
Major Theodor Cizeck von Zeilau 

Født 1.februar 1884 – død 5.maj 1970 

 
                                     Foto: Fredericia museum. 

En Officer uden magen  

 

Tekst: Paul Erik Rochler. 

Major von Zeilov blev født 01 FEB 1884 på Dyrehaugegaard Ved Nyborg som søn af 

Oberstløjtnant C.F.T.C. von Zeilau og hustru Anna, født Brunn. 

Han tilbragte den tidlige drengetid først i Nyborg senere i København, sammen med 

familien og hans lillebror, den senere ritmester Knud Cizeck von Zeilau 



 

Ritmester von Zeilau, Knud Cizek (1886-1962) 

  

Begge brødre blev optaget som elever på Frederiksberg Latin- og Realskole og blev 

begge senere særdeles markante officer, i denne artikel vil jeg dog kun beskæftige 

mig med neden anførte. 

Tjenesteforløb for Major Theodor Cizeck von Zeilau 

Rekrut ved 21. Bataljon i Citadellet Frederikshavn (Kastellet) 1902. 

Menig officerselev på Hærens Officersskole på Frederiksborg Slot, næstældste klasse 

1902/04. 



Sekondløjtnant, april 1904. 

Premiereløjtnant oktober 1904. 

Kaptajn november 1916. 

Kaptajn i nummer af reserven marts 1936. 

Kaptajn i forstærkningen marts 1939. 

Afsked af forstærkningen marts 1944. 

Til rådighed for Dansk/engelsk Rekrutteringskontor for forberedelse af Dans 

Censorgruppes Militærkommando i Tyskland 1945. 

Chef for Dansk Censorgruppes Militærkommando i Rahlstedt, Tyskland under 

B.A.O.R. 1945-1947. 

Kasernekommandant for lokal forsvarsbataljon (Lillebælt) 1951 – 1953. 

Tildelte dekorationer: 

 



 

 

Medalje til erindring om deltagelse i 5- Olympiade i Stokholm 1912 (militær 

femkamp). 

Røde kors mindetegn for Dansk krigsfangehjælp 1914-1919. 

Ridderkorset af 1. Klasse af St. Olavorden 1921. 

Ridderkorset af Den Belgiske Kroneorden 1923. 

Ridderkorset af Æreslegionen 1923. 

Ridderkorset af Dannebrogsorden 1924. 

Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren 1945. 

Dansk Røde Kors' mindetegn for Krigshjælpearbejde 1939-1945. 

Hjemmeværnets 10 års fortjensttegn 1963, ikke vist på foto. 

 



Den 5. Olympiade i Stokholm 1912. 

I tiden 1908 til 1913 var von Zeilau lærer ved gymnastikskolen og deltog i 1912 i den 

5. Olympide i Stokholm. 

Alle placeringer gik til Sverige og USA. Danskernes svaghed var deres heste. For USA 

deltog bl.a.  Løjtnant Patton den senere så kendte general. 

 

                          Løjtnant Patton, Stokholm 1912. 

Tjeneste ved Gendarmeriet i Dansk Vestindien. 

I 1913 blev von Zeilau beordret til tjeneste ved Gendarmeriet på de Dansk 

Vestindien øer, hvor også hans Far og lillebror havde haft tjeneste. 

Von Zeilau tilgav aldrig at Danmark solgte Dansk Vestindien i 1917. Von Zeilau førte i 

årene 1913 til 1968 dagbog som tæller 24 bind, de opbevares ved i dag, sammen 

med hans personlige papir og korrespondance på Rigsarkivet. Der findes også en 

lang række enestående foto fra hans tid i Vestindien. 

I 1916 blev han beordret hjem for anklage om magtmisbrug med sin tjeneste pistol 

(selvejerpistol m.1910) under Landarbejderstrejken, som reelt var en revolution 

hvor markarbejderne bl.a. brændte plantager ned m.m. 



På grund af krigen varede hjemrejsen længe ok gik over USA, hvor han b.a. besøgte 

Westpoint. 

Ved Stabskrigsretten i København blev han dog frikendt for den fremførte anklage. 

Efter frifindelsen blev von Zeilau Kaptajn ved 6. Bataljon i Viborg og blev her i 1917 

beordret til tjeneste ved det tysk/østriske officerslazaret i Hald.  

 

Her ses Von Zeilau i Hald. 

For tjenesten i Hald modtog han Dansk Røde Kors' mindetegn for 

Krigshjælpearbejde 1939-1945. 

Her fra Hald gik tjenesten nu i 1918-19 til rådighed for Udenrigsministeriet som 

forbindelsesofficer til Generalkommandoen i Berlin, med henblik på hjemtransport 

af engelske krigsfanger fra Tyskland. 

Hjemkommet herfra sendt som attache ved det dansk Gesandtskab i Christiania 

(OSLO), tjenesten her måtte ikke kaldes militærattache. 

For tjenesten her modtog han Ridderkorset af 1. Klasse af St. Olavorden 1921 uden 

svær, som ellers er normalt for militærattache. 

 



Til tjeneste ved Jægerbataljonen i Mets. 

I 1920 var von Zeilau kommandør 29. Bataljon og blev i 1921 til 1922 beordret til 

tjeneste ved 8. franske Jægerbataljon  i Metz. 

Under tjenesten her gennemgik han den franske hærs forfremmelseskursus til 

bataljonschef ” Cours de Franchissement de Capitaine au Chef de Bataillon”. 

Han bestod som en af de bedste og er formentlig en af de første danske officere der 

har beskæftiget sig med kamvogne og samvirket fodfolk kampvogne. 

Det skal nævnes, at han ved deb franske hærs ”interarmeskydning” blev han nr. 3 på 

gevær. 

Hjemkommet til Danmark igen fulgte en lang række tjenestesteder bl.a. i Tønder, 

Sønderbog m.m. 

Efter det danske politis opløsning 19. september 1944, anmodede Fredericias s 

Arent, von Zeilau om at organisere og opstille Fredericias kommunale Vagtværn med 

en styrke på 33 mand, inddelt i tre vagthold. 

Personalet blev afgivet af byens større virksomheder. De skulle være mindst 175 cm, 

være hjemsendt som koporal, underkopperal eller som menig med betegnelsen 1.A. 

Zeilau beholdte tjenesten her til september 1945, og var med til personligt at 

afvæbne Hipoerne på Hannerup Pavillonen, ca. 100 mand, skulle nogen ligge inde 

med oplysninger om denne begivenhed høre jeg gerne her om. 

Efteråret 1945 blev Zeilau af Krigsministeriet beordret til rådighed for Dank/Engelsk 

Rekrutteringskontor for forberedelse af Dansk Censorgruppes Militærkommando. 

Kort herefter blev han chef for overnævnte under B.A.O.R. i Rahlstedt, hvor det 

danske splitflag for første gang blev hejst i tysk område efter 1864. 

I 1947 var han Kasernekommandant i Aurich ved den dansk Brigade, men forskellige 

uoverensstemmelser med kommandomyndighederne medførte at han søgte hjem. 

Tiden efter militæret tilbragte han i sit hjem i Sandal ved Fredericia, han deltog 

aktivt i byens bedre selskab og var på alle måder en muntre mand med markante 

holdninger, men også et godt forbillede for mange unge officer, som kunne få et 

godt råd med på vejen. 



5. maj 1970 dør han på Fredericia Sygehus og bliver bisat på Garnisonskirkegården i 

København i familie gravstedet, Der er ikke nogen familie og han testamenteret hele 

sin formue på 107.000.00 kr. til en fond som hvert på siden 1977 har uddelt legater 

til tjenestegørende ved Fredericia og Haderslev garnison. 

Æret være hans minde. 

 

 

 

 

 

 

 


