erne forsøgte man at genoplive sangforeningen, men heller ikke denne gang
lykkedes det at fortsætte.
Igen i 1980 gjorde man et tredje forsøg , men selv om foreningen har mange fremragende
mandsstemmer, fik dette forsøg desværre også en kort levetid.

Skyttelauget
Én af de mest markante begivenheder i Borgerforeningens
historie er videreførelsen af det gamle priviligerede Skyttelaug
fra 1600 tallet.
Da Skyttelauget blev opløst i 1880 overgik kongeskjoldet og
grevinde Danners drikkehorn til privat eje.
Da borgerforeningen imidlertid ønskede at erhverve
disse klenodier, var Købmand Knarhøj og Bagermester
Otten villige til at afhænde dem for 200 mark.
Den 14. april 1861 oprandt den historiske begivenhed,
hvor Borgerforeningen oprettede et skyttegilde med
det primære formål, at videreføre de gamle traditioner fra det tidligere skyttelaug
I den forbindelse blev den første skyttekomite
Skyttekomiteen 1881
på 5 personer oprettet i Borgerforeningen til
Claus Otten - Peter Knarhøj
H. Iversen - J. Behn - Balzer
varetagelse af foreningens skydninger.
Kimen til det nuværende Skyttelaug blev ved denne lejlighed lagt.
Skyttefest
Den første skyttefest i Borgerforeningen fandt derefter sted
den 9. juli 1882 ved Sommerlyst.
I festen deltog 69 personer, som iført mørk frakke og mørk hat
samledes i selskabslokalet, hvorfra udmarchen til skydebanen, med
musik i spidsen, fandt sted kl. 9.30.
Købmand Peter Knarhøj
Blev den sidste skyttekonge i det opløste skyttelaug, og han blev atter
konge ved Borgerforeningens første kongeskydning .
Han var født i V. Sottrup den 16. september 1829, og kom til
Sønderborg i begyndelsen af 50’erne efter at have deltaget i
treårskrigen fra 1848 til1850.
Han begyndte med en beskeden købmandshandel på Nørrebro, og i
1889 startede han en produktion af kunstsmør kaldet margarine, en
virksomhed som senere blev til den kendte Solofabriken.
Han var Borgerforeningens formand fra 1.9. 1867 til 3.1. 1869
Han var en kærnedansk mand, og valget af ham som
formand blev anledning til, at mange tysksindede
forlod Borgerforeningen.
Disse udmeldelser betød dog intet, idet der i stedet
straks meldte sig et stort antal dansksindede borgere.
For at undgå tyske elementer, som kun var ude på at
skabe splid mellem parterne, gik man endda så vidt at
undersøge nøjere, hvorvidt de der søger om optagelse,

P. Knarhøj

Gode tider for Borgerforeningen
Borgerforeningen havde stor fremgang i slutningen af 1880-erne hvor medlemstallet nåede op på over 200.
Fornøjelserne var mange, og livet blev levet i sus og dus.
I forbindelse med 25 års jubilæet i april 1882 kom det på månedsmødet til ivrig diskussion om festmåltidet
i den anledning.
Debatten endte med, at det blev vedtaget at byde på skildpadderagout, steg og kage for en pris af 1,50 Dmark. Heraf betalte kassen de 50 pfennig.
I en årrække havde Borgerforeningen en vinprøvekomite, som skulle prøve og godkende de vine, der blev
serveret til festerne.
Komiteen nød desuden det privilegium at have gratis opvartning til festerne.

Fra sommeren 1889 blev der hver onsdag aften afholdt have- og kegleklubaftener på hotel Stadt Hamburgs
keglebane, og hver klubaften startede med et godt måltid mad.
Til juleballerne var menuen ikke dårlig.
Der blev serveret forloren skildpadde, oksesteg eller dyresteg, og dertil en god flaske rødvin.
På juletræet hang der gaver, som dog var forbeholdt damerne.
Ved festlige lejligheder blev damerne nemlig galant inviteret med.
Annoncer i Dybbøl Posten den i 1883

Sønderborghus
Spørgsmålet om et dansk forsamlingshus kom allerede på tale i 1907.
Man havde ganske vist et slags forsamlingshus, som lå i Kastaniealle
(Det senere kaiserkrone), men forholdene der var ikke tilfredsstillende.
Derfor besluttede en flok danske mænd i fuld enighed, at danskheden i Sønderborg skulle have sit
eget hus.
Man vedtog at lade den kendte danske arkitekt Nyrup levere
tegningerne og varetage tilsynet med arbejdet.
Den 25. juni 1913 blev grundstenen lagt, og den højtidelige indvielse fandt sted den 22. maj 1914.
Dermed havde danskheden i Sønderborg fået sit faste tilholdssted

Sønderborghus set fra Løngang

De fornemme gæster er samlet i gårdhaven
ved indvielsen af Sønderborghus

Med langt over 200 medlemmer var Borgerforeningen s betrængte lokaleforhold nu løst.
Det blev nemlig besluttet, at foreningen skulle have til huse i det nye danske forsamlingshus imod,
at der blev ydet en passende godtgørelse for lys og varme.

Ligeledes vedtoges, at foreningen skulle ansøge om koncession til udskænkning af stærke drikke i
lokalerne, og at Borgerforeningen indføres som ”juridisk person”.
Borgerforeningen var derved for første gang blevet herre i eget hus.
Tiden på Sønderborghus blev i første omgang kort, fordi første verdenskrig brød ud i 1914, og
huset blev omdannet til lazaret.
Restaurant Colosseum i Perlegade blev derfor i krigsårene det foretrukne mødested for
Borgerforeningen.

Købmand Viggo Jørgensen
Han er født i 1880 og blev udlært i Flensborg.
I 1903 startede han sammen med Harald Helmer manufakturfirmaet Helmer & Jørgensen.
I 1914 blev Viggo Jørgensen valgt til Borgerforeningens formand.
Han var en stor og anset personlighed i Sønderborg, som blev en dygtig foreningsleder i flere
sammenhænge.
Efter at foreningen har ligget stille under krigen tog Viggo Jørgensen energisk fat på at genrejse
hvad der var gået tabt under krigen, og han formåede at gøre Borgerforeningen til det ubestridelige
danske fællesskab og samlingssted.

Viggo Jørgensen sørgede også for, at fotografier af Borgerforeningens
formænd blev ophængt på Sønderborghus i 1924.
I 1946 trådte trådte Viggo Jørgensen tilbage efter at have Borgerforeningen i 32 år, og ved denne
lejlighed udnævntes han til æresmedlem.

Borgerforeningens første formænd

Efter en vedtægtsændring af lovene i 1930 lyder det nu således:
Som medlem kan optages enhver uberygtet på Als og Sundeved bosiddende dansksindet person
som er fyldt 20 år.
Dermed blev tilkendegivet, at Borgerforeningen fremtidig skal være en ren national forening.

