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Dansk begejstring og eftertanke ved årsskiftet 1871
Af Søren Flø Sørensen

Koldings kendte lokalhistoriker Peter Eliassen har i 
sin bog om Kongeåen berettet om situationen langs 
den nye grænse efter 1864 under den fransk-tyske 
krig 1870-71. Det franske nederlag medførte, at tu 
sindvis af franske soldater faldt i tysk krigsfangen
skab, en del søgte at flygte, og nogle undveg til D an
mark.

Peter Eliassen fortæller om flere vellykkede flugt
forsøg. Særlig opmærksomhed får en episode den 2. 
januar 1871. 3 franske underofficerer var flygtede 
fra Gottorp og kom over grænsen ved Vamdrup, 
hvor en nordslesviger efter sigende klædte dem i 
kvindeklæder og kørte dem over skellet. Da flygt
ningene den 2. januar 1871 ankom med toget fra 
Vamdrup til Kolding ventede et musikkorps uden 
for banegården, og ca. 2000 mennesker førte dem i 
procession hele byen rundt. Derefter var der fest for 
dem i Industriforeningen. Heltene afrejste derefter 
over København til Frankrig.

Der er en krølle på historien. Da en udvandret 
snedkersvend fra Kolding 10 år senere søgte arbejde 
i Amerika, var der først ingen plads at få -  men da 
formanden hørte, at ansøgeren var fra Kolding, 
råbte han: »Ja, så skal du have arbejde straks! Kol
dingenserne er de bedste og braveste folk i verden!« 
Formanden var en af de franske flygtninge.

For Peter Eliassen er det en fryd at berette denne 
historie. Som national sindet lokalhistoriker med 
rod i Sønderjylland og tillige journalist har beret
ningen flere gode elementer: en dramatisk flugt, ty
skerne blev snydt for 3 krigsfanger, koldingenserne 
demonstrerede deres profranske sindelag ganske

åbenlyst og tillige gav den Kolding lidt berømmelse 
i det store udland.

Baggrunden for episoden var naturligvis det dan
ske nederlag i 1864 og tabet af Sønderjylland. I tiden 
frem til 1870 så man i brede kredse i Danm ark hen 
til det fransk-tyske opgør som en chance for at få re
vanche for det store nederlag.

Ved krigsudbruddet i juli 1870 kom den tysk
fjendtlige holdning til udtryk i folkestemningen. 
Carl Ploug tilkendegav i »Fædrelandet«, at folke
stemningen var for krig på Frankrigs side og mod en 
neutralitetserklæring. Godsejerregeringen indtog 
imidlertid en afventende holdning. For Danm ark 
kunne deltagelse i krigen på fransk side blive et eksi
stensspørgsmål og en eventuel sejr med genvindelse 
af dele af Slesvig måske kun være af midlertidig ka
rakter. Lensgreve C.E. Frijs udtrykte sig således til 
Udenrigsministeriets direktør P.E. Vedel den 4. au
gust 1870: »Naar vi see paa Kortet, da ligger den 
hele store tydske Krop imellem os og Frankrige, og 
vi sidde som en Flue ovenpaa denne væmmelige 
tykke Krop, men have beriget af gjentagen Erfaring 
fra dette Aarhundredes Begyndelse af, fuld Anled
ning til at være varsom og ikke forhaste os, hvor stor 
end Lysten kan være.« Hverken følelserne eller rea
litetssansen er her til at tage fejl af.

De hurtige tyske sejre i begyndelsen af august 
1870 bortvejrede ethvert ønske om en alliance med 
Frankrig. Frankrigs store nederlag understregede 
Danmarks eget store nederlag i 1864. Historikeren 
Kristian Hvidt har i en nyere Danmarks historie ud
trykt det således: »Der faldt skæl fra manges øjne
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den vinter. Nederlaget var definitivt. Danm ark var 
et lille hjælpeløst ørige lige for næsen af Europas 
mest militaristiske stormagt.«

Festen på Koldings banegårdsplads 1871 fremstår 
da som et tegn på, at illusionsløsheden ikke ganske 
havde bemægtiget sig byen. Dette er rigtigt, men 
den havde dog også nået Koldings presse.

Lokalpressen bestod af »Kolding Avis« og »Kol- 
dingposten«. Kolding Avis redigeredes af lærer 
Hans Christian Geill, som passede dette job ved si
den hvervet som lærer ved Borgerskolen. Geill var 
gift med en søster til Carl Ploug. »Koldingposten« 
blev udgivet og redigeret af bogtrykker Magnus 
Heimann. Bladet havde sympati for Chresten Berg, 
og Heim ann var engageret i skyttesagen, som blom
strede i årene efter 1864 med udgangspunkt i ønsket 
om genvindelse af Sønderjylland.

»Koldingposten« var først til at berette om begi
venheden på Banegårdspladsen. 3. januar hedder 
det: »Igaar kom hertil tre franske Underofficerer, 
som vare undvegne fra Gottorp og ved at vandre om 
Natten og holde sig skjulte om Dagen havde været 
saa heldige at undslippe al Eftersporing. Da deres 
ankomst fra Vamdrup hertil var bleven bekjendt 
forud, bleve de modtagne af en stor Skare af Byens 
Indvaanere, som lagde deres franske Sympathier 
for Dagen og forsynede dem med de fornødne Rej
sepenge. Heldigvis var den ene en tysktalende Lo
thringer og kunne være Ordfører. Over Kjøben- 
havn agte de sig Hjem til Frankrig for atter at 
kjæmpe for Fædrelandets Frelse«.

»Berlingske Tidende« bragte også nyheden. An
dreas Frederik Krieger, nationalliberal leder og ju 
stitsminister, bemærker i sin dagbog, at dette var 
»naivt« og -  ironisk -  »en behagelig Efterretning paa 
samme Tid som Østerrig erkjender, at det er for
pligtet til at internere de franske Fanger, der und
slipper.« »Fædrelandet« angriber 4. januar »Ber
lingske Tidende« for at have bragt nyheden; dels

bliver de flygtedes uskyldige kammerater straffede 
med »tyrkisk justits« af den »preussiske Pascha i 
Nordtyskland«, dels kan omtalen »volde vor Rege
ring diplomatiske Ubehagelighder«.

»Kolding Avis« kritiserede 5. januar, at man 
havde bragt nyheden: »Det undrer os, at flere af vore 
ærede Kollegaer med en vis Ilterhed søge at udbasu-

Tre undvegne, franske krigsfanger blev feteret og fotograferet ved 
ankomsten til Kolding 2. januar 1871.
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nere, at et Par franske Krigsfanger ere slupne ud af 
Fangenskabet, hvorledes de modtages osv. Vi kunne 
ikke indsee, at en sådan Nyfigenhed kan være af 
mindste Gavn; vi tro tvertimod, at slig mulig endog 
i flere Henseender kan være til Skade og vi henstille 
derfor til Vedkommendes nærmere Overvejelse, om 
det ikke, hvis et saadant Tilfælde oftere skulle Ind
træffe, vilde være rigtigt at iagttage Taushed.«

»Koldingposten« replicerede dagen efter: »Af den 
korte Meddelelse i »Koldingposten« om tre und
vegne Krigsfanger, som vare passerede Kolding, ta
ger »Kolding Avis« anledning til en Anke, som inde
holder flere bagvendte Ytringer, end vi kunne 
overkomme at oplyse« og fortsætter alligevel: »Med 
en vis Ilterhed søge at udbasunere« hedder det. 
Hvor er den udbasuneren? Hvor er den Ilterhed? 
Den er alene tilstede i Kolding Avis’ Sind, fordi den 
har ved udvortes Paavirkning af private Grunde la
det sig bevæge til ikke at meddele en Nyhed, som 
andre Blade have. »K.A.« kan fremdeles »ikke indse, 
at en sådan Nyfigenhed kan være til mindste Gavn«. 
Er det ikke »K.A.«s ligesom andre Blades daglige 
Hverv at bringe Nyheder fra det offentlige Liv? En
delig mener »K.A.«, at »Slig mulig endog i flere 
Henseender kan være til Skade. Se, det smager da 
endelig af noget, lad os drøfte det«. »Koldingposten« 
anfører derefter, at bladet tidligere har tiet, hvor ho
vedstadens blade har anført undvigelserne, at det 
ikke er bladet bekendt, at neutrale magter er forplig
tet til at anholde undvegne krigsfanger, for så ville 
bladet tie - og at undvigelserne alligevel er tyskerne 
bekendt.

Dagen derpå svarer »Kolding Avis« iltert: »Kol- 
dingpostens lærde M edarbeider opvarte med ægte 
Vaas«, myndighederne straffer enhver fanges und
vigelse på hans tilbageblevne kammerater, og avis
omtalen kan muligvis som »Fdl« bemærker, endog 
»berede Regeringen Vanskeligheder«. Desuden er
klærer avisen talen om udvortes påvirkning og pri

vate grunde for fra ende til anden at være en stor 
løgn.

Denne lokale avisfejde fandt sin afslutning i »Kol
dingposten« 9. januar: »I vort Svar til Kolding Av. 
anke over Meddelelsen om Krigsfangers Undvi
gelse præciserede vi Spørgsmålet og opfordrede den 
til at drøfte det med os. Den erklærer nu, at den ikke 
vil gjøre noget Forsøg på at gjendrive os. Altsaa maa 
vi afstaa fra en Drøftelse med Kolding Av., og det 
saa meget heller, som den er forfalden til at bruge 
Ukvemsord.« Derpå begynder bladet en diskussion 
med »Fædrelandet« om det samme. Den væsenligste 
indvending, der kan gøres mod avisomtalen, er, at 
det kan berede den danske regering vanskeligheder, 
men »Koldingposten« omtaler først undvigelserne, 
når hovedstadens blade har gjort det.

Denne efter vor målestok hidsige avisdebat viser 
et holdningsskifte. »Koldingposten« repræsenterer 
den nationale holdning, der ikke vil pålægge sig selv 
begrænsninger, som andre blade ikke også følger. 
»Kolding Avis« giver udtryk for ændringen i vinte
ren 1871 i betydende kredses holding. M an pålæg
ger sig selv og andre begrænsninger i viderebrin
gelse af nyheder. Holdingerne kunne man fortsat 
have, men man skulle udtrykke sig med varsomhed 
og undgå at udfordre den store nabo mod syd. Dette 
er bagsiden af historien om de franske helte.
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