
EN SØNDERJYDES LIV PÅ GODT OG ONDT 
 

 
TILLÆG 
 
Godt en uges tid efter, at denne bog udkom, fik vi en mail fra Jørgen Bendorff i 
Tønder, som kunne fortælle, at han i sin store, imponerende samling af effekter 
fra 1. Verdenskrig og Genforeningen har forskellige ting, som har tilhørt Theodor 
Hansen Hartung. Heriblandt nogle helt unikke fotografier.  
Bendorff havde i 1988 fået tingene foræret af Theodors datter Tinna. Efter en om-
tale i pressen af Bendorffs samling havde hun dengang henvendt sig til ham og 
foræret ham tingene. 
Vi har besøgt Jørgen Bendorffs private museum og fået lov at fotografere  
tingene, som Theodor har haft liggende til minde om krigen og de før-
ste år efter,  

Stofmærke fra Theodors uniform 
ved Infanterieregiment Nr. 86  
Königin Victoria, 4. Kompanie. 

Emaljeret kokarde, som sad på siden 
af hjelmene de første par år af  
1. Verdenskrig, pickelhuerne. 
De sort/hvide farver brugtes på de  
tyske hjelme. 
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Billedet til højre er taget samtidig med 
billedet på side 83 i bogen.  
På skuldrene bærer han Reserve-
Artillerie-Regiment 59’s  skulderstrop-
pe. Regimentet var hjemme-hørende i 
Friederichsfeld ved Wesel. 

Theodors ’Verwundetenabzeichen’ i 
sølv. Det blev tildelt soldater, som 
var blevet såret 3 - 4 gange i løbet af  
1. Verdenskrig. Det blev indstiftet 3. 
marts 1918. Theodors Jernkors 2. KL. 
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Portræt af Theodor - sandsynligvis taget, 
mens han har været hjemme på orlov på 

Sottrup Mark. 
 

Billedet er svært at datere, men det er  
taget efter 1917, hvor han fik tildelt  

Jernkorset af 2. klasse.  

Dette billede, hvor Theodor ses stå-
ende til venstre, er et mysterium. 
Han nævner ikke i sin bog, at han  
efter Første Verdenskrig har haft til-
knytning til det danske forsvar, kun 
Politiet. 
Tøjhusmuseet har hjulpet os med 
identifikation af billedet: 
Fotoet er taget efter 1923. De tre her-
rer har rang af sergenter og har til-
hørt enten fodfolket eller artilleriet. 
Kun farven på kraverne viser det. 
Fodfolket kendetegnedes ved en ly-
sere rød, mens artilleriet havde en 
mørk rød. 2-tallet i huen viser, at  
de enten har tilhørt 2. bataljon (fod-
folket) eller 2. artilleriafdeling.  
Kan de pga. deres erfaringer fra kri-
gen fx have været instruktører ved 
kasernen i Tønder? 
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Theodor til højre er her fotograferet 
sammen med sin bror Thomas, sam-
men med hvem han var CIS-betjent på 
Föhr fra januar til maj 1920. På side 87 i 
bogen nævner han armbindet med det 
påsyede skilt, som ses her foroven. 

I Jørgen Bendorffs lille museum findes 
kokarden og politiemblemet fra Theodors 
politikasket fra den første tid som land-
betjent i Højer. 

Har man lyst til at se Bendorffs fine samling af ting og sager fra 1. Verdenskrig og 
tiden omkring Genforeningen, er man velkommen på Åvej 4, 6270 Tønder.  
Men ring i forvejen - tlf. 74 72 21 48 
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