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Et iscenesat 
indtog
”Nu var kongen lige ved æresporten. Han havde 
taget sin chakot af og hilste med små nik til begge 
sider. Man kunne se, hvor bevæget han var. Nu var 
det, som holdt han hesten an og så til vejrs mod 
indskriften og flagene ovenover, som rørte sig i 
morgenvinden. Og nu – der er i dette øjeblik fuld-
kommen stille omkring ham – er kongen lige under 
æresporten. En dæmpet trommehvirvel – og kong 
Christian den Tiende er redet over grænsen ind i 
Sønderjylland”.

Sådan skildrede bibliotekar Carl Dumreicher (1879-
1965) det store øjeblik i sin bog Genforeningen 1920. 
Klokken var 9.20, dagen var den 10. juli 1920, og ste-
det den dansk-tyske grænse fra 1864 ved Frederiks-
høj nord for Christiansfeld. Den grænse, som ikke 
længere eksisterede, efter at kongen dagen i for-
vejen havde underskrevet loven om indlemmelsen 
af de sønderjyske landsdele i kongeriget Danmark 
med øjeblikkelig virkning. Det symbolladede øjeblik 
er foreviget på et fotografi, som for de fleste dan-
skere er blevet ikonet på Genforeningen. Det hang 
tidligere i mange sønderjyske hjem. 

Begivenheden var nøje sat i scene, så den svarede 
til den sagnomspundne Jomfru Fannys spådom 40 
år tidligere: at kongen ville ride ind i det genvundne 
land på en hvid hest. Jomfru Fanny alias syersken 
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Franziska Enger (1805-1881) boede i Persillegade i 
Aabenraa. Herfra var der kun få skridt op til Nyga-
de, hvor de danske sønderjyders førstemand H.P. 
Hanssen (1862-1936) havde sit hjem. I 1919-1920 var 
han minister for sønderjyske anliggender i den 
danske regering, og han huskede spådommen, da 
genforeningsfesterne blev planlagt. Den hvide hest 
blev lånt på Visborggård ved Hadsund. 

Så snart kongen var nået ind i Sønderjylland, 
brød jubelen løs. Her blev han budt velkommen. 
Ikke af H.P. Hanssen, som det ellers var aftalt. Hans-
sen var blevet presset til at trække sig, fordi han var 
persona non grata i indflydelsesrige kredse, som 
krævede en grænse syd om Flensborg trods ind-
byggernes altovervejende tyske sprog og sindelag. 
Han fastholdt i stedet, at grænsen skulle drages i 
henhold til folkenes selvbestemmelsesret, som den 
fremgik af folkeafstemningerne den 10. februar og 
14. marts 1920. I stedet bød en af Haderslevegnens 
danske ledere kongen velkommen. 

Kong Christian fortsatte efter velkomsten sit ridt 
ind i Sønderjylland. En niårig pige, Johanne Braren 
(1911-1999), overrakte ham blomster. Spontant trak 
han hende op til sig på hesten, gav hende et kys i 
panden og lod hende ride med, før hun skrækslagen 
blev givet tilbage til sin plejemor. Endnu en symbol-
ladet handling, her efter et litterært forbillede, for-
fatter Henrik Pontoppidans (1857-1943) digt fra 1918 
om den røvede datter, der dybt begrædt kom frelst 
tilbage. Ikke et øje var tørt. Slet ikke kongens. 

Med den stærke symbolik var det ekstra uhel-
digt, at han blev kastet af hesten. Det skete på hans 
videre vej fra Christiansfeld og sydover, da han kort 
før Haderslev skulle stige om fra bil til en ny hest. 
Bevidst om symbolikken bed kongen smerterne i sig 
og gennemførte ridtet ind i Haderslev på en anden 
og roligere hest.    
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Fra Haderslev tog Christian 10. og den kongelige 
familie over Aabenraa til Sønderborg for at deltage 
i den store genforeningsfest den 11. juli i Dybbøl 
skanser. Indbyder til festen var de danske sønder-
jyders politiske organisation, Vælgerforeningen for 
Nordslesvig. Formanden, grev O.D. Schack (1882-
1949) fra Schackenborg i Møgeltønder, holdt hoved-
talen. Han priste den nye nationale enhed: 

”Det store budskab, genforeningen bringer os 
sønderjyder, er, at vi nu ikke mere skal bære dette 
navn, men blive danske, ikke kun i sind, men også af 
navn”.  

Eftertiden har vist, at greven forhastede sig med 
at lægge den sønderjyske identitet i graven. På 
sønderjydernes vegne aflagde han et hyldest- og 
troskabsløfte til kongen. Dristigt, men desto mere 
virkningsfuldt, tiltalte han kongen med du: 

”Vi skal være dig gode og trofaste sønner og døtre, 
Danmark, det lover vi dig i dag – det giver vi dig 
håndslag på, kong Christian! Ja, om kongen samler 
vi os i denne stund, den største, vor slægt har ople-
vet. Når i svundne dage folket havde valgt sin konge, 
stævnede det til tinge for at hylde ham under åben 
himmel. Den 10. februar, da vi sønderjyder stemte 
os hjem, kårede vi kong Christian af Danmark til vor 
konge. I dag løfter vi alle som en vor konge på skjold, 
som frie mænd og kvinder hylder vi Danmarks kon-
ge og dronning, nu også vor konge og dronning […]”. 

Også denne dag var kongen og den kongelige familie 
i centrum. 

Det blev også forsøgt at udelukke H.P. Hanssen 
fra at tale på Dybbøl, men hans tro væbner, gårdejer 
Nis Nissen (1878-1960) fra Vibøge på Als, sørgede for, 
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Det ikoniske fotografi 
af Christian 10., som 
på en hvid hest rider 
ind i Sønderjylland 
den 10. juli 1920 ved 
Frederikshøj nord for 
Christiansfeld. Bag 
ham rider kronprins 
Frederik og prins Knud.
|| Holger Damgaard/
Det Kgl. Bibliotek

at det ikke lykkedes. Hanssen kunne derfor sætte 
fokus på forholdet mellem Sønderjylland og Dan-
mark: 

”De genforenede sønderjyske landsdele er fra nu 
af en ligestillet og ligeberettiget del af Danmark. Vi 
ønsker alle, at den ydre genforening hurtigst muligt 
må blive fulgt af en fuldstændig indre sammen-
smeltning. Og leder vi med påkrævet agtelse for 
gamle traditioner og nedarvede ejendommeligheder 
udviklingen ind på sunde og rolige baner, vil vi in-
denfor en rimelig tidsfrist nå dette mål”. 

Ifølge H.P. Hanssen var der værdier fra den sønder-
jyske fortid, som burde bæres med ind i den nye tid. 
Han håbede også, at Danmark ville føre en liberal 
politik over for det tyske mindretal, der svarede til 
tidens højeste internationale standard. 
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Statsminister Niels Neergaard (1854-1936) holdt 
en kort tale, der især huskes for løftet til de dansk-
sindede i Sydslesvig, der måtte blive syd for den 
nye grænse: ”Det kan jeg sige på regeringens vegne, 
ja, på hele det danske folks vegne: De skal ikke bli-
ve glemt”. Løftet har siden udmøntet sig i en årlig 
finanslovsbevilling til det danske mindretal. For-
trængt blev derimod en anden passage i talen: 

”Vi taler om genforening. Sagen er, at aldrig i vor 
tusindårige historie har Sønderjylland været et med 
Danmark. Først nu sker det efter sønderjydernes 
egen lykkelige vilje”. 

Som historiker vidste Neergaard, at Sønderjylland 
før afståelsen til Preussen og Østrig efter krigen i 
1864 indgik i et selvstændigt hertugdømme, Slesvig, 
med en kompliceret historie mellem dansk og tysk. 
Om ikke i tusind år, så dog siden 1232. Det glemte 
mange nord for Kongeåen, og de undervurderede, 
hvor anderledes Sønderjylland var sammenlignet 
med det øvrige land. 

I dagene efter Dybbølfesten tog de kongelige på 
køreture i den genvundne landsdel. Her blev de på 
en tur langs den nye grænse den 12. juli konfron-
teret med Genforeningens tabere. Ved vejkrydset i 
Kruså stod en skare danske flensborgere med skil-
tene ”Forposterne lever i håbet” og ”Danske flens-
borgere hilser Danmarks konge”. Ved det bevægede 
møde udtalte kongen: ”Lige så lidt som De glemmer 
os, glemmer vi Dem”. I Tønder hilste pastor Johan-
nes Schmidt (1869-1959) fra Vodder i sin avis Neue 
Tondernsche Zeitung kongen velkommen: 

”Vi håber på den dag, da vi på ny vil træffe afgørelse 
om vort statslige tilhørsforhold, fri for en bloc-af-
stemningens tvang, fri for fredstraktatens tvang”. 
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Schmidt var de tysksindedes leder, og han krævede 
en revision af den nye grænse. Både de danske syd 
for den nye grænse og de tyske nord for etablerede 
sig fra sommeren 1920 som nationale mindretal.

For flertalsbefolkningen var sommeren 1920 
en lang fest. Så meldte den grå hverdag sig. Gen-
foreningen i 1920 står ikke desto mindre som en af 
de største begivenheder i Danmarks historie. De 
dansktalende og dansksindede sønderjyder, som 
siden krigen i 1864 havde levet under tysk styre, 
blev efter 56 års venten forenet med deres lands-
mænd i kongeriget Danmark. Som H.P. Hanssen 
forudsagde, smeltede sønderjyderne snart sammen 
med danskerne nord for Kongeåen. Danmark blev 
en nationalstat, hvor stort set alle danskere boede, 
og hvor der stort set kun boede danskere. Staten er 
100 år senere stadig rammen om langt de fleste dan-
skeres tilværelse, også selv om befolkningen ikke er 
så homogen som dengang.    

Som Neergaard fremhævede, gik sønderjyder-
nes adskillelse fra kongeriget Danmark længere 
tilbage i tiden end til 1864. I århundreder havde de 
levet i det gamle hertugdømme Slesvig, som siden 
1200-tallet havde ført sin særlige tilværelse mellem 
Danmark og Tyskland. Til tider som en kampplads 
mellem holstenske grever, sønderjyske hertuger 
og danske konger og i 1800-tallet mellem Tyskland 
og Danmark. I andre perioder som en region med 
fredelig sameksistens mellem danskere, tyskere og 
nordfrisere og som en bro for kulturudveksling mel-
lem Central- og Nordeuropa. Slesvigs særlige status 
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løsningen på det dansk-tyske grænseproblem blev 
at lade befolkningen stemme om den nye grænses 
forløb. Hvilken tradition lå der bag? Hvem førte 
efter Tysklands nederlag i 1918 afstemningstanken 
igennem til sejr i Slesvig? Og hvordan blev den 
udført i praksis? Afstemningen foregik i en inter-
national kontekst: fredsslutningen efter Første Ver-
denskrig. Hvilken betydning fik det for den måde, 
afstemningen kom til at foregå på?           

Forsøget på at udelukke H.P. Hanssen fra fest-
lighederne afslørede en dyb uenighed om grænsens 
forløb mellem danskerne. Danskere og tyskere så 
selvfølgelig også forskelligt på, hvor den skulle gå. 
Der var forskellige holdninger til afstemningstan-
ken og til grænsen på dansk og tysk side.  

Sønderjylland og Sydslesvig rummer stadig de to 
nationale mindretal, der opstod som følge af græn-
sedragningen i 1920. Talerne ved genforeningsfe-
sten i juli 1920 lovede liberale vilkår for det tyske 
mindretal nord for grænsen og støtte til det danske 
syd for. Bogen tager fat på de nationale mindretal 
og deres problemer på begge sider. Hvordan blev 
de løst? Hvordan bidrog løsningen til en fredelig 
sameksistens i grænselandet? Var der en samlet 
slesvigsk model for løsningen af nationalitetskon-
flikter?  

I forbindelse med jubilæumsåret 2020 er der 
grund til at se nærmere på de fortællinger, der er 
opstået om løsningen af det dansk-tyske grænsepro-
blem i 1920 og i de næste årtier. Hvordan har fejrin-
gen taget farve af arrangørernes samtid?

I bogen bruges Sønderjylland om det område, 
der kom til Danmark i 1920. Dengang blev det oftest 
kaldt Nordslesvig, mens området syd for den nye 
grænse endnu kaldes Sydslesvig. Sønderjylland og 
Sydslesvig svarer tilsammen til det gamle hertug-
dømme Slesvig. 
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Folkeaf-
stemninger
Sønderjyderne er ikke ene om at have fået deres 
statslige tilhørsforhold afgjort ved en afstemning. 
Folkeafstemninger som udtryk for folkenes selvbe-
stemmelsesret går tilbage til 1790’erne. Ifølge revo-
lutionstidens forestillinger om folkesuveræniteten 
skulle den politiske magt i staten udgå fra folket. 
Statens territorium måtte derfor afgrænses, så det 
svarede til folkets geografiske udstrækning. Det 
kalder historikere en nationalstat. Spørgsmålet var, 
hvordan man bestemte folkets grænse. Skulle det 
ske efter mere eller mindre objektive kriterier som 
sprog, folkekultur, historie og måske religion? Eller 
skulle det være subjektivt og afgøres af, hvilket folk 
det enkelte individ selv ville tilhøre? I den revolutio-
nære franske tradition valgte man det sidste. Derfor 
kom folkeafstemninger i spil. 

Det skete første gang i 1791 i pavens besiddelser 
omkring Avignon i Sydfrankrig. Et stort flertal øn-
skede og opnåede områdets indlemmelse i Frank-
rig. Senere i 1790’erne fulgte nye afstemninger, som 
førte til indlemmelse af naboområder i Frankrig. De 
foregik under fransk pres og tjente til at legitimere 
fuldbyrdede kendsgerninger. Da der i 1848 udbrød 
revolution i mange europæiske stater, arrangerede 
tilhængerne af et samlet Italien folkeafstemninger 
i tre norditalienske områder om forening med kon-
geriget Sardinien-Piemonte. Der var stort flertal for 



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

10

Folkeaf-
stemninger
Sønderjyderne er ikke ene om at have fået deres 
statslige tilhørsforhold afgjort ved en afstemning. 
Folkeafstemninger som udtryk for folkenes selvbe-
stemmelsesret går tilbage til 1790’erne. Ifølge revo-
lutionstidens forestillinger om folkesuveræniteten 
skulle den politiske magt i staten udgå fra folket. 
Statens territorium måtte derfor afgrænses, så det 
svarede til folkets geografiske udstrækning. Det 
kalder historikere en nationalstat. Spørgsmålet var, 
hvordan man bestemte folkets grænse. Skulle det 
ske efter mere eller mindre objektive kriterier som 
sprog, folkekultur, historie og måske religion? Eller 
skulle det være subjektivt og afgøres af, hvilket folk 
det enkelte individ selv ville tilhøre? I den revolutio-
nære franske tradition valgte man det sidste. Derfor 
kom folkeafstemninger i spil. 

Det skete første gang i 1791 i pavens besiddelser 
omkring Avignon i Sydfrankrig. Et stort flertal øn-
skede og opnåede områdets indlemmelse i Frank-
rig. Senere i 1790’erne fulgte nye afstemninger, som 
førte til indlemmelse af naboområder i Frankrig. De 
foregik under fransk pres og tjente til at legitimere 
fuldbyrdede kendsgerninger. Da der i 1848 udbrød 
revolution i mange europæiske stater, arrangerede 
tilhængerne af et samlet Italien folkeafstemninger 
i tre norditalienske områder om forening med kon-
geriget Sardinien-Piemonte. Der var stort flertal for 

11

tilslutningen, men Østrig forhindrede den. I årene 
1860-1870 stemte 12 territorier for tilslutning til et 
samlet Italien. Nu lykkedes det, men det skete med 
så overvældende flertal, at det vakte mistanke om 
valgsvindel og bragte folkeafstemninger i miskredit. 
Det samme gjaldt en afstemning i Savoyen og Nice 
i 1860, som viste et stort flertal for tilslutning til 
Frankrig. 

Folkeafstemninger kunne også legitimere en 
løsrivelse. Ved udbruddet af den amerikanske bor-
gerkrig i 1861 stemte store flertal i Texas, Virginia 
og Tennessee for staternes udtræden af den nord-
amerikanske union. Adskillige stemte dog imod. 
Herefter gik der mange år, før der i 1905 i Norge blev 
afholdt en folkeafstemning om at opløse unionen 
med Sverige. Flertallet var massivt, og de to lande 
skiltes på fredelig vis. 

I 1914 var der stadig mange steder i Europa, hvor 
folkenes selvbestemmelsesret ikke var kommet til 
udfoldelse. Flernationale imperier med mere eller 
mindre undertrykte folkeslag var fortsat den stats-
form, som flest europæere levede i: Storbritannien 
med irere, skotter og walisere, Østrig-Ungarn med 
tjekker, polakker, ukrainere, slovakker, slovenere, 
kroater, serbere og rumænere, Tyskland med polak-
ker, alsacer og danskere og Rusland med polakker, 
litauere, letter, ester, finner, svenskere, rumæne-
re, ukrainer og hviderusser. Og så er langtfra alle 
nævnt. 

Heller ikke i det dansk-tyske grænseland var 
statsgrænsen i overensstemmelse med befolknings-
flertallets ønsker. 

Det slesvig-holstenske spørgsmål
Drømmen om nationalstaten fik også stor betydning 
for hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Her opstod 
der i de første årtier af 1800-tallet to nationale be-
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vægelser, som begge gjorde krav på hele Slesvig. De 
begrundede deres krav med historiske argumenter 
og forsøgte at mobilisere befolkningens støtte. Snart 
vandt tanken om en deling af Slesvig efter nationali-
tetsprincippet frem, og folkenes selvbestemmelses-
ret via en folkeafstemning kom i spil.  

Den slesvig-holstenske bevægelse hævdede, at 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten siden middel-
alderen var selvstændige og nært forbundne stater, 
der havde ret til at forblive ”evig udelte sammen”. 
Den oldenborgske monark i København blev an-
erkendt som regent, men som hertug af Slesvig og 
Holsten. Ikke som konge af Danmark. Den liberale 
forfatning, som den slesvig-holstenske bevægelse 
krævede, skulle alene gælde for hertugdømmerne. 
Fra 1840’erne arbejdede den målrettet frem mod en 
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Nationalsangen 
Schleswig-Holstein 
meerumschlungen 
fra 1844 med strofen 
”Theures Land, du 
Doppel-Eiche, unter 
einer Krone Dach” 
inspirerede til dette 
tryk, der viser solen 
stå op ved kysten 
med en dobbelteg. 
Egen symboliserer, at 
Slesvig og Holsten var 
vokset så tæt sammen, 
at stammerne ikke 
kunne skilles, uden 
de blev ødelagt. En 
student holder den 
blå-hvid-røde slesvig-
holstenske landsfane, 
mens en tysk gymnast 
holder den tyske 
enhedsbevægelses sort-
rød-gyldne fane.
|| Schleswig-
Holsteinische 
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slesvig-holstensk stat. Den forlangte fuld finansiel, 
administrativ og militær adskillelse fra kongeriget. 
Til gengæld skulle begge hertugdømmer knyttes 
til et kommende forenet Tyskland. Samtidig fik 
arvefølgesagen stor betydning. Man håbede at opnå 
selvstændighed fra Danmark med de augustenborg-
ske hertugers arvekrav på Slesvig og Holsten som 
løftestang. Det skulle ske, når den oldenborgske 
kongeslægt som forventet snart ville uddø. Kong 
Christian 8. (1786-1848) afviste imidlertid arvekravet. 
De indviklede arveforhold betød, at det slesvig-hol-
stenske spørgsmål satte grå hår i hovedet på europæ-
iske diplomater.

Sprogforholdene var også komplicerede. Tysk var 
fra Holsten trængt længere op i Slesvig. Befolknin-
gens daglige sprog var omkring 1840 sønderjysk ned 
til den nuværende grænse og i et bælte syd for. Læn-
gere mod syd og øst talte folk derimod plattysk, mens 
man mod vest talte nordfrisisk. Tysk dominerede 
overalt i retsvæsen og administration, og i den sydlige 
halvdel også i kirke og skole. I den nordlige halvdel 
var der endnu dansk kirke- og skolesprog på landet, 
mens det havde underordnet status i byerne. 

Det danske sprog blev udgangspunkt for en 
bevægelse i Sønderjylland. Den krævede, at dansk 
skulle være ligeberettiget med tysk i det offentlige 
liv. Et første mål blev nået i 1840 med indførelsen af 
dansk rets- og administrationssprog på landet i det 
nuværende Sønderjylland. Det næste mål blev fri-
heden til at benytte dansk i hertugdømmet Slesvigs 
stænderforsamling. Derfor talte købmand Peter 
Hiort Lorenzen (1791-1845) fra Haderslev i 1842 som 
en provokation ”dansk og vedblev at tale dansk”. 
Sideløbende søgte den danske bevægelse at hæve 
bondestanden socialt og kulturelt. Det skete især 
ved at oprette små sognebiblioteker og højskolen i 
Rødding (1844). Snart krævede den danske bevægel-
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se en fælles forfatning for kongeriget Danmark og 
hertugdømmet Slesvig – med den nationalliberale 
københavnske politiker Orla Lehmanns (1810-1870) 
ord ”Danmark til Ejderen”. 

Den slesvig-holstenske og den danske natio-
nale bevægelse arrangerede store folkefester og 
grundlagde nationale foreninger og sangkor. De fik 
adskillige tilhængere, men konservative slesvigere 
foretrak at beholde Slesvig som et selvstændigt 
hertugdømme inden for det danske monarki. De var 
rodfæstet i en særlig slesvigsk regional identitet og 
kongetroskab og ville hverken indlemmes i kongeri-
get eller indgå i Tyskland.   

Revolutionen i 1848 virkede stærkt polarise-
rende. Den slesvig-holstenske bevægelse gjorde 
oprør mod det danske overherredømme. Den 24. 
marts blev der dannet en provisorisk regering for 
hertugdømmerne og udført et kup mod fæstningen 
i Rendsborg for at få soldater, våben og penge. Op-
standen blev modtaget med begejstring i Holsten og 
Sydslesvig og blev set som en retfærdig kamp mod 
truende overgreb på hertugdømmernes nedarvede 
landsrettigheder fra København, hvor nationallibe-
rale tilhængere af en grænse ved Ejderen kom med 
i regeringen. I Sønderjylland (inklusive Flensborg, 
men eksklusive Tønder) så man derimod opstanden 
som et skammeligt oprør mod den danske konge. 
Det var ikke alle, som overgav sig til den nationale 
begejstring. Kniplingskræmmer Jens Wulff (1774-
1858) i Brede begræd i sin dagbog forbitrelsen mellem 
danske og tyske slesvigere og fandt det sørgeligt, 

”at disse forskellige folkeslag, der i så mange år har 
levet i endrægt[ighed], fred og kærlighed med hin-
anden, gensidig har befordret hinandens velstand, 
nu står i fjendtlig stilling mod hinanden, hvis følge 
vil være landets ruin og fordærvelse”. 
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Han forbandede ”disse skrivere og snakkere, der har 
frembragt denne usalige disharmoni [...]”. For Wulff 
bragte foråret 1848 undergangen for det Slesvig, 
han kendte og holdt af.  

En deling af Slesvig efter nationaliteterne var før 
1848 blevet uforpligtende diskuteret mand og mand 
imellem og i stænderforsamlingerne i Viborg og 
Roskilde. Nu foreslog den provisoriske regering: 

”Det nordlige Slesvig må derfor afgive en fri erklæ-
ring, om det ønsker at indlemmes i den danske stat 
som provins, eller om det vil følge det tyske fædre-
land”. 

Delingen skulle forhindre den truende krig med 
kongeriget. Her var folkenes selvbestemmelsesret 
det halmstrå, som den underlegne aktør klynge-
de sig til. Den danske regering reagerede ikke på 
forslaget. Efter Preussens militære støtte til sles-
vig-holstenerne forlod den provisoriske regering 
delingstanken. I april 1848 begyndte krigen – den 
første slesvigske krig – med en dansk sejr over sles-
vig-holstenerne ved Bov, men da Preussen kort efter 
greb militært ind til fordel for slesvig-holstenerne, 
tabte den danske hær ved Slesvig. 

I sin søgen efter fred foreslog Storbritannien en 
deling af Slesvig langs en linje syd om Flensborg og 
nord om Bredsted, men den danske regering ville 
kun afstå området syd for linjen Slien-Dannevir-
ke-Husum. De nationalliberale ministre i den danske 
regering så en deling af Slesvig som den fremtids-
sikrede løsning, hvor Danmark nok fik et mindre 
territorium, men fik fuld råderet over det. Imidlertid 
afviste de nationalkonservative og helstatsmændene 
i regeringsapparatet delingen. De første svor til Dan-
marks historiske ret til Slesvig. De sidste ville ikke 
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prisgive det sydlige Slesvig, fordi det betød opgivelse 
af Holsten. Først og fremmest var kong Frederik 7. 
(1808-1863) imod og erklærede: ”Det skal ej ske”. De-
lingstanken var også meget upopulær i den danske 
opinion og blandt folk i Slesvig. Både blandt tysk- og 
dansksindede. Delingstanken blev opgivet. Krigen 
fortsatte i 1849 og 1850. 

I 1850 led de slesvig-holstenske styrker afgø-
rende nederlag til den danske hær ved Isted. Det 
danske styre blev genetableret, men det var som før 
1848 med kongeriget Danmark og hertugdømmerne 
samlet under den danske konge. Hverken Dan-
mark til Ejderen eller det udelte Slesvig-Holsten til 
Kongeåen kunne realiseres. Men det danske sprog 
blev styrket. I den midterste del af Slesvig blev 
skolesproget dansk, og kirkesproget afvekslende 
dansk og tysk. Forandringen gik imidlertid for vidt 
og holdt slesvig-holstenerne til ilden. Forsøget på at 
forene Danmark, Slesvig og Holsten under en fælles 
forfatning måtte opgives. Dertil var krigens spor for 
dybe. 

Forfatningsproblemerne førte i februar 1864 til 
en ny krig – den anden slesvigske krig – hvor Dan-
mark stod alene mod stormagterne Østrig og Preus-
sen. Det gik ikke. Den danske hær måtte rømme 
Dannevirke og tabte i april 1864 slaget ved Dybbøl. 
Fredsforhandlinger begyndte. På Londonkonfe-
rencen i foråret og forsommeren 1864 foreslog den 
preussiske ministerpræsident Otto von Bismarck 
(1815-1898) en folkeafstemning i sognene i Slesvig. 
Forslaget stødte på modstand hos Sverige-Norge og 
Storbritannien, Rusland og Østrig, der selv domine-
rede fremmede folkeslag. Den danske holdning til 
delingen var defensiv, fordi den nye konge Christian 
9. (1818-1906) stædigt holdt fast i den dansk-sles-
vig-holstenske helstat. Resultatet blev, at fredskon-
ferencen blev sprængt og krigen genoptaget. Nok 



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

16

prisgive det sydlige Slesvig, fordi det betød opgivelse 
af Holsten. Først og fremmest var kong Frederik 7. 
(1808-1863) imod og erklærede: ”Det skal ej ske”. De-
lingstanken var også meget upopulær i den danske 
opinion og blandt folk i Slesvig. Både blandt tysk- og 
dansksindede. Delingstanken blev opgivet. Krigen 
fortsatte i 1849 og 1850. 

I 1850 led de slesvig-holstenske styrker afgø-
rende nederlag til den danske hær ved Isted. Det 
danske styre blev genetableret, men det var som før 
1848 med kongeriget Danmark og hertugdømmerne 
samlet under den danske konge. Hverken Dan-
mark til Ejderen eller det udelte Slesvig-Holsten til 
Kongeåen kunne realiseres. Men det danske sprog 
blev styrket. I den midterste del af Slesvig blev 
skolesproget dansk, og kirkesproget afvekslende 
dansk og tysk. Forandringen gik imidlertid for vidt 
og holdt slesvig-holstenerne til ilden. Forsøget på at 
forene Danmark, Slesvig og Holsten under en fælles 
forfatning måtte opgives. Dertil var krigens spor for 
dybe. 

Forfatningsproblemerne førte i februar 1864 til 
en ny krig – den anden slesvigske krig – hvor Dan-
mark stod alene mod stormagterne Østrig og Preus-
sen. Det gik ikke. Den danske hær måtte rømme 
Dannevirke og tabte i april 1864 slaget ved Dybbøl. 
Fredsforhandlinger begyndte. På Londonkonfe-
rencen i foråret og forsommeren 1864 foreslog den 
preussiske ministerpræsident Otto von Bismarck 
(1815-1898) en folkeafstemning i sognene i Slesvig. 
Forslaget stødte på modstand hos Sverige-Norge og 
Storbritannien, Rusland og Østrig, der selv domine-
rede fremmede folkeslag. Den danske holdning til 
delingen var defensiv, fordi den nye konge Christian 
9. (1818-1906) stædigt holdt fast i den dansk-sles-
vig-holstenske helstat. Resultatet blev, at fredskon-
ferencen blev sprængt og krigen genoptaget. Nok 

17

I krigsårene 1848-
1850 var grænsen 
mellem dansk- og 
tyskdominerede 
områder af Slesvig 
ganske klar – nord 
om Højer og Tønder 
og syd om Flensborg. 
Alligevel afviste danske 
og tyske slesvigere 
tanken om en deling 
af hertugdømmet. 
Karikaturen viser 
Slesvig som en stakkels 
hundehvalp, hvis 
hoved en dansk og 
en preussisk soldat 
saver af. Karikaturen 
er tydeligvis imod 
delingen.
|| Semmi Hertz/Det 
Kgl. Bibliotek

en gang blev muligheden for en fremsynet løsning 
af den dansk-tyske konflikt forpasset. I juni 1864 
erobrede Preussen øen Als. Krigen var tabt for Dan-
mark, som ved freden i Wien i oktober måtte afstå 
hertugdømmerne til sejrsmagterne. 

Striden om deres fremtid begyndte: Skulle de 
udgøre et selvstændigt Slesvig-Holsten som en tysk 
forbundsstat, eller skulle de indlemmes i Preussen? 

Det nordslesvigske spørgsmål
I sommeren 1864 var de danske sønderjyder den un-
derlegne part. De foretrak en deling af Slesvig frem 
for et tysk herredømme og tog tanken om afstem-
ning til sig. I desperation henvendte de sig til den 
franske kejser Napoleon 3. (1808-1873), der havde 
europæisk ry som tilhænger af folkenes selvbestem-
melsesret. Det var ikke forgæves. I sommeren 1866 
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Da afstemnings-
bestemmelsen i 
Pragfredens paragraf 
fem ikke blev ført ud 
i livet, protesterede 
den danske bevægelse 
i Sønderjylland ved at 
samle underskrifter 
ind i 1869. Det 
resulterede i 27.000 
navne nord for linjen 
Tønder-Flensborg. 
Karikaturen 
viser, at de mange 
underskrifter tynger 
ministerpræsident 
Bismarck mod vandet. 
Kun ved at støtte sig til 
kong Wilhelm (1797-
1888) og bajonetten 
holder han sig oven 
vande.
|| Folkets Nisse den 30. 
oktober 1869

kom Preussen og Østrig i krig – om blandt andet 
hertugdømmerne. Preussen sejrede. Da der skulle 
sluttes fred, kunne kejseren gøre sin indflydelse 
gældende. Han fik indsat den berømte paragraf fem 
i Pragfreden. Her overdrog den østrigske kejser 
godt nok sine rettigheder i Slesvig og Holsten til den 
preus siske konge, men 

”således, at befolkningerne i de nordlige distrikter 
af Slesvig skal afstås til Danmark, når de ved en fri 
afstemning tilkendegiver ønsket om at blive forenet 
med Danmark”. 

I januar 1867 blev hertugdømmerne indlemmet i 
Preussen. Det slesvig-holstenske spørgsmål fandt 
sin løsning. Men afstemningen blev ikke realise-
ret. Nok en gang forspildte man muligheden for en 
varig løsning af grænsekonflikten. I stedet for det 
slesvig-holstenske spørgsmål opstod det nordsles-
vigske. Efter sit nederlag i den fransk-tyske krig 
1870-1871 kunne Frankrig ikke længere presse på. I 
1878 blev bestemmelsen ophævet. Paragraf fem fik 
dog den langtidsvirkning, at de danske sønderjyder 
lagde sig fast på at løse grænsespørgsmålet via en 
folkeafstemning. 

Det første demokratiske valg i Sønderjylland i 
1867 viste en klar grænse mellem de danske og tyske 
flertalsområder. Den gik nord om Tønder og syd om 
Flensborg. Omfattende udvandring og utilstræk-
kelig organisering betød imidlertid, at den danske 
bevægelse ikke kunne holde det gunstige udgangs-
punkt. Især i 1870’erne og 1880’erne gik det danske 
stemmetal tilbage. Ophævelsen af paragraf fem 
understregede krisen. Omkring 1890 gik Flensborg 
by definitivt tabt for danskheden. Det industrielle 
gennembrud i byen tiltrak arbejdskraft sydfra. So-
ciale spændinger overskyggede snart de nationale 
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modsætninger. Ved valgene blev det danske parti 
nærmest elimineret, mens Socialdemokratiet blev 
byens største parti. Flensborgs danske foreningsliv 
gik også i opløsning. Længere nordpå lykkedes det 
derimod at hævde det danske flertal hele vejen til 
1920.

Fra slutningen af 1870’erne skærpede den 
preussiske stat undertrykkelsen af de nationale 
mindretal. Polakkerne mod øst og de danske søn-
derjyder i nord blev udgrænset som ”rigsfjender”, 
og samme skæbne ramte i vest de fransksindede 
indbyggere i Alsace-Lorraine, som Tyskland havde 
erobret i 1871. I løbet af en generation skulle min-
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dretallene gøres til tyskere – både af sindelag og 
sprog. I Sønderjylland blev tysk i 1876 det eneste 
tilladte sprog i administrationen, inden det i 1878 
blev undervisningssprog i ca. halvdelen af timerne 
i folkeskolen. Skolens fortyskning blev fuldbyrdet 
med skolesprogsforordningen (1888), der gjorde 
tysk til eneste skolesprog – bortset fra fire ugentlige 
religionstimer på dansk. Samme år lukkede myn-
dighederne den sidste danske privatskole. 

De danske sønderjyders vigtigste forsvar mod 
fortyskningen blev en gennemgribende politisk, 
kulturel og økonomisk organisering. Forenin-
gen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig 
blev grundlagt allerede i 1880. Fra slutningen af 
1880’erne var H.P. Hanssen den drivende kraft i 
organiseringen. Hans mål var at styrke danskhe-
den, så den kunne hævde sig på lang sigt, indtil 
muligheden for en grænseændring gennem en fol-
keafstemning måtte vise sig. I 1888 tog han initiativ 
til at stifte Vælgerforeningen for Nordslesvig, og i 
1892 var han med til at oprette Den nordslesvigske 
Skoleforening. I de næste årtier blev han de danske 
sønderjyders førstemand. Han gik også ind for, at 
de danske sønderjyder skulle gøre det moderne 
Danmark til deres forbillede, især grundtvigske 
bønders foredragsforeninger og forsamlingshuse. 
Han fandt det tillige vigtigt at sikre de dansksindede 
bønders greb om den sønderjyske landbrugsjord. I 
1913 blev ”Landeværnet” oprettet med dette for øje. 

Blandt de tysksindede oplevede man en tilsva-
rende national mobilisering med foreningslivet 
som omdrejningspunkt. Den tyske forening for det 
nordlige Slesvig (1890) blev et modstykke til de dan-
ske foreninger. Den pressede på for at skærpe un-
dertrykkelsen af den danske bevægelse. Ved Første 
Verdenskrigs udbrud i 1914 stod danske sønderjyder 
og kejsertro tyske nordslesvigere derfor skarpt over 
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Sprogforeningen 
udgav fra 1894 
Sprogforeningens 
Almanak, som på 
bagsiden viste ”de 
sønderjyske piger” 
ved Dannevirkes 
Valdemarsmur. 
Bagsiden viste også et 
kort over landsdelen, 
hvor der stod 
Sønderjylland. Da det i 
1895 blev forbudt, blev 
navnet erstattet af to 
sorte bjælker for at 
udstille den preussiske 
undertrykkelsespolitik 
over for omverdenen.
|| Sprogforeningens 
Almanak

for hinanden. Slesvigske mellemtoner spillede ikke 
længere en rolle. 

Banen var kridtet op til en afgørelse af grænse-
spørgsmålet, hvor valget var enkelt: Danmark eller 
Tyskland. 

Comeback 
Den brutale Første Verdenskrig 1914-1918 skærpe-
de de magtpolitiske ambitioner i de krigsførende 
stater, men gav også næring til ønsket om en for-
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Genforeningen var et 
forløb med mange trin. 
Det første blev taget 
i efteråret 1918, da 
H.P. Hanssen krævede 
grænsespørgsmålet løst 
ved en afstemning. Via 
den danske regering 
nåede kravet frem til 
fredskonferencen, der i 
1919 gjorde det til en del 
af Versaillestraktaten. 
Afstemningerne i 
februar og marts 
1920 var de vigtigste 
skridt frem mod den 
højtidelige genforening 
og genforeningsfesten i 
Dybbøl skanser den 11. 
juli samme år.
|| Holger Damgaard/
Ritzau Scanpix

soningsfred. Tidligt i krigen bragte Vladimir Lenin 
(1870-1924) og Leo Trotskij (1879-1940) folkenes 
selvbestemmelsesret på bane. Efter oktoberrevo-
lutionen i 1917 lovede Lenin alle folkeslag i Rusland 
selvbestemmelsesret, selv hvis det skulle føre til nye 
selvstændige stater. Samme år samlede de nordiske 
landes socialdemokrater partifæller til en inter-
national fredskonference i Stockholm, hvor man 
foreslog at regulere den dansk-tyske grænse ved at 
spørge befolkningen. 

I sine berømte fjorten punkter fra januar 1918 
krævede den demokratiske amerikanske præsi-
dent Woodrow Wilson nationalitetsprincippet 
lagt til grund for den kommende fredsslutning. 
Da USA blev mere og mere involveret i krigen side 
om side med Frankrig og Storbritannien, fik hans 
forslag tyngde. De fjorten punkter gav håb om varig 
fred. Også større end der var dækning for, men de 
krigstrætte befolkninger så Wilson som den store 
frelserskikkelse. Wilson ville have Alsace-Lorraine 
tilbage til Frankrig igen, Italiens grænser skulle 
reguleres i henhold til nationalitetsgrænserne, 
folkeslagene i Østrig-Ungarn skulle have ret til selv-
stændig udvikling, og et uafhængigt Polen skulle 
omfatte alle områder med polsk flertal. Der skulle 
etableres et folkenes forbund, som skulle garantere 
alle staters uafhængighed og territoriale ukræn-
kelighed (Folkeforbundet blev grundlagt i 1919). 
Wilson nævnte hverken folkeafstemninger eller 
Sønderjylland, men i februar 1918 lovede han, at 
alle klart formulerede nationale ønsker skulle imø-
dekommes, når blot det ikke førte til fortsat ufred. 
En realisering af forslaget forudsatte imidlertid, at 
Tyskland og Østrig-Ungarn tabte krigen.
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Det søn-
derjyske 
grænse-
spørgsmål 
I oktober 1918 blev Tysklands og Østrig-Ungarns ne-
derlag i Første Verdenskrig en kendsgerning. Neder-
laget var forudsætning for, at folkenes selvbestem-
melsesret kunne komme i spil, og at Sønderjyllands 
genforening med Danmark overhovedet kom på 
tale. Dermed begyndte den lange kæde af begiven-
heder, som kulminerede med Sønderjyllands ind-
lemmelse i Danmark i juli 1920 og festlighederne. 

Den udfarende kraft i at få rejst det sønderjyske 
grænsespørgsmål i oktober-november 1918 var H.P. 
Hanssen. Han var medlem af den tyske rigsdag i 
Berlin. Her hørte han om militærets opfordring til 
at forhandle fred med de allierede. Præsident Wil-
sons fjorten punkter lå til grund for den anmodning 
om våbenstilstand, som den nye tyske parlamenta-
riske regering med prins Max af Baden (1867-1929) 
som kansler sendte til de allierede. Dermed ville 
nationalitetsprincippet blive lagt til grund for 
grænsedragningen. Det var tillige i tråd med para-
graf fem. For H.P. Hanssen lå det ligefor at søge det 
sønderjyske grænsespørgsmål løst gennem en folke-
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afstemning. Han ville have den danske regering til 
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stemmer med det danske folks ønske, følelse og 
interesse”. 

Løsningen skulle baseres på folkenes selvbestem-
melsesret. Den måtte ikke volde skade på nogen af 
siderne. Det sidste var et fromt ønske.   

Ved et tilfælde var grænsespørgsmålet samme 
dag til diskussion i rigsdagen i Berlin. Før debatten 
tog rigsregeringen stilling. Udenrigsminister Wil-
helm Solf (1862-1936) nævnte et frivilligt tysk initia-
tiv til en afstemning i Sønderjylland, men mente, at 
det var for tidligt at forpligte sig. De andre var enige. 
I rigsdagen holdt H.P. Hanssen tale sammen med 
repræsentanter for polakker og for fransksindede 
fra Alsace-Lorraine. Med reference til regeringens 
accept af Wilsons fjorten punkter og paragraf fem 
sagde han: 

”Øjeblikkets alvor kræver klar og åben tale. Under 
henvisning til rigskanslerens såvel som præsident 
Wilsons før nævnte standpunkt kræver jeg som 
repræsentant for den danske befolkning i Nord-
slesvig i rettens og retfærdighedens navn udførel-
sen af Pragfredens § 5 og dermed ved den forestå-
ende fredsslutning det nordslesvigske spørgsmåls 
endelige løsning på grundlag af folkenes selvbe-
stemmelsesret”. 

Solf afviste i sin tale et dansk retskrav på en folkeaf-
stemning. Underhånden præciserede han for H.P. 
Hanssen, at regeringens løfte om at følge Wilson-
programmets grundsætninger også gjaldt for Søn-
derjylland. Regeringen bestred alene, at der bestod 
en juridisk ret. Med sin præcisering tilkendegav 
Solf også, at det sønderjyske grænsespørgsmål ikke 
skulle løses mellem Danmark og Tyskland, men på 
den kommende fredskonference. 
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De tre danske 
parlamentarikere i 
Berlin – fra venstre mod 
højre rigsdagsmand 
H.P. Hanssen og de 
to landdagsmænd 
H.D. Kloppenborg-
Skrumsager (1868-
1930) og Nis Nissen. I 
efteråret 1918 var de 
enige om en grænse 
ved Kruså, men snart 
krævede Kloppenborg 
grænsen draget syd om 
Flensborg.
|| Museum 
Sønderjylland – 
Institut for Sønderjysk 
Lokalhistorie

H.P. Hanssen kunne ikke bruge Solfs præcise-
ring over for sine vælgere i Sønderjylland og måtte 
have en officiel erklæring fra rigsregeringen. Den 
tyske regering fik imidlertid andet at tænke på, da 
det tyske rige gik i opløsning. Det begyndte med 
mytteri blandt matroser i den tyske højsøflåde i Wil-
helmshaven. De ville ikke ofre sig i et sidste despe-
rat slag mod Royal Navy i Nordsøen alene for ærens 
skyld. Mytteristerne blev arresteret og sejlet til Kiel, 
og det førte til uroligheder med dræbte og sårede. 
Den 4. november blev der dannet et soldaterråd i 
Kiel, og den næste dag et arbejderråd. Rådsbevæ-
gelsen bredte sig som en løbeild til det krigstrætte 
Tyskland. Også til Sønderjylland. I dagene 5.-7. 
november blev der dannet soldaterråd i Flensborg, 
Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev – og i 
mange mindre byer. Arbejderne dannede arbejder-
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råd. Overalt hejstes det røde flag på kaserner, krigs-
skibe og offentlige bygninger. Kravene lød på en af-
slutning af krigen og en demokratisk republik. Den 
9. november nåede den revolutionære bevægelse 
Berlin. Kejseren abdicerede, og den tyske republik 
blev en kendsgerning. En ny regering med socialde-
mokraten Friedrich Ebert (1871-1925) som rigskans-
ler blev indsat. Den 11. november 1918 indgik den en 
våbenhvile med de allierede med virkning fra kl. 11 
samme formiddag. 

Krigen var forbi. 
 I dette kaos kunne H.P. Hanssen ikke nå igen-
nem til den tyske rigsregering. Hjælpen kom fra 
uventet kant. Den danske historiker Aage Friis 
(1870-1949), der stod de radikale ministre nær, kom 
til Berlin, hvor han informerede H.P. Hanssen om 
holdningen i København. Den var nu, at de danske 
sønderjyder selv skulle rejse grænsespørgsmålet 
over for de allierede. Så slap den danske regering 
for at fremstå fjendtlig over for tyskerne. Den tyske 
regering opfattede Friis som en uofficiel dansk re-
geringsudsending, og det åbnede døre. Friis fik en 
erklæring fra den tyske regering i form af et brev fra 
Solf til H.P. Hanssen med den centrale passage: 

”Den tyske regering står derefter på det stand-
punkt, at også det nordslesvigske spørgsmål i hen-
hold til præsident Wilsons fredsprogram bør løses 
på grundlag af den pågældende befolknings selvbe-
stemmelsesret”. 

Sideløbende udarbejdede H.P. Hanssen et forslag 
til grænsedragningen, som Vælgerforeningens be-
styrelse og tilsynsråd skulle tage stilling til. Først 
fastlagde han, hvor den fremtidige grænse burde 
forløbe. Mod øst skulle den gå syd om øen Als og 
ind ad Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten nord 
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for Flensborg. Derfra skulle den følge vandløbet 
gennem Krusådalen til Padborg Station og gå videre 
syd om landsbyen Frøslev. Herfra skulle den gå mod 
nordvest op til Skelbæk, som den skulle følge vide-
re ud i Sønderå og Vidå. Hvor Vidåen drejede mod 
nord, skulle grænsen gå stik vest ud i Vadehavet og 
nord om øen Sild. 

H.P. Hanssen mente, at grænsen skulle tilgodese 
”visse geografiske krav”. Hvilke kom han ikke nær-
mere ind på. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, 
at han beskrev grænsen ved hjælp af vandløb, hvor 
han mindst lige så nemt kunne have brugt sogne- og 
kommunegrænser. Han fulgte på det længste stræk 
en grænselinje, som den sønderjysk engagerede 
danske bebyggelseshistoriker H.V. Clausen (1861-
1937) havde peget på i 1901. Den stoppede blot lige 
vest for Frøslev og lod det være åbent, om Flensborg 
skulle med eller ej. Clausen fremhævede på sit kort, 
hvorledes linjen gik gennem tyndt befolkede egne 
med marsk, eng, hede og kær og med få og små for-
bindelsesveje. Fælles for Hanssen og Clausen var 
således forestillingen om en naturlig grænse. Clau-
sen påpegede desuden, at linjen udgjorde en histo-
risk grænse mellem tysk og dansk kirkesprog – til og 
med 1888 også mellem tysk og dansk skolesprog. I 
forhold til Clausenlinjen fra 1901 førte H.P. Hanssen 
imidlertid sin linje igennem til østkysten, så Flens-
borg ikke kom med til Danmark. 

Videre foreslog H.P. Hanssen, at området nord 
for linjen skulle stemme samlet om en genforening 
med Danmark. Afstemningen skulle ikke definere, 
hvor grænsen skulle gå, men bekræfte en grænse, 
som var trukket på grundlag af viden om befolknin-
gens nationale sindelag kombineret med geografi-
ske hensyn. H.P. Hanssen var utvivlsomt på det rene 
med, at Tønder og Højer ville stemme tysk, men ved 
en afstemning en bloc ville disse stemmer drukne i 
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et stort dansk flertal. Her bøjede han altså bevidst 
folkenes selvbestemmelsesret for at opnå en græn-
se, som efter hans opfattelse kunne lade sig gøre. Og 
som var optimal for Danmark. 

H.P. Hanssens forslag var ikke minimalistisk, 
men moderat. Fx ville han ikke have Flensborg med 
i en bloc-afstemningen. Det skyldtes bekymringen 
for et stort tysk mindretal, som ifølge hans eget 
grænseforslag blev stort nok endda: 

”Opnår vi denne grænse, har vi på Løgumkloster-
egnen, i Slogs Herred og i byerne, særlig i Tønder 
by, en del tyskere indenfor rigets grænser, men dog 
ikke mere, end at vi vil kunne opsluge det i løbet af 
et par menneskealdre. Får vi derimod Flensborg by 
med, er det ufordøjeligt, og vi må da regne med et 
varigt tysk sprogområde indenfor rigets grænser, 
som gør hele vor nationale fremtid utryg”. 

Argumentet sættes i relief af, at der 100 år efter sta-
dig findes et tysk mindretal i Sønderjylland. Hans-
sen frygtede også, at mange tyske stemmer i Flens-
borg kunne true det danske flertal, hvis byen kom 
med ind under en bloc-afstemningen. Med kun 4 % 
danske stemmer ved rigsdagsvalget i 1912 var det en 
reel risiko. Flensborg havde godt 60.000 indbyggere. 
Tønder havde til sammenligning under 5.000. Og 
mange af dem talte dansk.  

H.P. Hanssens forslag blev behandlet på lokale 
møder i Vælgerforeningen. I Haderslev og Aabenraa 
fik han fuld tilslutning. I Sønderborg ønskede man 
en udvidelse: 

”En selvfølge anser vi det for at være, at, hvis til-
stødende distrikter syd for denne grænselinje ved 
en særskilt afstemning tilkendegiver ønsket om at 
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I 1901 offentliggjorde 
H.V. Clausen dette 
kort over Nordslesvigs 
sydgrænse, som han 
forestillede sig som 
Danmarks grænse. 
Clausenlinjen gik fra 
Vadehavet til vest for 
landsbyen Frøslev. 
Clausen ville overlade 
det til fremtiden at 
afgøre, om den herfra 
skulle gå nord eller 
syd om Flensborg. 
Han fremhævede med 
signaturer, hvorledes 
linjen gik gennem øde 
egne med marsk og eng 
(grønt) og hede og kær 
(lyserødt) og frem mod 
skov (brunt).
|| Franz von Jessen: 
Haandbog i det 
nordslesvigske 
Spørgsmaals Historie. 
København 1901

komme til Danmark, disse da skal have lov til at ud-
øve deres selvbestemmelsesret”. 

I Tønder var der modstand mod at fastlægge en 
afstemningsgrænse på forhånd. I Flensborg skiltes 
man i nedtrykt sindstilstand. 

Det afgørende møde i Vælgerforeningens be-
styrelse og tilsynsråd fandt sted lørdag den 16. og 
søndag den 17. november 1918 på forsamlingshuset 
Folkehjem i Aabenraa. Diskussionen kom hurtigt til 
at dreje sig om forslaget fra Sønderborg om en af-
stemning i de tilstødende egne. H.P. Hanssen indså, 
at han måtte gøre indrømmelsen for at få sit forslag 
vedtaget med et stort flertal. Ikke desto mindre så 
mere vidtgående forslag dagens lys: Fx at der skulle 
stemmes distriktsvis i hele Slesvig eller dog ned til 
linjen Slien-Dannevirke-Frederiksstad, at Flensborg 
og Glücksborg skulle med ind under en bloc-afstem-
ningen, eller at kun folk, der havde boet i landsdelen 
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i 1864, og deres efterkommere skulle have stemme-
ret. Disse forslag blev alle afvist.

Afstemningen foregik søndag ved middagstid i 
en alvorstung stemning og ved navneopråb. Et over-
vældende flertal på 61 medlemmer af Vælgerfor-
eningens bestyrelse og tilsynsråd vedtog det, der er 
gået over i historien som Aabenraaresolutionen: 

”1. Vi ønsker det nordslesvigske spørgsmål løst på 
den måde, at Nordslesvig opfattes som en helhed, 
hvis befolkning ved at stemme med ja eller nej til-
kendegiver, om den vil genforenes med Danmark 
eller ej.

2. Nordslesvig er den del af hertugdømmet Slesvig, 
der ligger nord for en linje, som går fra sydpynten af 
Als ind ad Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten, 
op langs Krusådalen, sønden om Frøslev således, 
at Padborg bliver grænsestation, og derpå følger 
skellet mellem Slogs og Kær Herred, Skelbækken og 
til sidst Sønderåen og Vidåen til dens bøjning mod 
nord, hvorfra den går lige ud til Vesterhavet og vide-
re ud om nordpynten af Sild.

3. Stemmeret har alle over 20 år gamle mænd og 
kvinder 
a) som er fødte og har hjemme i Nordslesvig 
b) eller har boet i Nordslesvig i mindst 10 år  
 c) eller er fødte i Nordslesvig, men udviste af de hid-
tilværende magthavere.

4. Stemmeretten udøves skriftligt under former, 
som sikrer hver enkelts frie viljestyring. De hidtil-
værende myndigheder må ikke øve indflydelse på 
afstemningen.

5. Vi betragter det som en selvfølge, at tilstødende 
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 c) eller er fødte i Nordslesvig, men udviste af de hid-
tilværende magthavere.

4. Stemmeretten udøves skriftligt under former, 
som sikrer hver enkelts frie viljestyring. De hidtil-
værende myndigheder må ikke øve indflydelse på 
afstemningen.

5. Vi betragter det som en selvfølge, at tilstødende 
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distrikter i Mellemslesvig, som rejser kravet, har ret 
til ved en særskilt afstemning at tilkendegive, om de 
ønsker at komme tilbage til Danmark”.

To medlemmer fra Mellemslesvig tilsluttede sig 
med det forbehold, 

”at a) Flensborg efter vor mening hører med til 
Nordslesvig, om end ikke til det danske Nordsles-
vig, b) den eventuelle afstemning i de tilstødende 
distrikter efter vor mening bør ske samtidig med 
afstemningen i det danske Nordslesvig”.

Resolutionen kombinerede to forskellige princip-
per for folkeafstemninger: I Nordslesvig skulle 
afstemningen bekræfte en grænse, som var fastsat i 
forvejen, mens den i Mellemslesvig kunne definere 
en sydligere grænse, hvis der blev dansk flertal i 
tilstødende distrikter. 

Med stemmeret både til mænd og kvinder og en 
stemmeretsalder på 20 år gik Aabenraaresolutio-
nen ind for en meget liberal valgret. Opholdskravet 
på ti år skulle forhindre, at folk med løsere tilknyt-
ning til landsdelen kunne stemme. Det kan næppe 
kaldes urimeligt. Aabenraaresolutionen blev en stor 
sejr – både for H.P. Hanssen og for hans moderate 
grænsepolitik. Resolutionen blev retningsgivende 
for den danske regering og fredskonferencen. Med 
Aabenraaresolutionen opnåede de danske sønderjy-
der derfor stor indflydelse på deres tilværelse. 

Efter Vælgerforeningens møde holdt H.P. Hans-
sen sit livs tale for ca. 3.000 sønderjyder, som var 
kommet til Folkehjem for at høre nyt. De fleste måt-
te stå ude i haven. Han fortalte om resolutionen og 
brevet fra Solf. Og han stillede tilhørerne i udsigt, at 
vejen til en genforening med Danmark nu lå åben. 
Han lovede også en retfærdig behandling af det 
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De mange deltagere i 
det offentlige møde på 
Folkehjem i Aabenraa 
den 17. november 1918. 
Ca. 3.000 hørte H.P. 
Hanssen fortælle om 
Vælgerforeningens 
beslutning og den tyske 
rigsregerings stilling. 
De hørte også hans løfte 
om retfærdige vilkår 
for det kommende 
tyske mindretal.
|| Museum 
Sønderjylland – 
Institut for Sønderjysk 
Lokalhistorie/Peter 
Clausen

tyske mindretal, som ville opstå ved en grænseflyt-
ning: 

”Her i Aabenraa, hvor vi er samlede, levede og vir-
kede I.P. Junggreen. De vil endnu mindes, at der var 
et ord, som han aldrig blev træt af at foreholde vore 
modstandere. Det var det gamle bibelord: ”Hvad du 
vil, at andre ikke skal gøre imod dig, det skal du hel-
ler ikke gøre imod dem!” I den tid, vi nu går ind i, vil 
vi få lejlighed til at vise, at vi også anerkender dette 
ord som forpligtende for os. Og jeg er overbevist om, 
at vi vil kunne bestå denne prøve”. 

Et kommende tysk mindretal skulle behandles 
bedre, end danskerne var blevet under preussisk 
herredømme.

Efter mødet på Folkehjem bad H.P. Hanssen 
regeringen i København om at henvende sig til de 
allierede magter for at få de danske sønderjyders 
ønsker tilgodeset ved fredsslutningen. Dermed var 
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det op til udenrigsministeren at tage næste skridt. 
Scavenius sendte en note til den amerikanske, briti-
ske, franske og italienske ambassadør i København. 
Den var formet som et følgebrev til H.P. Hanssens 
henvendelse og havde også Aabenraaresolutionen 
og rigsdagsresolutionen som bilag. Scavenius ud-
trykte ikke glæde over de allieredes sejr eller sym-
pati for krigens store ofre. Han anmodede end ikke 
officielt om at få det sønderjyske grænsespørgsmål 
sat på fredskonferencens dagsorden, men nøjedes 
med at forelægge det for de allierede regeringer. No-
ten vidnede om manglende situationsfornemmelse 
hos Scavenius, der stadig sad mentalt fast i Tysk-
landsskolen. Og noten efterlod ikke et godt indtryk 
hos de allierede regeringer, der krævede en officiel 
dansk anmodning. Scavenius måtte ud af busken. 
Hans nye note var skrevet i en endnu mere forret-
ningsmæssig tone, men slog fast, at det sønderjyske 
spørgsmål skulle på fredskonferencens dagsorden. 
Det blev imødekommet. 

Grænsestriden begynder 
Før fredskonferencen i januar 1919 smuldrede den 
brede enighed fra rigsdagsresolutionen og Aaben-
raaresolutionen til fordel for dansk splittelse i 
grænsespørgsmålet. Der opstod i vinteren 1918-1919 
tre retninger med forskellige holdninger til folkenes 
selvbestemmelsesret. 

Dannevirkebevægelsen skød selvbestemmelses-
retten helt til side og krævede grænsen lagt langs 
den historiske grænsevold i Sydslesvig: fra Sliens 
udmunding i Østersøen, med Slien ind, syd om Sles-
vig by og langs Dannevirke videre mod vest og ud i 
Vadehavet syd for Husum. Begrundelsen var Dan-
marks historiske ret til hele det gamle hertugdøm-
me Slesvig – sådan som Dannevirkemændene udlag-
de den. De gik dermed i fodsporene på 1800-tallets 



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

36

nationalistiske drømme om et Danmark til Ejderen. 
Kun opgav de den sydligste del af Slesvig, som aldrig 
havde været dansk bebyggelsesområde. Dannevir-
kebevægelsens kerne var Sønderjysk Kreds af 1918. 
Mest yderliggående var overlæge Jonas Collin (1877-
1938). Han var fanatisk nationalist og ikke kræsen i 
valget af midler for at nå sit mål. Politisk stod Dan-
nevirkemændene isoleret. Fra Christiansborg var 
kun folketingsmedlem J.S. Vanggaard (1875-1945) 
fra Venstre med i Dannevirkebevægelsen, der var 
stærkest i København. I Sønderjylland var den svag, 
men fandt en talsmand i redaktør Ernst Christian-
sen (1877-1941) fra Flensborg Avis. Hvad bevægelsen 
savnede i politisk tyngde, erstattede den med lob-
byarbejde. 

Dannevirkebevægelsen håbede, at de allierede 
ville tvinge Danmark til en væsentlig større bid af 
Slesvig, end rigsdagsresolutionen og Aabenraareso-
lutionen lagde op til. Ud fra militærstrategiske over-
vejelser ønskede den, at de allierede ville overtage 
Kielerkanalen og omgive den med en kanalzone. 
Mod nord kunne den passende gå op til Dannevir-
ke, og derfor måtte Danmark nødvendigvis have 
området nord for den gamle vold. Dannevirkebevæ-
gelsen satte især sin lid til Frankrig som den mest 
tyskfjendtlige blandt de allierede magter og dyrkede 
kontakter til den franske ambassade. Bevægelsen 
blev bestyrket i sit håb, da Frankrig i december 1918 
indlemmede Alsace-Lorraine uden afstemning. Så 
lod noget sådant sig vel også gøre med Sønderjyl-
land. 

Flensborgbevægelsen var i sit udgangspunkt 
bedre i tråd med selvbestemmelsesretten, men slog 
også på byens historiske tilknytning til Danmark og 
på det danske flertal i 1867. I første omgang samlede 
den sig om at få Flensborg og omegn med i det om-
råde, hvor der skulle stemmes distriktsvis om græn-
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sen. Det lykkedes i løbet af et par uger et nydannet 
Mellemslesvigsk Udvalg at samle ca. 3.400 under-
skrifter i Flensborg by og knap 900 i landdistrikter-
ne vest for byen. Udvalget gav underskrifterne til 
den danske regering, så den kunne arbejde for en 
afstemning i Mellemslesvig. 

Underskrifterne viste, at der kunne mobiliseres 
danske stemmer i området, men der var langt til et 
dansk flertal. Danske forsamlinger blev sprængt 
af tysksindede, der mødte frem i overtal og drejede 
møderne i tysk retning. Det så ud til at blive op ad 
bakke for de dansksindede i Mellemslesvig ved en 
afstemning. Fra januar 1919 begyndte Flensborgbe-
vægelsen derfor at kræve den sønderjyske hovedby 
med til Danmark under alle omstændigheder. I 
kongeriget blev historikeren Vilhelm la Cour (1883-
1974) den ledende skikkelse, mens gårdejerne Peter 
Grau (1866-1953) fra Pøl ved Nordborg og H.D. Klop-
penborg-Skrumsager fra Københoved var blandt 
forgrundsfigurerne i Sønderjylland. 

Aabenraafolkene var det flertal i Vælgerforenin-
gen, som holdt fast i Aabenraaresolutionen som 
grundlaget for en ny dansk-tysk grænse. Deres leder 
var H.P. Hanssen, godt sekunderet af Nis Nissen. I 
kongeriget blev Aabenraastandpunktet støttet af 
Radikale Venstre, Socialdemokratiet og et flertal 
i Venstre. Aabenraafolkene strakte sig langt for at 
fastholde enigheden fra mødet på Folkehjem. Det 
blev stadig sværere, efterhånden som Flensborgbe-
vægelsen vandt frem. I februar 1919 brast den. Der 
var nu tre positioner i grænsespørgsmålet, og det 
var ikke det bedste udgangspunkt for at varetage 
danske interesser ved fredskonferencen i Paris.

Det slesvigske spørgsmål på fredskon-
ferencen 
Fredskonferencen trådte sammen i januar 1919 i 
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Paris. Indtil maj 1919 var den forbeholdt de allierede 
magter, så de kunne formulere deres krav til cen-
tralmagterne, Tyskland, Østrig-Ungarn, Bulgarien 
og Tyrkiet. Forhandlinger med de besejrede fjender 
fandt kun sted i den sidste fase. Neutrale magter 
som Danmark kunne fremsætte ønsker til konfe-
rencen. Det samme kunne privatpersoner. 

Frankrigs premierminister Georges Clemenceau 
(1841-1929) var konferencens formand. Øverste 
organ var 10-mandsrådet med to repræsentanter 
fra hver af de fem allierede hovedmagter, Frankrig, 
Storbritannien, USA, Italien og Japan. I realiteten og 
især mod slutningen blev alle vigtige beslutninger 
truffet af de fire store, som ud over Clemenceau var 
den britiske premierminister David Lloyd George 
(1863-1945), den amerikanske præsident Woodrow 
Wilson og den italienske premierminister Vittorio 
Emanuele Orlando (1860-1952). 

Før konferencen lagde de allierede magter hver 
for sig hovedlinjerne i deres politik. Det gjaldt også i 
det sønderjyske spørgsmål. Frankrig ønskede hævn 
over Tyskland og var klar til at give Danmark områ-
det ned til Slien-Dannevirke-Ejderen. Storbritanni-
en gik efter at løse det slesvigske spørgsmål én gang 
for alle. Det skulle ske ved en folkeafstemning i to 
zoner – det svarede til Aabenraaresolutionen. USA 
havde samme holdning, men foreslog afstemning 
helt ned til Slien-Dannevirke-Husum-linjen. 

Den franske holdning gav en åbning til Dan-
nevirkebevægelsen. Overlæge Jonas Collin skrev 
en betænkning til fredskonferencen, hvor han 
skildrede den danske regering som tyskvenlig og 
argumenterede for en grænse ved Dannevirke. Hans 
afsluttende påstand var, at ”Slien-Dannevirke-Hu-
sum-grænsen ønskes af slesvigerne i Mellemslesvig 
så vel som af ententens venner og fædrelandssin-
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dede mænd og kvinder i Danmark”. Den var uden 
forbindelse med virkeligheden. 

Det var ambassadør i Paris H.A. Bernhoft (1869-
1958), der henvendte sig til fredskonferencen på den 
danske regerings vegne. H.V. Clausen stod ham bi 
som ekspert. Regeringens instruks var uklar på et 
meget vigtigt punkt: Den fastsatte ingen sydgrænse 
for afstemningen i Mellemslesvig, men henviste blot 
til underskrifterne herfra. Over for 10-mandsrådet 
foreslog Bernhoft imidlertid en betydeligt sydligere 
grænse for afstemningen, end underskrifterne kun-
ne begrunde. H.V. Clausen ville nemlig inkludere 
øerne Amrum og Før, hvor der havde været stærke 
danske sympatier ved rigsdagsvalget i 1867, og sogne 
mod syd, hvor folk havde talt dansk omkring 1890. 

Bernhoft og Clausen foreslog en international 
kommission til at styre afstemningen og handlede 
således direkte mod instruksen, der gik ind for en 
blandet dansk-tysk kommission med svensk op-
mand. De fortiede også, at regeringen ikke ønskede 
afstemningsområdet besat af allierede tropper. 
Sikkert med rette fornemmede de, at regeringens 
ønsker ville være upopulære hos de allierede.  

10-mandsrådet henviste behandlingen af det 
sønderjyske spørgsmål til en belgisk-dansk kom-
mission, der fik overdraget en udskrift af Bernhofts 
foredrag og Collins betænkning. Formand var 
den franske politiker André Tardieu (1876-1945), 
der også sad i 10-mandsrådet. Det gav franske 
interes ser et fortrin. Kommissionen vedtog at følge 
Aabenraaresolutionens forslag til sydgrænse for en 
bloc-afstemningen. Derimod skulle den distriktsvi-
se afstemning gå helt ned til linjen Kappel-Tønning. 
Den gik dermed endnu længere end Collin, idet 
halvøen Ejdersted også kom med. Og den bestemte, 
at afstemningen skulle forberedes og overvåges af 
en international kommission, hvor der ud over de 
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Den dansk-slesvigske 
delegation til 
fredskonferencen 
1919 var sammensat, 
så den rummede 
repræsentanter fra 
de politiske partier 
og fra Aabenraa- og 
Flensborgretningen 
i grænsestriden. 
Fra venstre mod 
højre ses Andreas 
Grau, Nis Nissen, 
Emil Glückstadt, 
H.D. Kloppenborg-
Skrumsager, H.P. 
Hanssen, Niels 
Neergaard, Alexander 
Foss, C.V. Bramsnæs, 
Peter Munch, 
sekretæren Helm 
Petersen og H.N. 
Andersen.
|| Museum 
Sønderjylland – 
Institut for Sønderjysk 
Lokalhistorie

allierede repræsentanter skulle være svenske og 
norske medlemmer. Danskere og tyskere skulle ale-
ne yde teknisk bistand. Tysk militær og administra-
tion skulle rømme afstemningsområdet. Allierede 
krigsskibe skulle ankre op uden for Flensborg med 
landgangstropper, som den internationale kom-
mission skulle have til rådighed. De allierede fik på 
den måde langt større indflydelse, end den danske 
regering ønskede. 

For at fremhæve dansk og sønderjysk enighed i 
grænsespørgsmålet rejste en tværpolitisk delega-
tion af politikere fra Danmark og Sønderjylland til 
fredskonferencen. Blandt deltagerne var H.P. Hans-
sen, forsvarsminister Peter Munch (1870-1948) og 
venstrelederen Niels Neergaard. Før delegationens 
afrejse blev politikerne enige om, at stemmeret 
kun skulle gives til folk, der havde boet i amterne 
Haders lev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Flens-
borg siden 1. januar 1900. Det var en betydelig op-
stramning i forhold til Aabenraaresolutionen. 

Delegationen fortalte den belgisk-danske kom-
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fredskonferencen. Blandt deltagerne var H.P. Hans-
sen, forsvarsminister Peter Munch (1870-1948) og 
venstrelederen Niels Neergaard. Før delegationens 
afrejse blev politikerne enige om, at stemmeret 
kun skulle gives til folk, der havde boet i amterne 
Haders lev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Flens-
borg siden 1. januar 1900. Det var en betydelig op-
stramning i forhold til Aabenraaresolutionen. 

Delegationen fortalte den belgisk-danske kom-
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mission, at Danmark alene ønskede genforening 
med dem, der følte sig som danskere. Man ville 
undgå en samlet tysk befolkning inden for rigets 
grænser, for det kunne bryde Danmarks nationale 
enhed. Delegationen lovede, at et kommende tysk 
mindretal skulle behandles efter samme liberale 
og demokratiske grundsætninger, som gjaldt for 
danskerne. Retten til at benytte tysk sprog ville bli-
ve respekteret, og delegationen fremhævede loven 
om frie skoler. Derfor blev kommissionen over-
bevist om, at en traktat om mindretallenes vilkår 
var unødvendig. Det blev ellers fremgangsmåden 
i andre grænseregioner. Erklæringen over for den 
belgisk-danske kommission blev det eneste interna-
tionalt forpligtende tilsagn, som Danmarks mindre-
talspolitik kom til at hvile på.   

Kommissionen fortiede, at den allerede havde 
besluttet afstemning ned til Slien-Dannevirke-Tøn-
ning-linjen. Den delte dog afstemningsområdet i 
tre zoner i stedet for to: 1. zone var Nordslesvig med 
Aabenraaresolutionens sydgrænse, 2. zone var de 
tilstødende distrikter med Bernhofts og Clausens 
sydgrænse, og 3. zone gik ned til Slien-Dannevirke- 
Tønning.

Folkeretseksperter gennemgik den belgisk-dan-
ske kommissions indstilling og foretog en ændring, 
der fik betydelig indflydelse på afstemningsresulta-
tet. I indstillingen hed det, at 

”stemmeret skal tilstås alle i folkeafstemningsdi-
striktet bosatte mænd og kvinder, der har fuldendt 
det 20. leveår, og som a) er født i de områder, hvor 
folkeafstemning finder sted, b) eller har haft fast 
ophold dér før den 1. januar 1900, c) eller er født i 
disse områder, men udvist af de tyske myndighe-
der”. 



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

42

Eksperterne udelod de kursiverede ord. Det betød, 
at alle født i området kunne stemme, uanset hvor i 
verden de boede. Foreløbig var der ikke nogen, der 
opdagede udeladelsen. Den var i tysk favør, fordi 
den gav stemmeret til børn af forældre, som kort 
havde opholdt sig i området – fx som tyske sæson-
arbejdere, lærere, officerer eller embedsmænd. Til 
gengæld var det i dansk favør, at de mange, som var 
vandret til landsdelen sydfra efter år 1900, blev ude-
lukket fra at stemme. 

Den 7. maj 1919 præsenterede de allierede ud-
kastet til en fredstraktat for tyskerne. Det blev 
samtidig offentliggjort. I Danmark og Sønderjylland 
erfarede man langt om længe om den 3. zone. Den 
stred imod det, som et bredt politisk flertal i Dan-
mark og Sønderjylland stod bag, og som den danske 
regering og den dansk-sønderjyske delegation havde 
fremlagt på konferencen. I stedet havde man fulgt 
en privat lobbyist. Det var uhørt i diplomatisk sam-
menhæng og udtryk for, hvor lavt den danske rege-
rings aktier stod blandt de allierede, men også for 
fransk national egoisme. 

Regeringen og Aabenraafolkene frygtede, at 
det tyske kaos kunne få folk i 3. zone til at stemme 
dansk, selv om de hverken var danske af sindelag 
eller sprog. På et lukket rigsdagsmøde vedtog radi-
kale, socialdemokrater og venstrefolk en forsigtig 
resolution, der takkede de allierede magter, men 
fastholdt rigsdagsbeslutningen fra oktober 1918 og 
den dansk-sønderjyske delegations erklæringer 
som grundlaget for Danmarks grænsepolitik. De 
konservative stemte imod. For at holde sammen på 
tropperne sonderede regeringen muligheden for 
en S-R-V-regering. Den strandede på modstand fra 
Venstres stærke mand J.C. Christensen (1856-1930) 
og et personangreb på ham fra Scavenius. Det kneb 
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Kort over grænserne 
mellem 1., 2. og 3. 
zone samt den tyske 
regerings forslag til et 
afstemningsområde 
nord om både 
Tønder og Flensborg. 
De skraverede 
områder viser de 
kommuner, hvor 
folk i Mellemslesvig 
havde skrevet 
under på at få del i 
folkeafstemningen.
|| Jørgen Andersen

for begge parter med at løfte genforeningssagen op 
over partipolitikkens snævre horisont. 

Også i Vælgerforeningen førte 3. zone til et 
brud. Et solidt flertal vedtog dog en resolution, der 
takkede de allierede og bakkede op om rigsdagens 
beslutning. Resolutionerne gjorde deres virkning. 
Briterne indså, at den danske regering var blevet 
dårligt behandlet. På forslag fra Lloyd George lod de 
fire store 3. zone udgå af fredstraktaten. 

Ændringen i stemmeretsreglerne havde ingen 
lagt mærke til. Ubemærket gled den med over i den 
endelige traktat. 

Tyske holdninger til grænsespørgsmålet 
Udkastet til fredstraktaten knuste tyske håb om en 
forsoningsfred. Betingelserne var hårde. Tyskland 
blev gjort ansvarlig for krigen og skulle udrede 
enorme krigsskadeserstatninger og afstå store 
landområder. De tyske kolonier skulle også afgives. 
Militæret fik stramme restriktioner på bemanding 
og bevæbning. Kort sagt mistede Tyskland sin 
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stormagtsstatus. Reelt var udkastet et ultimatum. 
Rigsregeringen havde intet alternativ til at skrive 
under – undtagen at genoptage krigen på tysk jord. 
For de tyskere, som endnu ikke havde erkendt ræk-
kevidden af nederlaget i Første Verdenskrig, var 
traktatudkastet et chok. Det ramte mange i provin-
sen Slesvig-Holsten. 

Her havde de tysksindede længe svært ved at 
finde deres ben i grænsespørgsmålet. Den tyske 
Forening for det nordlige Slesvig afviste al afståelse 
af slesvig-holstensk jord. I oktober 1918 blev Det 
tyske Udvalg for Hertugdømmet Slesvig stiftet på 
tværpolitisk grundlag. Officielt bekendte det sig 
til folkenes selvbestemmelsesret, men kunne ikke 
forlige sig med en deling af Slesvig og forlangte i 
stedet politisk, økonomisk og kulturel ligeberetti-
gelse for danskere, tyskere og frisere. Revolutio-
nen, kejserens afgang og våbenstilstanden rystede 
landsdelens borgerlige tyskere. Da Solfs brev til 
H.P. Hanssen blev kendt, følte de sig også svigtet af 
rigsregeringen. Det hele skubbede til den regionale 
skepsis mod Berlin og gav grobund for en ny-sles-
vig-holstensk bevægelse. Flere gik så vidt som til at 
genoplive det gamle krav om en selvstændig sles-
vig-holstensk stat.   

Det kneb i det hele taget med at blive enige. De 
fleste socialdemokrater trak sig ud af Det tyske 
Udvalg, der snart blev splittet i en moderat fløj, der 
søgte at minimere landafståelserne til Danmark, 
og en protestfløj, som var imod enhver afståelse. 
Den første fløj havde sin base på Tønderegnen, hvor 
tyskheden var stærk, mens den anden havde hjem-
me på Haderslevegnen, der ville blive prisgivet ved 
en afstemning. 

Da en afstemning ikke var til at komme uden 
om, krævede Det tyske Udvalg afstemning i hele det 
gamle hertugdømme Slesvig en bloc. Det ville give et 
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sikkert tysk flertal. Kunne det ikke opnås, forlang-
te udvalget, at kun kommuner med to tredjedeles 
flertal for Danmark måtte afstås. Flensborgs bystyre 
forlangte også afstemning en bloc for hele Slesvig. 
Kom det til en kommunevis afstemning, skulle min-
dretallene være lige store. Under alle omstændighe-
der skulle Flensborg by, hele fjorden og et stykke af 
fjordens nordkyst blive ved med at være tysk. 

Heller ikke arbejderbevægelsen kunne finde fod-
slag. For socialister var arbejdernes internationale 
solidaritet i princippet vigtigere end national iden-
titet. Nationale følelser var en privatsag, men social-
demokraterne gik ind for selvbestemmelsesretten, 
og i 1902 anerkendte den slesvig-holstenske afdeling 
af Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
paragraf fem. Da grænsespørgsmålet blev aktuelt i 
efteråret 1918, kneb det med at omsætte princippet 
til et praktisk standpunkt. Arbejder- og soldater-
rådene afviste, at en grænseændring kunne være 
relevant efter revolutionen, der ville imødekomme 
de dansksindedes folkekrav. De protestede imod, at 
tyskere i tusindvis skulle forlade den demokratiske 
tyske republik for at blive undersåtter i ”den danske 
kongestat”. Rådene kunne acceptere en folkeafstem-
ning, men kun kommuner med to tredjedeles dansk 
flertal måtte afstås. I det mindste skulle grænsen 
drages, så der blev lige store mindretal på begge 
sider. 

Arbejder- og soldaterrådene mistede hurtigt 
indflydelse. I stedet forsøgte SPD at sætte arbejder-
bevægelsens kurs i grænsespørgsmålet. Det var ikke 
nemt. SPD i Haderslev indstillede sig på, at byen 
blev en del af Danmark. Her var mange i partiets og 
fagforeningernes ledelse danskorienterede. SPD i 
Sønderborg sluttede snart op, mens partiforenin-
gerne i de øvrige byer stadig var tyskorienterede. I 
Flensborg gik byens to ledende socialdemokrater 
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hver sin vej, Waldemar Sørensen (1865-?) til dansk 
side, og Peter Michelsen (1866-1936) til tysk. Michel-
sen var den mest indflydelsesrige og trak efterhån-
den Flensborgs partiafdeling entydigt ind i kampen 
for, at byen skulle forblive tysk. 

Danske og tyske socialdemokrater mødtes i fe-
bruar 1919 til konference i Bern, hvor de enedes om 
at stemme i tre områder: det danske sprogområde i 
Sønderjylland, i de overvejende dansktalende, men 
hidtil mest tysksindede kommuner lige syd herfor, 
og i Flensborg, hvis en fjerdedel af vælgerne kræve-
de det. Afstemningen skulle ske i fuld frihed, men 
udskydes, indtil forholdene var faldet til ro. Mindre-
tal skulle garanteres nationale rettigheder.

Rigsregeringen skærpede i marts 1919 sin hold-
ning og krævede kommunevis afstemning i Sønder-
jylland med to tredjedeles dansk flertal som betin-
gelse for afståelse. Slesvig-holstenske medlemmer 
af den tyske nationalforsamling og af den preussi-
ske landdag knæsatte kravet i en fælles erklæring 
fra Neumünster den 22. april 1919. Erklæringen 
afviste en afgørelse under fremmed besættelse og 
forlangte i stedet afstemningsområdet styret af en 
dansk-tysk kommission med svensk opmand. Det 
skabte fodslag mellem borgerlige og socialdemo-
krater på tysk side. Det blev yderligere styrket, da 
man udnævnte den handlekraftige SPD-politiker 
Adolf Köster (1883-1930) til stats- og rigskommissær 
i Slesvig-Holsten med henblik på folkeafstemnin-
gerne. 

Desto stærkere reagerede de tysksindede, da 
traktatudkastet blev kendt. Deltagerne i et mas-
semøde på Knivsbjerg forlangte, at rigsregeringen 
fastholdt de slesvig-holstenske krav og afslog ”den 
smædefulde fred”. Rigsregeringen sendte i stedet 
et modforslag. Der skulle kun stemmes i områder, 
hvor sammenhængende flertal talte dansk. Det 
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ville efter tysk opfattelse betyde, at hverken Højer, 
Tønder, Ubjerg, Kruså eller Flensborg skulle stem-
me, men nok nogle dansktalende kommuner lige 
syd for 1. zone. Der skulle stemmes kommunevis. 
Med sit fokus på at redde Tønder og Flensborg for 
Tyskland var forslaget det mest realistiske fra tysk 
side. Fredskonferencen afviste imidlertid forslaget, 
og den endelige fredstraktat blev, som de allierede 
foreslog. 

Tyskere kaldte traktaten for fredsdiktatet. En 
slesvig-holstensk ’landsforsamling’ i juli i Rends-
borg protesterede mod en bloc-afstemningen i 1. 
zone og kravet om bopæl siden år 1900: 

”Vi erklærer, at vi aldrig vil anerkende udfaldet af 
en sådan afstemning og fra i dag af vil sætte al vor 
kraft ind på at udslette den uret, der er besluttet”.

Overpræsidenten, provinsudvalget, landskirken, 
universitetet i Kiel, købstadsforeningen, bonde-
forbundet, arbejderforbundet og andre bærende 
kræfter i de gamle hertugdømmer tiltrådte resolu-
tionen. Kravet om en revision af den nye grænse var 
fra begyndelsen stærkt forankret i Slesvig-Holsten. 

Versaillesfreden i 1919 provokerede også mange 
socialdemokrater og uddybede det nationale skel in-
den for arbejderbevægelsen. Derfor stillede de søn-
derjyske SPD-partiforeninger medlemmerne frit. 

Grænsestriden tilspidses 
Den 24. juni 1919 blev der tændt nyt bål under 
grænsestriden på dansk side. H.P. Hanssen blev 
midlertidig minister for sønderjyske anliggender i 
regeringen Zahle. Sagligt var der intet at indvende 
mod udnævnelsen, for Hanssen var den politiker i 
Danmark og Sønderjylland, der havde størst indsigt 
i grænsespørgsmålet. Men måden var uheldig. H.P. 
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Hanssen havde betinget sig, at rigsdagens partier 
forinden accepterede udnævnelsen. Ifølge Zahle 
stred det mod sædvanlig skik, da kongen skulle 
orienteres som den første, og det forudsatte et ja fra 
H.P. Hanssen. Begrundelsen forekommer søgt. Zah-
le ville snarere beholde ham som et es, han kunne 
spille ud som trumf i rette øjeblik. 

I rigsdagen mødte udnævnelsen af H.P. Hanssen 
modstand – navnlig i Venstre, som regnede ham for 
venstremand. J.C. Christensen tilgav ham aldrig. 
Det var uklogt af Zahle at støde Venstre over i fav-
nen på De Konservative. For H.P. Hanssen betød 
udnævnelsen, at han for alvor blev symbol på stri-
den. Kampen for eller imod ham blev udkæmpet i 
Vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsråd. Kunne 
Flensborgfolk og Dannevirkemænd bringe ham i 
mindretal, måtte han træde tilbage som sønderjysk 
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Erklæringen fra den 
slesvig-holstenske 
’landsforsamling’ i 
Rendsborg den 3. juli 
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minister, og regeringen ville blive mærkbart svæk-
ket og måske nødt til at gå. 

Umiddelbart så det ikke ud til at lykkes. Med 
alle afgivne stemmer vedtog Vælgerforeningen et 
tillidsvotum til H.P. Hanssen og lovede at støtte 
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i Sønderjylland kom på danske hænder, organisere 
forsyninger til landsdelen, forberede afstemningen 
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tyske områder af Slesvig med til Danmark. Grænse-
spørgsmålet skulle løses én gang for alle ved en de-
ling efter nationaliteterne. Han frarådede stærkt at 
bygge Danmarks grænsepolitik på en varig svækkel-
se af Tyskland. Modsat krævede advokat Johannes 
Andersen (1885-1961) fra Flensborgbevægelsen, at 
Flensborg blev taget med, uanset hvor lille det dan-
ske stemmetal blev: ”Vi vil have 2. zone med hjem til 
Danmark under alle omstændigheder”. 

Et nyvalg til Vælgerforeningens tilsynsråd gav 
fremgang til Flensborgbevægelsen og tilbagegang til 
Aabenraaretningen, men ikke nok til at vælte H.P. 
Hanssen. Et lille flertal i det nye tilsynsråd gav ham 
et tillidsvotum.  
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Økonomisk og social nød i overgangstiden 
Når H.P. Hanssen beholdt sit flertal i Vælgerfor-
eningens tilsynsråd, skyldtes det alene støtte fra en 
tredje fraktion, Sønderjydsk Arbejder-Forening. 
SAF krævede, at småkårsfolk også skulle have ind-
flydelse på bevægelsen. Især på landet nød SAF stor 
opbakning som reaktion på de hårde økonomiske, 
sociale og menneskelige vilkår under og efter Første 
Verdenskrig. 

Første Verdenskrig kostede 6.000 sønderjyder 
livet, og 4.000 sad i fangelejre, da krigen sluttede. 
Som følge af krigens gru var 2.500 rømmet fra mi-
litærtjeneste og gået over grænsen til Danmark. 
Soldaterne kom hjem med større eller mindre ar 
på krop og sjæl. 4.000 var hårdt såret og måtte have 
invalidehjælp. En forsømt og fattig landsdel ventede 
dem, og her havde kvinder, store børn og ældre un-
der mændenes fravær slidt hårdt, samtidig med at 
de frygtede for soldaternes skæbne. 

På landet var marker udpint, og besætninger 
svundet ind på grund af fodermangel og tvangsaf-
leveringer til staten. Mælkeydelsen var en skygge 
af førkrigstidens. Hos landbrugerne var der dog 
mad til familie og medhjælpere. I byerne sultede 
man, især i underklassen, der ikke havde råd til at 
supplere de sparsomme rationer. Butikkerne var 
tomme eller solgte dårlige erstatningsvarer, og ge-
nerelt set var der mangel på sæbe, kaffe og tobak. 
Smugleri med de rationerede varer fandt sted i stor 
stil og foregik især hen over Kongeåen. Tilsvarende 
var tyverier udbredt.

Vintrene var hårde uden nok brændsel. El og gas 
kunne kun fås et par timer dagligt, og petroleum til 
belysning kunne dårligt skaffes. Alle frøs, og skole-
børn sad med overtøjet på i skolen. Ordentligt tøj 
blev erstattet af papir eller brændenældefibre. De 
dårlige forhold fik mange til at bukke under for den 
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Første Verdenskrig 
kastede mørke skygger 
over Sønderjylland 
i årtier. Det gjaldt 
særlig for de faldnes 
efterladte og for 
krigsinvaliderne, men 
alle krigsdeltagere 
var mere eller 
mindre mærket 
af krigshelvedet. 
Her ses veteraner 
fra Foreningen 
af Dansksindede 
Sønderjydske 
Krigsdeltagere 1914-
1918 på den danske 
soldaterkirkegård i 
Braine i Frankrig i 1964.
|| Museum 
Sønderjylland – 
Institut for Sønderjysk 
Lokalhistorie/Ole Bech

verdensomspændende influenzaepidemi, der gik 
under navnet den spanske syge. 

Og så var der usikkerheden om fremtiden. Den 
tyske inflation løb allerede hurtigt og udhulede folks 
kontante værdier. Før krigen kostede 100 mark 89 
kr., i november 1918 var det 53 kr., og i februar 1920 
var tallet 7 kr. Eksperter troede fuldt og fast på, at 
markkursen ville rette sig igen, når Tyskland atter 
kom på benene, så de fleste beholdt deres mark. Det 
store spørgsmål var, hvordan de skulle omveksles til 
kroner ved Genforeningen. Ville Danmark betale for 
marken til parikursen fra 1914 eller til dagskursen? 
Eller noget midtimellem? 

Nyrige gullaschbaroner, der havde tjent store 
summer ved at levere mad og andre varer i stor stil 
til militæret, stillede deres rigdom til skue på en 
måde, som provokerede de fattige. Deres beskedne 
løn kunne ikke følge med de stigende priser. Opho-
bet harme og desperation betød en radikalisering af 
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arbejderklassen. I byerne vandt arbejder- og solda-
terrådene gehør. Beslaglæggelser af fødevarelagre 
og strejker var daglige foreteelser i en tid, hvor ar-
bejderbevægelsen var i fremgang. Ud over Sønder-
jydsk Arbejder-Forening var det først og fremmest 
SPD, mens de uafhængige socialdemokrater i Unab-
hängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(USPD) og kommunisterne i Kommunistische Partei 
Deutschlands (KPD) ikke havde den samme betyd-
ning som i de større byer. 

Ikke alene dansksindede sønderjyder, men også 
mange med et uafklaret nationalt tilhørsforhold så 
Danmark som landet, der flød med mælk og hon-
ning. Nordfra blev der straks efter våbenstilstanden 
organiseret hjælp til sønderjyderne, især gennem 
Den sønderjydske Fond. Fra tysk side lød beskyld-
ninger om stemmekøb. Så enkelt var det sjældent, 
men der er ingen tvivl om, at de ringe levevilkår i 
Sønderjylland trak folk i dansk retning allerede før 
afstemningerne.   

Den internationale kommission tager over 
Versaillesfreden bestemte, at en international 
kommission på fem medlemmer skulle overvåge 
afstemningen i Sønderjylland. Den kom til at bestå 
af den britiske ambassadør i Danmark, sir Charles 
Marling (1862-1933), som formand, den franske am-
bassadør og forfatter Paul Claudel (1868-1955), den 
norske telegrafdirektør Th. Heftye (1860-1921) og 
den svenske amtmand Oscar von Sydow (1873-1936). 
Et amerikansk medlem blev aldrig udpeget, fordi 
kongressen afviste at ratificere Versaillestraktaten. 
Claudel og Heftye var udpræget danskvenlige med 
sympati for Flensborgbevægelsen, mens Marling og 
von Sydow var mere neutrale og lyttede til den dan-
ske regering. 

Den internationale kommission med det officiel-
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le navn Commission Internationale de Surveillance 
du Plébiscite Slesvig (CIS) overtog styret af afstem-
ningsområdet den 10. januar 1920. CIS fik domicil 
på Hotel Flensburger Hof. Tysk militær rømmede 
området, som britiske og franske tropper besatte – i 
alt ca. 3.000 mand. En britisk admiral var øverstbe-
falende og befandt sig på HMS Carysfort i Flensborg 
Fjord, hvor den franske krydser La Marseillaise også 
lå. Hovedstyrken lå på marineskolen i Mørvig og på 
skibene, mens næsten 1.000 mand blev fordelt på 
byerne – franskmænd til Sønderborg og Haderslev 
og briter til Aabenraa, Tønder og Flensborg. De 
tysksindede så soldaterne som en fjendtlig besættel-
sesmagt, mens de dansksindede bød dem velkom-
men som befriere. 

De øverste tyske embedsmænd forlod både deres 
poster og afstemningsområdet. I stedet udnævnte 
CIS efterfølgere. I Haderslev, Aabenraa, Sønderborg 
og Tønder Amter kom dansksindede amtmænd til, 
mens overborgmesteren og amtmanden i Flens-
borg var moderate tysksindede. Også de lokale 
politimestre blev udskiftet, men kunne dog blive i 
området. Der blev også udpeget tekniske eksperter 
og et folkeforsyningsråd, som skulle sikre beboerne 
tilstrækkelige fødevareforsyninger. En særlig dom-
stol skulle idømme straffe ved overskridelse af CIS’ 
forordninger. 

CIS oprettede sit eget gendarmerikorps på knap 
400 mand, mens byerne beholdt deres kommu-
nale politi. Alle betjente bar blåt armbind med et 
metalskjold med bogstaverne CIS. Langt de fleste 
gendarmer var dansksindede. Også i 2. zone. Som 
politidirektør ansatte CIS en dansk kaptajn. Det før-
te til heftige protester fra tysk side, og det blev ikke 
bedre, da CIS ansatte Waldemar Sørensen som poli-
timester i Flensborg. CIS udøvede også kontrol med 
jernbane, post og telegraf og udsendte 14 frimærker 
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Den internationale 
kommission styrede 
afstemningsområdet 
i Slesvig fra den 10. 
januar til den 15. juni 
1920. Fra venstre mod 
højre ses Oscar von 
Sydow fra Sverige, 
Thomas Heftye fra 
Norge, Paul Claudel fra 
Frankrig, formanden 
sir Charles Marling 
og sekretæren J.C. 
Brudenell-Bruce 
(1885-1960), begge fra 
Storbritannien. Maleri 
af Harald Slott-Møller 
(1864-1937).
|| Mads Elmquist og 
Frej Rosenstjerne/
Folketinget

med værdier fra 2½ pfennig til 10 mark. I fem må-
neder udgjorde 1. og 2. zone en lilleputstat, hvor CIS 
som regering forsøgte at dele sol og vind lige, så den 
danske og den tyske nationale agitation kunne ud-
folde sig lige frit inden for traktatens rammer.

Folkeafstemningerne 
Efter den internationale kommissions overtagelse 
af styret begyndte en heftig agitation. I 1. zone var 
befolkningen i forvejen nationalt polariseret. Kun 
5-10 % af befolkningen søgte at undgå national stil-
lingtagen. Det drejede sig især om mennesker, der 
levede i blandede ægteskaber. Hos andre var kri-
stentroen ”det ene fornødne”. For de mest konser-
vative missionsfolk hørte det nationale til ”verdens 
anliggender”, som troende ikke skulle beskæftige 
sig med. 

Afstemningskampen foregik efter moderne 
mønster. Farverige plakater skabt af billedkunstne-
re blev en vigtig del af den. I alt fremstillede oplys-
ningskontoret under det midlertidige ministerium 
for sønderjyske anliggender 15 plakater i et samlet 
oplag tæt på 108.000. I 2. zone sørgede Mellemsles-
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vigsk Udvalg for flere plakater. På tysk side stod Det 
tyske Udvalg for fremstillingen af plakaterne. 

Den mest udbredte danske plakat refererede til 
fredstraktaten og folkenes selvbestemmelsesret, 
men ellers slog plakaterne på national identitet. 
Plakater viste henholdsvis Danmarks og Tysk-
lands historiske ret til Slesvig. Andre appellerede 
til samhørigheden med de hedengangne slægter. 
1700-1800-tallets symbol på den danske nation, 
”Mor Danmark”, kaldte på sine børn, og den barske 
ridder ”Dänenschreck” svor ved den blå-hvid-røde 
slesvig-holstenske fane: ”Vi vil være tyske, som vore 
fædre var”. Grundfortællingen var, at nationalfølel-
sen havde sin rod århundreder tilbage i tiden. Var 
den i mellemtiden blevet svækket, gjaldt det om at 
vække de slumrende følelser til live. En dansk pla-
kat forkyndte med en lurblæser stående på en bro 
over Kongeåen: ”Vågn og stem for Danmark”. 

Rene følelsesmæssige appeller så man også. Fx 
den lille dreng, der opfordrer sin mor til at tænke 
på sin lille purk og stemme dansk. Den var så virk-
ningsfuld, at den ikke blot blev efterlignet på tysk 
side, men også på polsk ved folkeafstemningen i 
Øvre Schlesien.

Endelig benyttede plakater materielle argumen-
ter. Et dansk landskab med bølgende kornmarker 
og bondegårde med vajende flag henviste diskret 
til bøndernes velstand nord for Kongeåen. Plakater 
med økonomisk argumentation forekom udeluk-
kende i 2. zone. For at appellere bredt fik også de 
danskorienterede plakater tysk tekst. En dansk 
plakat forkyndte: ”Når fanen atter er hvid og rød, så 
er det slut med den bitre nød”. Den kunne dårligt 
være mere direkte i sin henvisning til de alvorlige 
økonomiske og sociale problemer. Tyskere overklæ-
bede den med løbesedler med budskabet: ”Hellere 
tysk nød end dansk brød”. Og så såede man tvivl om 
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danske ordninger som alderdomsforsikring og valu-
taomveksling. På ingen af siderne var man kræsne, 
og sandhedsværdien var tit begrænset. 

Plakater og løbesedler var langtfra de eneste 
medier, som blev taget i brug. Ud over eksisterende 
danske og tyske blade blev der i 2. zone udgivet selv-
stændige afstemningsaviser, den danskorienterede 
Unser Land og den tyskorienterede Unser Schleswig. 
Ingen af dem tonede rent flag i titlen.

Nok så vigtige var de mange møder. De samlede 
op til flere hundrede deltagere. I 1. zone kunne de 
dansksindede holde møder uden den preussiske 
gendarms overvågning og synge de sange, som 
preus serne tidligere forbød. Her var stemningen 
høj. Omvendt var den trykket blandt de tysksin-
dede, fordi de med en bloc-afstemningen imødeså 
landsdelens indlemmelse i Danmark, men de stod 
stærkt i den sydlige del og fik opbakning fra de 
tilrejsende, som kom sydfra for at stemme. Især i 
de sidste dage før afstemningen ankom det ene tog 
og skib efter det andet. De rejsende blev modtaget 
med musik og gik i optog fra stationen eller havnen 
gennem byerne til indkvartering og bespisning hos 
deres værtsfolk. 

Dansk- og tysksindede arrangerede møder hver 
for sig. I Ubjerg mødte egnens mange tysksindede 
op til et dansk møde på kroen og forlangte, at der 
blev talt tysk. Man enedes om hverken at tale dansk 
eller tysk, men sønderjysk, og mødet forløb derfor 
i fordragelighed. I en anden tysk højborg, Ravsted, 
var der indbudt både til et dansk og et tysk møde to 
dage før afstemningen. Her besluttede man at høre 
på talerne i fællesskab for siden at gå hver for sig 
og synge. Hovedtalerne var minister H.P. Hanssen 
og pastor Johannes Schmidt. Diskussionen drejede 
sig navnlig om det rimelige i en bloc-afstemningen 
og blev indimellem lidt heftig, men blev alligevel 
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stærkt i den sydlige del og fik opbakning fra de 
tilrejsende, som kom sydfra for at stemme. Især i 
de sidste dage før afstemningen ankom det ene tog 
og skib efter det andet. De rejsende blev modtaget 
med musik og gik i optog fra stationen eller havnen 
gennem byerne til indkvartering og bespisning hos 
deres værtsfolk. 

Dansk- og tysksindede arrangerede møder hver 
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i fordragelighed. I en anden tysk højborg, Ravsted, 
var der indbudt både til et dansk og et tysk møde to 
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på talerne i fællesskab for siden at gå hver for sig 
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og pastor Johannes Schmidt. Diskussionen drejede 
sig navnlig om det rimelige i en bloc-afstemningen 
og blev indimellem lidt heftig, men blev alligevel 
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afviklet på værdig vis. Sådan var det generelt for 
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mod plakater. Når modstandere i større tal stod 
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på næver, men på sangstemmer, som det skete ved 
”sangerkrigen i Tinglev”, hvor dansk- og tysksindede 
konkurrerede om, hvem der kunne synge højest. 

Mere uforsonlig var stemningen i 2. zone, hvor 
udfaldet af afstemningen var åbent. I Flensborg var 
de dansksindede talrige nok til at gennemføre mø-
der og optog, men i landdistrikterne var de lokale 
støtter ofte husmænd, håndværkere og landarbejde-
re, der var afhængige af assistance nordfra. Her var 
de tysksindede ikke sjældent i overtal – også på de 
danske møder – og kunne dreje dem i tysk retning. 

På begge sider fik beboerne i afstemningsom-
rådet uddelt flag, som de skulle hejse på afstem-
ningsdagen. Dansksindede flagede selvfølgelig med 
Dannebrog. Tysksindede genoplivede det blå-hvid-
røde slesvig-holstenske flag fra 1844, men flagede 
også med kejserrigets sort-hvid-røde farver. Den 
sort-hvide preussiske fane sås derimod sjældent, 
det samme gjaldt den nye republiks sort-rød-gyldne 
flag. Der var tydeligvis større appel i de regionale 
farver, mens interessen var ringe for at markere 
tilhørsforhold til Preussen og Weimarrepublikken. 
CIS, der også censurerede aviser, løbesedler og pla-
kater, udstedte et flagforbud for 2. zone, som man 
efter tyske protester indskrænkede til kun at gælde 
for offentlige bygninger. CIS skred også ind mod 
embedsmænds deltagelse i den tyske agitation i 2. 
zone.    

Afstemningen i 1. zone fandt sted den 10. februar 
1920. Deltagelsen var meget høj – 91,5 % svarende til 
godt 100.000 vælgere. I valglokalerne fik de udleve-
ret en blå konvolut med teksten Volksabstimmung/
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To danske 
afstemningsplakater. 
Plakaten til venstre er 
tegnet af Harald Slott-
Møller og minder på 
tysk vælgerne i 2. zone 
om, at afstemningen 
er hemmelig, og at 
de ikke behøver at 
frygte repressalier, 
hvis de stemmer 
dansk. Plakaten til 
højre er tegnet af Thor 
Bøgelund (1890-1959) og 
viser ”Mor Danmark”. 
Det nationale symbol 
med rod i 1700-tallet 
appellerer til 
sønderjyderne om 
at lytte til kaldet fra 
Danmark og vende 
Tyskland ryggen.
|| Museum 
Sønderjylland – 
Sønderborg Slot og 
Dansk Plakatmuseum/
VISDA

Folkeafstemning. Den tog de med sig ind i stemme-
boksen. Her lå to bunker med hvide stemmesedler, 
den ene fortrykt med Danmark/Dänemark, den 
anden med Deutschland/Tyskland. Vælgerne putte-
de stemmesedlen for deres foretrukne land i konvo-
lutten, som de lagde i urnen uden for boksen. 

Resultatet var som forventet, men vakte ikke 
desto mindre stor glæde på dansk side. Både syd 
og nord for Kongeåen. I alt blev der afgivet 75.431 
danske og 25.329 tyske stemmer – 74,9 % for Dan-
mark og 25,1 % for Tyskland. Af stemmerne blev 
ca. 24.000 afgivet af tilrejsende vælgere, heraf ca. 
15.000 nordfra og ca. 9.000 sydfra. De tilrejsende fik 
således en betydelig indflydelse på afstemningen. 
Forholdsvis gavnede det tyskerne mest. Til gengæld 
var næsten 8.000 tysksindede afskåret fra at stem-
me, fordi de var tilflyttet landsdelen efter 1. januar 
1900. Det var næppe rimeligt, at opholdskravet blev 
sat så højt som til 20 år i fredstraktaten. Beregnin-
ger tyder imidlertid på, at de to urimeligheder opve-
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Både på de danske 
og de tyske 
afstemningsplakater 
spillede 
hjemstavnsmotiver 
en betydelig rolle. 
Plakaten til venstre er 
tegnet af Paul Haase 
(1873-1925) og viser 
en typisk slesvig-
holstensk bonde, som 
sår korn. Den advarer 
imod, at danskerne skal 
høste frugterne af hans 
indsats. Plakaten til 
højre er tegnet af Alex 
Eckener (1870-1944) 
og påberåber sig 1.000 
års slesvigsk historie. 
Den sætter lighedstegn 
mellem slesvigsk 
regional identitet og 
tyskhed.
|| Museum 
Sønderjylland – 
Sønderborg Slot

jede hinanden, og at afstemningen derfor alligevel 
gav et troværdigt billede af befolkningens holdning. 

Afstemningsresultatet efterlod ingen tvivl om, at 
1. zone i sin helhed ville tilfalde Danmark. Der var 
massive danske flertal i langt de fleste landsogne. 
Rejsby og Skast Sogne på vestkysten lå højest med 
98 % danske stemmer. Blandt byerne havde Haders
lev dansk flertal på 63 %. I Aabenraa og Sønderborg 
blev der afgivet 45 og 44 % danske stemmer. De 
beskedne tyske flertal i byerne druknede i de om
givende landkommuners markante danske flertal. 
Længst mod syd stod tyskheden stærkere. I Tinglev 
Sogn var der med 43 % danske stemmer et beher
sket tysk flertal. Længst mod sydvest var det tyske 
flertal derimod massivt, og den danske stemmean
del tilsvarende lav: Ubjerg Sogn 17 %, Tønder 23 %, 
Højer 27 % og Højer Landsogn 38 %. Mellem de to 
første og de to sidste steder lå imidlertid Møgeltøn
der Sogn med 86 % danske stemmer. Da 1. zone 
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Resultat af folkeaf-
stemningerne den 
10. februar og den 14. 
marts 1920 i de enkelte 
distrikter. Kortet vi-
ser andelen af danske 
stemmer:

 Under 10 %
  10-25 %
 25-50 %
 50-75 %
 75 til 100 %
  Ingen stemmeafgi-

velse
  Kan ikke påvises

På kortet er endvidere 
indtegnet forskellige 
grænseforslag:

 Tiedjelinjen
  Sydgrænse for 1. 

zone
  Dansk-tysk grænse 

fra 1920
  Claudel-Heftye- 

linjen
  Sydgrænse for 2. 

zone
|| Jørgen Andersen

stemte en bloc, fik de nævnte tyske flertal ingen 
betydning for grænsedragningen. 

Trods en bloc-afstemningen krævede den tyske 
grænselandssagkyndige Johannes Tiedje (1879-
1946) en nordligere grænse. Tiedjelinjen skulle ikke 
alene sikre Højer, Tønder og Ubjerg for Tyskland, 
men også store dele af området over mod Aabenraa 
og nordsiden af Flensborg Fjord næsten helt til 
Gråsten. I området var der samlet set et tysk flertal, 
men det skyldtes de store tyske flertal mod sydvest. 
Tiedje benyttede dermed samme majoriserings-
teknik, som lå til grund for en bloc-afstemningen 
i 1. zone, men det lykkedes ham ikke at sprænge 
fredstraktatens en bloc-afstemning. På 100 års 
afstand må det vurderes, at Clausenlinjen og Tiedje-
linjen begge belastede den elastik, der må være i et 
nationalt blandet område, maksimalt uden at bryde 
med selvbestemmelsesretten. Clausenlinjen gav dog 
en mere praktisk grænse.

Den stærke tyske agitation for Tiedjelinjen fik 
ikke indflydelse på grænsedragningen, men måske 
på afstemningen i 2. zone den 14. marts. Også her 
blev valgdeltagelsen høj: 91,1 %. Der blev afgivet 
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12.800 danske stemmer og 51.724 tyske stemmer, 
hvilket svarede til 19,8 % og 80,2 %. I Flensborg var 
den danske andel af stemmerne 24,8 %. Dansk fler-
tal var der kun i tre små kommuner på den vestlige 
del af øen Før: Goting, Hedehusum og Utersum. På 
fastlandet var der ingen kommuner med dansk fler-
tal. Tættest på kom Jarlund lige op til 1. zone, hvor 
der formentlig var et spinkelt dansk flertal blandt 
de bosiddende. Ellers var der overalt en markant 
tysk overvægt. Især langs vestkysten syd for Tønder 
var det danske resultat ringe. 

Grænsestriden kulminerer – Påskekrisen 
For de dansksindede i Flensborg og omegn var tan-
ken om igen at skulle under tysk styre uudholdelig. 
Deres desperation blev udnyttet til en stærk følel-
sesmæssig appel, i første række blandt slægtninge 
og venner i 1. zone, men også nord for Kongeåen 
og ikke mindst i hovedstaden. Der rejste sig en na-
tionalistisk stemningsbølge, som under feltråbet 
”Flensborg hjem” rev mange med. 

Kort efter afstemningen opstod planen om at 
internationalisere 2. zone. Zonen skulle have selv-
styre under international overhøjhed, men økono-
misk knyttes til Danmark. Efter en årrække skulle 
der være en ny afstemning. Forslaget svarede til 
Versailles fredens bestemmelser for Saar, der skulle 
være et mandatområde under Folkeforbundet i 15 år 
og styres af en international regeringskommission, 
men i økonomisk union med Frankrig. Traktaten 
indeholdt ikke en lignende mulighed for slesvigske 
områder. H.P. Hanssen afviste internationaliserin-
gen og ville lukke grænsespørgsmålet, mens Tysk-
land var svækket, og situationen gunstig for Dan-
mark. 10-15 år senere kunne magtforholdene være 
vendt om. Det fik han som bekendt ret i. I 1933 
kom nazisterne til magten og indledte deres opgør 



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

62

Nødpengeseddel fra 
Tinglev (tysk: Tingleff) 
Kommune, der agiterer 
for Tiedjelinjen. Den 
ville betyde, at Tinglev 
blev i Tyskland.
|| Arkivet ved Dansk 
Centralbibliotek for 
Sydslesvig

med Versaillesfreden. Ved afstemningen i Saar i 
1935 stemte 91 % for genindlemmelse i Tyskland. Alt 
taler for, at de tysksindede i 2. zone ville have været 
tilsvarende standhaftige i deres nationale identitet. 

Regeringen Zahle ville aldrig anmode CIS om 
at indstille til fredskonferencen, at 2. zone skulle 
lægges til Danmark eller internationaliseres. Det 
var Flensborgfolk og Dannevirkemænd fuldt ud klar 
over. Sønderjysk Kreds af 1918 konspirerede derfor 
for at få en anden regering og opfordrede kongehu-
sets advokat, højesteretssagfører Otto Liebe (1860-
1929), til at danne et forretningsministerium uden 
om partierne. Liebe begyndte at sammensætte sin 
ministerliste. Med underskrifter og demonstratio-
ner blev der appelleret til Christian 10. om at gribe 
ind. Kongens sympatier for Flensborg var alment 
kendt. 

Et rygte om, at CIS ville mødes med den danske 
regering den 31. marts, gjorde et regeringsskifte til 
en hastesag. Den 26. marts kom Peter Grau og H.D. 
Kloppenborg-Skrumsager til København. De fik den 
russiske enkekejserinde i eksil, Dagmar (1847-1928), 
til at råde sin nevø kongen til et regeringsskifte. 
Grau fik overtalt Det Konservative Folkeparti til at 
kræve nyvalg, mens Kloppenborg bearbejdede de 
borgerlige blade. Venstres stærke mand, J.C. Chri-
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stensen, tøvede, og Neergaard afviste. Den 27. marts 
instruerede Dannevirkemanden J.S. Vanggaard fra 
Venstre Grau og Kloppenborg, så de på bevægede 
møder kunne overtale partiets bestyrelse og gruppe 
til at forlange nyvalg. På et møde på Ny Carlsberg fik 
Vanggaard yderligere to udbrydere fra regerings-
partierne og Erhvervspartiets enlige repræsentant 
i Folketinget til at slutte sig til kravet. Det så ud til, 
at regeringens flertal i Folketinget var borte. Det 
var dog ikke tilfældet, fordi en konservativ gik den 
modsatte vej. Ikke desto mindre rådede etatsråd og 
direktør for ØK H.N. Andersen (1852-1937) kongen 
til at handle. Etatsråden spillede en stor rolle som 
grå eminence i udenrigspolitiske spørgsmål og var 
Dannevirkemand i hjertet. De førende borgerlige 
blade forlangte nyvalg. 

Den 29. marts om formiddagen var Zahle i audi-
ens. Christian 10. bad ham udskrive valg. Det afviste 
statsministeren, fordi kravet var fremsat uden for 
rigsdagen. Regeringen ville have en ny valglov på 
plads, før den udskrev valg. Zahle tilføjede, at det jo 
stod kongen frit for at afskedige ministeriet. Kon-
gen tog ham på ordet og erklærede ministeriet for 
afskediget. Dermed kastede majestæten det danske 
politiske system ud i den alvorligste situation, det 
havde oplevet i fredstid: Påskekrisen. Bruddet på 
den parlamentariske statsskik fra systemskiftet i 
1901 skyldtes altså kravet om en sydligere grænse. 
Det udelukker ikke, at utilfredshed med ministeri-
ets økonomiske politik eller ønsket om at udskyde 
en ny valglov også spillede en rolle for nogle aktører. 

Kongen tilkaldte Liebe, der indvilgede i at danne 
et forretningsministerium for at udskrive valg. Efter 
hårdt arbejde lykkedes det Liebe at præsentere kon-
gen for en ministerliste næste dags eftermiddag. En 
minister fortalte pressen, at regeringen Liebe gik 
ind for internationaliseringsplanen, men ellers var 
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dens primære mål at udskyde indstillingen fra CIS, 
indtil valg var afholdt og en ny regering dannet. 

Socialdemokraterne reagerede stærkt. Social- 
Demokraten udkom med et ekstranummer under 
overskriften ”Kongen begår statskup”. Avisen mere 
end antydede, at svaret måtte være en generalstrej-
ke. Partiformanden Thorvald Stauning (1873-1942) 
stillede kongen et ultimatum: Regeringen Zahle 
skulle genindsættes, og rigsdagen indkaldes. Ellers 
blev der generalstrejke, der skulle træde i kraft den 
6. april. Det lykkedes ham at samle fagbevægelsen 
bag parolen. Arbejderbevægelsens venstrefløj, syn-
dikalisterne, stod bag møder og demonstrationer 
i København og de store provinsbyer. På Amalien-
borg Slotsplads lød råbet om republik. Ministeriet 
Liebe trak soldater til byen og fik den private strej-
kebryderorganisation Samfundshjælpen til at holde 
samfundsvitale funktioner gående. 

En deputation fra Københavns Borgerrepræ-
sentation gik i spidsen for et folketog til kongen 
og forlangte Liebe afløst af et nyt ministerium. Til 
akkompagnement af råbet ”Ned med Kresjan – leve 
republikken!” mødte deputationen frem for kongen 
påskelørdag. Liebe afviste deputationen, men den 
gjorde sammen med demonstrationerne indtryk 
på kongen. Også H.N. Andersen rådede ham til at 
indlede forhandlinger med partilederne. Uden om 
Liebe og de andre ministre indkaldte kongen parti-
lederne til møde på Amalienborg samme aften kl. 
21. I de første par timer kom man ikke ud af stedet. 
Kl. 23 blev Liebe tilkaldt, og et par andre ministre 
stødte til. Ministrene befandt sig på første sal i re-
sidenspalæet, partilederne i stuen. Kongen gik så 
frem og tilbage og forhandlede separat med parter-
ne. Det var ikke særlig kongeligt. Ved firetiden på-
skemorgen lod kongen Liebe falde. Ministrene følte 
sig svigtet af kongen og gik bitre hjem. 
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Afskedigelsen banede vejen for et nyt forret-
ningsministerium, som var accepteret af de politi-
ske partier. Det fik overformynder M.P. Friis (1857-
1944) som statsminister og skulle udskrive valg så 
hurtigt, som en ny valglov tillod det. Generalstrej-
ken blev aflyst. 

Der blev udskrevet valg til den 26. april 1920. 
Valget blev et stort nederlag for Radikale Venstre, 
som blev halveret, mens Socialdemokratiet og Ven-
stre gik lidt frem, Det Konservative Folkeparti noget 
mere. Venstremanden Neergaard dannede regering 
med støtte fra De Konservative. Det var atter hver-
dag i dansk politik. 

Kongens magt var svækket, og han respekterede 
herefter parlamentarismens betingelser. Den tabte 
popularitet kom han så rigeligt til at indhente i gen-
foreningsdagene.  
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Det blev en delt indstilling. Flertallet bestod af 
formanden Charles Marling, der havde to stemmer 
ved stemmelighed, og Oscar von Sydow. De indstil-
lede, at den dansk-tyske grænse med små afvigelser 
kom til at følge grænsen mellem 1. og 2. zone. Min-
dretallet bestod af Paul Claudel og Th. Heftye, der 
ønskede, at også sognene Aventoft, Sønder Løgum, 
Ladelund og Medelby samt Kobbermøllen og Was-
sersleben kom med til Danmark. Begrundelsen for 
Claudel-Heftye-linjen var officielt geografiske og 
økonomiske hensyn, men reelt at de fire sogne trods 
store tyske flertal på 75-85 % af stemmerne endnu 
var overvejende sønderjysktalende og derfor lod sig 
integrere i Danmark. Ministeriet Liebe havde un-
derhånden ladet kommissionen vide, at Danmark 
ville tage imod de fire sogne. Hvis de fire sogne kom 
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med til Danmark, ville det tyske mindretal blive 
mærkbart styrket, og den nye grænses legitimitet 
svækket. Derfor var H.P. Hanssen modstander af 
denne grænselinje. 

Under valgkampen i Danmark stod planen om 
internationalisering af 2. zone i centrum. Den blev 
regeringen Neergaards grænsepolitik, selv om flere 
venstrefolk tvivlede på, at den kunne gennemfø-
res. Det gjorde Neergaard nok også selv, men han 
kunne bruge planen i valgkampen og til at sikre 
konservativ opbakning til sin regering. Det betød, 
at et nærmere samarbejde mellem regeringen og 
H.P. Hanssen var umuligt, for Hanssen stod fast 
på sin modstand. Han modtog anonyme breve, der 
stemplede ham som landsforræder, og brevskrivere 
opfordrede ham til at hænge sig selv. Det kostede at 
gå mod strømmen i grænsespørgsmålet. 

Planen om internationalisering var populær, og 
der blev i 1. zone samlet næsten 22.000 underskrif-
ter. Mellemslesvigsk Udvalg sendte en delegation 
til Paris – regeringen støttede delegationen. Den 
9. maj vedtog fredskonferencen imidlertid at følge 
flertalsindstillingen fra CIS. Briterne ville lukke 
sagen. Da den mellemslesvigske delegation kom til 
Paris, var løbet kørt. Neergaard besluttede derfor 
at se bort fra en officiel dansk anmodning om en 
internationalisering. Det sidste håb for de danske i 
2. zone var slukket. 

Tilbage stod indlemmelsen af 1. zone i Danmark. 
Det skete i en glidende overgang fra internationalt 
til dansk styre. Den 5. maj 1920 holdt dansk militær 
sit indtog, og grænsegendarmeriet rykkede fra Kon-
geåen til grænsen mellem 1. og 2. zone. Den 6. maj 
udpegede CIS og den danske regering i fællesskab 
amtmand Viggo Rothe Haarløv (1872-1931) til civil 
administrator for 1. zone. Den 20. maj indførte man 
kronemønten og dansk postvæsen, mens paskontrol 
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Danske soldater besatte 
Sønderjylland den 5. 
maj 1920. Her byder 
befolkningen dem 
dagen efter velkommen 
til Dybbøl. Maleri af 
Erik Henningsen (1855-
1930). 
|| Det 
Nationalhistoriske 
Museum på 
Frederiksborg Slot/
Foto: Kit Weiss

mellem 1. og 2. zone så dagens lys om natten mellem 
den 26. og 27. maj.  

Den 15. juni underrettede fredskonferencens 
formand, den franske premier- og udenrigsminister 
Alexandre Millerand (1859-1943), officielt den dan-
ske regering om fredskonferencens beslutning. Den 
nye grænse svarede stort set til grænsen mellem  
1. og 2. zone. Området nord for grænsen blev samti-
dig overleveret til Danmark med øjeblikkelig virk-
ning. Dog beholdt de allierede suveræniteten over 
området. Samme dag bekendtgjorde CIS, at dens 
myndighed ophørte næste dag. Den 16. juni overtog 
Danmark derfor administrationen af 1. zone. 

Så længe Danmark ikke havde fået suverænite-
ten, kunne danske love ikke sættes i kraft. Områ-
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det kunne heller ikke indlemmes i kongeriget, og 
kongen kunne ikke rejse hertil. Derfor pressede 
regeringen på for at få overdraget suveræniteten. 
Det skulle ske ved ”den tresidede traktat”, som Dan-
mark, Tyskland og de allierede skulle underskrive. 
Men Tyskland afviste og holdt muligheden åben for 
en nordligere grænse. Den 5. juli blev der i stedet 
undertegnet en traktat mellem de allierede og Dan-
mark (”den tosidede traktat”). Dermed overdrog de 
allierede alle suverænitetsrettigheder til Danmark 
med tilbagevirkende kraft fra den 15. juni 1920. Den 
24. august 1920 meddelte statsministeren i Statsti-
dende, at ”tidspunktet for Danmarks erhvervelse af 
suveræniteten over de sønderjyske landsdele [vil] 
være at regne fra 15. juni 1920”. Dermed blev denne 
dato knæsat som den officielle genforeningsdag. 

Da ingen på dansk side ønskede at give området 
en særstatus inden for den danske stat, som min-
dede om hertugdømmet Slesvig før 1864, skulle 
det indlemmes i kongeriget. Den 9. juli underskrev 
Christian 10. ”lov om indlemmelse af de sønderjyske 
landsdele i kongeriget”. Loven trådte straks i kraft. 
Dermed var sidste brik faldet på plads, og genfor-
eningsfestlighederne begyndte. 

I datiden blev den nye dansk-tyske grænse 
bedømt vidt forskelligt. Søger man en uafhængig 
vurdering, kommer det bedste bud fra den ameri-
kanske ekspert Sarah Wambaugh (1882-1955). I sit 
tobindsværk Plebiscites since the World War fra 1933 
om folkeafstemningerne efter Første Verdenskrig 
skrev hun: 

”Danmark anser sagen for afsluttet. Tilsyneladende 
gør Tyskland også. For resten af verden var folke-
afstemningen så fair og fortræffeligt forvaltet, at 
det slesvigske spørgsmål, som var skyld i tre krige i 
det 19. århundrede og splittede Europas regeringer 
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igennem hen ved syv årtier, er ophørt med at eksi-
stere”. 

Det må også være konklusionen i 100-året for Gen-
foreningen.

Et nyt Europakort
Sønderjylland var langtfra det eneste sted, hvor 
der skete territorielle forandringer i kølvandet på 
Første Verdenskrig. Et helt nyt Europakort opstod 
med nationalstater som dominerende statsform. 
Ruslands opløsning havde allerede i 1917-1918 gjort 
det muligt for befolkningerne i Finland, Estland, 
Letland, Litauen og Polen at etablere selvstændige 
stater. Ud over Versaillesfreden med Tyskland ind-
gik de allierede i 1919-1920 Saint-Germain-traktaten 
med Østrig, Neuilly-sur-Seine-traktaten med Bulga-
rien, Trianontraktaten med Ungarn og Sèvres-trak-
taten med Det Osmanniske Rige. Traktaterne førte 
til oprettelse af Tjekkoslovakiet som selvstændig 
stat, mens et stærkt reduceret Ungarn blev helt uaf-
hængigt af Østrig, og Jugoslavien opstod som et for-

 Nye stater
  Grænse for Det 

tyske Rige 1914
  Grænse for 

Østrig-Ungarn 1914
  Grænse for Rusland 

1914
  Grænser efter 

fredsslutningerne

Seks steder blev 
grænserne ændret 
efter internationalt 
overvågede 
folkeafstemninger:
1  Sønderjylland, 

februar og marts 
1920

2  Allenstein og 
Marienwerder, juli 
1920

3  Kärnten, oktober 
1920

4  Øvre Schlesien, 
marts 1921

5  Burgenland, 
december 1921

6  Saar, januar 1935
|| Museum 
Sønderjylland – 
Sønderborg Slot 
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Danmarks og 
Sønderjyllands 
forening – et eksempel 
blandt mange på 
national kitsch fra 
1920. Sønderjyllands 
integration i Danmark 
var mere et langt sejt 
træk end en fest.
|| Historisk Arkiv for 
Haderslev Kommune

enet kongerige for serbere, kroatere og slovenere. 
Helt uden for traktaterne kæmpede Irland sig i 1922 
til dominionstatus og opnåede i 1937 fuld selvstæn-
dighed fra Storbritannien, som beholdt Nordirland. 

Flere steder benyttede man folkeafstemninger – 
der blev internationalt kontrolleret – til at fastsætte 
grænserne. I Allenstein i Østpreussen og i Mari-
enwerder i Vestpreussen stemte store flertal for at 
blive ved Tyskland. Kun tre landsbyer kom til det 
genoprettede Polen. Øvre Schlesien blev efter af-
stemning delt mellem Tyskland og Polen. I Kärnten 
stemte flertallet for at blive i Østrig frem for at blive 
afstået til Slovenien. Burgenland stemte derimod 
for at blive i Ungarn frem for Østrig. 

100 år efter bliver folkeafstemninger stadig 
bragt på bane som løsning på nationalitetskonflik-
ter. Folkenes selvbestemmelsesret er fremdeles 
et tema i international politik, omend frygten for 
at lave om på bestående stater og deres grænser 
behersker de internationale organisationer og stor-
magterne. I 2011 opnåede Sydsudan uafhængighed 
fra Sudan ved en afstemning gennemført under 
international kontrol. I 2014 stemte Skotland om 
uafhængighed fra Storbritannien – et beskedent 
flertal afviste. Samme år stemte Krim for indlem-
melse i Rusland. Afstemningen blev gennemført 
med meget kort frist, der gav ringe mulighed for en 
fair valgkamp. Krimafstemningen levede ikke op til 
demokratisk standard, men tjente især til at legiti-
mere en magtbaseret anneksion. 

I 2017 søgte den regionale regering i Catalonien 
at gennemføre en afstemning om uafhængighed 
fra Spanien. Den spanske regering i Madrid forbød 
afstemningen og forhindrede den med magt flere 
steder. Et stort flertal stemte for uafhængighed, 
men valgdeltagelsen var lav, og resultatet er derfor 
omdiskuteret.
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Sønderjyl-
land skifter 
ham
Genforeningen i 1920 fik stor betydning for Dan-
marks historie. Danmark blev en national enheds-
stat, men grænsespørgsmålet blev ved med at ulme 
i et par årtier. Der opstod to nationale mindretal, et 
tysk nord for grænsen og et dansk syd for. De kræve-
de begge acceptable vilkår for mindretal. 

Genforeningen var først og fremmest mærkbar 
for sønderjyderne. Landsdelens stednavne skiftede 
fra tysk til dansk. Hadersleben blev til Haderslev, 
Apenrade til Aabenraa. Man skulle vænne sig til at 
regne med kroner i stedet for mark, og postkasser 
skiftede farve fra blå til rød. Der kom en ny monark 
på mønter og frimærker – Christian 10. i stedet for 
Wilhelm 2. (1859-1941). De øverste embedsmænd 
blev skiftet ud, så der kom nye amtmænd, dom-
mere, politimestre og gymnasierektorer, og inden 
for kirken nye biskopper og provster. På de lavere 
poster var udskiftningen ikke så gennemgribende. 
Præster kunne blive, hvis deres menigheder stemte 
for, og det gjorde mange. Talrige sønderjyske lære-
re gled fra tysk over i dansk skole. Alligevel betød 
de mange nye præster og lærere nordfra en vældig 
styrkelse af landsdelens danskhed, navnlig i de 
sydlige egne. Især var forandringen stor i skolerne, 
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hvor både sproget og fagenes indhold blev dansk. 
Danske sønderjyder kaldte den nye skole for ”Gen-
foreningens bedste gave”, og den nye generation fik 
et helt anderledes grundlag for dansk identitet. For 
de unge mænd fik det tilsvarende stor betydning, at 
de skulle aftjene deres værnepligt i den danske hær 
og flåde i stedet for i den tyske.

Sønderjylland blev også integreret i dansk in-
frastruktur og økonomi. Togenes køreplan blev 
tilpasset DSB’s overordnede forbindelser. Store 
vejprojekter sikrede tættere kontakt mellem syd 
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forandret, fordi de sønderjyske landmænd omstille-
de sig fra en ret ekstensiv produktion beregnet for 
et beskyttet tysk hjemmemarked til en intensiv pro-
duktion med afsætning på verdensmarkedet. Især 
i den vestlige del blev der plantet læhegn, afvandet 
moser og opdyrket hede, og Tøndermarsken fik nye 
diger, kanaler og pumpestationer. Den tid, hvor de 
enkelte gårde lå som isolerede øer om vinteren, var 
forbi. Overalt trak elektrificeringen ledninger ud til 
de fjerneste afkroge, herunder til de mange nye hus-
mandsbrug, som blev oprettet. 

Samlet betød Genforeningen modernisering. 
Det var kun muligt takket være den danske stats 
massive investeringer i områdets genopbygning og 
udvikling.

Sønderjylland i den danske enhedsstat 
Med Sønderjyllands indlemmelse blev Danmark for 
alvor en nationalstat. Kort forinden var to områder 
med ikkedanske befolkninger blevet udskilt. I 1917 
var De Vestindiske Øer blevet solgt til USA, og i 1918 
var Island blevet et selvstændigt land i personal-
union med Danmark. Dermed var de sidste trope-
kolonier afviklet, og de nordatlantiske besiddelser 
reduceret til Færøerne og Grønland med deres små 
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Grænsesten nr. 244 
fra landsbyen Rudbøl, 
hvor grænsen går midt 
ned igennem gaden. D 
står for Danmark, DRP 
for Deutsches Reich 
Preussen.
|| Tomas Bertelsen

befolkninger. I 1920 blev så de overvejende dansk-
sindede områder af Slesvig forenet med Danmark. 
Selv om et mindretal af tysksindede nordslesvigere 
fulgte med, og selv om et mindretal af dansksindede 
sydslesvigere fortsat stod udenfor, blev Danmark en 
homogen nationalstat. 

Det var en stærk målsætning i tiden, at Danmark 
skulle være en national enhedsstat. Det fik flere 
konsekvenser for Sønderjylland. 

For det første blev området fuldt indlemmet i 
kongeriget. På tværs af alle grænsepolitiske og par-
tipolitiske positioner var der enighed om ikke at 
give Sønderjylland en særstatus i forhold til resten 
af riget. Ingen politikere ønskede at genoprette 
hertugdømmet Slesvig eller blot det, der lignede, 
da det kunne åbne for tysk indblanding. Sporene 
fra før 1864 skræmte. Dansk lovgivning blev derfor 
udstrakt til Sønderjylland. Af hensyn til retssikker-
heden lod man i første omgang gældende ret bestå, 
medmindre nye danske love udtrykkeligt ændrede 
den. Mange nye love kom derfor til. I 1929 var man 
så langt, at dansk lovgivning blev gældende, med-
mindre andet var bestemt. I den administrative 
inddeling blev Sønderjylland derimod opretholdt. 
Her gik den gamle grænse ved Kongeåen igen i de 
fleste inddelinger. Kun folkekirkens stiftsgrænser 
blev lagt sådan, at Ribe Stift og det nyoprettede 
Haderslev Stift fik sogne både nord og syd for 
1864-grænsen. 

For det andet begrænsede man sær- og over-
gangsordninger ved Sønderjyllands indlemmelse til 
det mindst mulige. Det gjaldt især områder, der ud-
øvede statslig suverænitet som amtsadministration, 
politi og retsvæsen, eller opbyggede national iden-
titet som skolerne. På det borgernære plan afløste 
danske sognekommuner de mange små preussiske 
landsbykommuner. Nogle særordninger foregreb 
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planlagte reformer i kongeriget som helhed. Fx fik 
sønderjyderne et statsligt enhedspoliti, og statslige 
amtsskolekonsulenter førte tilsyn med skolerne i 
stedet for provsterne. Her blev Sønderjylland en 
administrativ forsøgsmark. På de mere teknisk be-
tonede dele af det offentlige fik de tyske ordninger 
et længere liv. Statstelefonen blev først afviklet i 
1990, de statslige amtslandinspektører i 1999, og den 
verdslige sønderjyske personregistrering består den 
dag i dag. Alle nyfødte sønderjyder får stadig en fød-
selsattest hos kommunernes borgerservice, og hvis 
de bliver døbt også en dåbsattest hos folkekirken. 

For det tredje nødvendiggjorde det tyske min-
dretal en særlig lovgivning. Den bidrog også til at 
opretholde Sønderjylland som en del af Danmark 
med et særligt præg. Dyrekøbte erfaringer viste, at 
man kom længst ved at behandle nationale minori-
teter liberalt. Hverken de danske sprogreskripter 
fra 1850’erne eller den preussiske nationalitetspo-
litik efter 1864 tydede på, at undertrykkelse af na-
tionale mindretal bragte den nationale enhedsstat 
nærmere. Tålmodighed var vejen frem. Det solide 
statslige greb om politi og skole sikrede en ensartet 
linje. 

For det fjerde blev den nye grænse mod Tyskland 
trukket klart op, så den blev følelig for befolknin-
gen. Der blev straks indført visumtvang ved indrejse 
til Danmark. Kun landmænd med jord på begge 
sider kunne frit passere. Personer fra de danske 
og tyske grænseamter med erhvervs- eller familie-
forbindelser på den anden side kunne mod et lavt 
gebyr få et grænsepas, der gav ret til passage et halvt 
år ad gangen. Betingelserne blev dog ret hurtigt 
lempet en del. 

Sønderjyllands sammensmeltning med det øv-
rige Danmark var ikke klaret med et snuptag i 1920. 
Den var et projekt, som helt beherskede 1920’erne 
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og rakte langt ind i 1930’erne. Flere gange truede 
projektet med at kuldsejle. Det skyldtes landbrugets 
vanskeligheder. I midten af 1920’erne fremkaldte 
en dyb krise sønderjyske protestbevægelser som 
Selvstyrebevægelsen og Samlingsbevægelsen. Først-
nævnte krævede slesvigsk selvstyre uden dansk 
indblanding og opfordrede Christian 10. til at tage 
landsdelen i sin direkte besiddelse. Sidstnævnte 
krævede et sønderjysk råd til at styre landsdelen. 
Begge truede med at bringe genforeningsprojektet i 
fare, men tilslutningen til kravene var ringe. Under 
den endnu værre krise i 1930’erne fik protestbe-
vægelsen Landbrugernes Sammenslutning stor 
udbredelse. Også Danmarks National-Socialistiske 
Arbejder-Parti fik en overgennemsnitlig repræsen-
tation i Sønderjylland, til dels fordi DNSAP’s fører, 
Frits Clausen (1893-1947), var sønderjyde. 

Trods bumpene på vejen fandt sønderjyderne 
deres plads i det demokratiske danske partiland-
skab, bønderne i Venstre og selvstændige næ-
ringsdrivende i Det Konservative Folkeparti, mens 
Radikale Venstre aldrig blev et stort parti i Sønder-
jylland. Nok så vigtigt formåede Socialdemokratiet 
under ledelse af folketingsmand J.P. Nielsen (1873-
1952) fra Dynt at samle både dansk- og tysksindede 
arbejdere. 

I slutningen af 1930’erne var Sønderjyllands inte-
gration i Danmark fuldbyrdet. Senest skete det den 
9. april 1940, hvor sønderjyder og rigsdanskere blev 
knyttet sammen i et tæt skæbnefællesskab ved den 
tyske besættelse af Danmark.

Mindretal og mindretalsordninger
Det tyske mindretal bestod af ca. 25-30.000 men-
nesker – eller en sjettedel af befolkningen i Sønder-
jylland. Det stod stærkest i købstæderne og i den 
sydlige del og hentede især tilhængere fra middel-
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klassen. Det danske mindretal var koncentreret i 
Flensborg og sognene langs grænsen. Det bestod 
navnlig af arbejdere, småhåndværkere og småbøn-
der. Størrelsen er sværere at beregne, men det var 
klart mindre end det tyske mindretal. Formentlig 
under 10.000. De tysksindede nord for den nye 
grænse og de dansksindede syd for begyndte straks 
i 1920 at opbygge en tilværelse som nationale min-
dretal. Rammerne bestemtes af de mindretalsord-
ninger, som Danmark og Tyskland vedtog. 

Nord for grænsen gjorde kirke- og skolelovene 
det muligt at oprette valgmenigheder og frime-
nigheder, ligesom familier kunne vælge en anden 
præst end sognepræsten. Der kunne også bygges 
privat- og friskoler. Hvis der var børn nok, oprette-
de man tyske kommuneskoler i købstæderne og 
afdelinger af kommuneskolerne på landet. I de fire 
købstæder Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og 
Tønder skulle tyske folkekirkepræster betjene min-
dretallet. Hvor indbyggerne ønskede det, blev der i 
landsognene holdt tyske gudstjenester – enten ved 
sognepræsten eller en nabopræst. Mange steder 
valgte menigheden at beholde deres præst fra den 
tyske tid, så mange præster kunne prædike på tysk. 
Myndighederne skulle også tage imod henvendelser 
på tysk. 

Samlet set tilbød Danmark en meget liberal 
mindretalsordning. Det skete også i forventning 
om, at det danske mindretal syd for grænsen ville 
få tilbudt lignende vilkår. Her trak det imidlertid 
ud med at få en tilfredsstillende ordning. Flensborg 
oprettede en dansk kommuneskole, hvor børnene 
skulle bestå en sprogprøve for at blive optaget. Pri-
vate folkeskoler blev afvist, mens en privat dansk 
realskole blev accepteret. Først i 1926 blev oprettel-
sen af danske privatskoler givet fri, og i 1928 blev 
sindelagsprincippet anerkendt. Det blev nu op til 
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folk selv at bestemme, om de ville regnes til det dan-
ske mindretal, og en sådan bekendelse måtte myn-
dighederne hverken efterprøve eller bestride. Inden 
for kirken måtte mindretallet ty til frimenigheder 
uden for den slesvig-holstenske landskirke, der ikke 
gerne gav mindretallet lov til at låne sognekirkerne 
til danske gudstjenester. 

Begge mindretal organiserede sig med kulturelle 
hovedforeninger, politiske partier, skoleforenin-
ger med tilhørende privatskoler og vandrelærere, 
frimenigheder, biblioteker, ungdomsforeninger, 
spejdere og landboforeninger. Grænseforeningen i 
Danmark og grænseorganisationer i Tyskland sam-
lede midler ind til mindretalsarbejdet, men først og 
fremmest gav moderlandene statslige tilskud. Begge 
mindretal opnåede politisk repræsentation, det 
tyske mindretal i Folketinget og i amtsråd, byråd og 
sogneråd, det danske kun i de kommunale organer. 

Krav om revision af grænsen
Ingen af mindretallene var tilfredse med 1920-græn-
sen. Det tyske mindretal krævede en revision af 
grænsen, men undgik behændigt at konkretisere, 
hvor langt den skulle gå. Der var ringe udsigt til, at 
målet kunne nås, så længe Tyskland var svækket. 
I Slesvig-Holsten vandt kravet om grænserevision 
bred tilslutning i de borgerlige partier og i grænse-
foreningerne. Derimod anerkendte det tyske og det 
danske socialdemokrati grænsen. Det skete med en 
aftale mellem de to partiledere Thorvald Stauning 
og Otto Wels (1873-1939) i 1923. 

Den tyske rigsregering veg uden om at anerken-
de den nye grænse, hvilket de skiftende danske re-
geringer var sig pinligt bevidst. Udadtil lod de, som 
om der ikke eksisterede et grænsespørgsmål. Man 
henholdt sig til, at afgørelsen hvilede på folkenes 
selvbestemmelsesret. Ikke desto mindre spillede 
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Løbeseddel fra 
folketingsvalget i april 
1939, udsendt for det 
tyske mindretal af 
Slesvigsk Parti. Det 
underliggende budskab 
er klart: Nordslesvig 
vil ikke alene stemme 
på Slesvigsk Parti, men 
også blive indlemmet i 
Tyskland, på linje med 
Østrig, Sudeterlandet, 
resten af Tjekkiet og 
Memelområdet.
|| Rigsarkivet 
Aabenraa

hensynet til grænsen en vigtig rolle som den store 
ubekendte i mellemkrigstidens danske udenrigspo-
litik. 

Det tyske mindretal søgte at udnytte kriseårene i 
1920’erne og 1930’erne til grænsepolitiske fremstød. 
Det oprettede tyske privatskoler og grundlagde en 
kreditforening for at øge andelen af landbrugsjord 
på tysksindede landmænds hænder. Efter Hitlers 
magtovertagelse i Tyskland i 1933 fik kravet om 
grænseflytning større vægt. Slesvig-holstenske 
nazister blæste straks i 1933 til en offensiv imod 
1920-grænsen, og mindretallets organisationer blev 
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nazificeret. Fra dansk side reagerede politikerne 
ved at styrke politiets mandskab og ledelse i Søn-
derjylland. De danske sønderjyder grundlagde Det 
unge Grænseværn og Danske Samfund, ligesom 
socialdemokrater stiftede Arbejderbevægelsens 
sønderjyske Landsforening. Især Hitlers uden-
rigspolitiske succes fra 1938 gav vind i sejlene til 
grænserevisionskravet. Folketingsvalget den 3. april 
1939 foregik i skyggen af Hitlers invasion af Tjekkiet. 
Alligevel lykkedes det ikke for mindretallet at opnå 
over 16 % af stemmerne. 

Da Danmark blev besat den 9. april 1940, førte 
det paradoksalt nok til en officiel tysk anerkendelse 
af 1920-grænsen. Det skete i det tyske memoran-
dum til den danske regering, hvor besættelsesmag-
ten lovede at respektere Danmarks territoriale in-
tegritet. Løftet blev holdt og trak tæppet bort under 
de store forhåbninger i mindretallet, som næredes 
af besættelsen og Hitlertysklands opgør med Ver-
saillestraktaten efter sejren over Frankrig i 1940. 
For at holde liv i håbet sluttede mindretallet fuldt op 
om Tyskland under Anden Verdenskrig. Frivillige 
meldte sig til krigstjeneste i Waffen-SS eller til et 
hjemmeværn for mindretallets medlemmer. Mange 
støttede den tyske krigsindsats materielt. 

Det danske mindretal i Sydslesvig håbede i 
1920’erne, at et nyt tysk sammenbrud kunne føre 
flere tysksindede slesvigere over i den danske lejr og 
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re udsigter. I anden halvdel af 1920’erne stabilisere-
de Weimarrepublikken sig. 

Fra 1933 forstærkede nazisterne presset på det 
danske mindretal, hvis institutioner fik lov til at 
bestå, men enkeltmedlemmer blev udsat for forføl-
gelse og diskrimination. Under Anden Verdenskrig 
måtte tæt på 1.000 af mindretallets unge mænd gøre 
krigstjeneste for Tyskland. 242 faldt. 

Det tyske sammenbrud i maj 1945 ændrede to-
talt billedet. Det tyske mindretal nord for grænsen 
blev trukket med i nederlaget. De, der var mistænkt 
for at have hjulpet besættelsesmagten, blev interne-
ret, og mange blev dømt. Tyske skoler blev lukket, 
og tyske statsborgere blev udvist. Kun ved at erklæ-
re sin loyalitet over for den danske stat, demokratiet 
og 1920-grænsen fik mindretallet en ny chance. Det 
skete med udgangspunkt i Bund Deutscher Nord-
schleswiger (BDN), der blev en paraplyorganisation 
for mindretallets kulturelle og politiske aktiviteter. 
Det er BDN stadig. 

I Sydslesvig førte det totale tyske nederlag til en 
vældig tilstrømning til det danske mindretal. Bre-
de kredse så en forening med Danmark som vejen 
til fred og demokrati og som værn imod den store 
materielle og mentale nød – og mod den enorme 
tilstrømning af flygtninge fra de tyske områder i øst. 
Tilslutningen til mindretallets nye partiorganisati-
on – Sydslesvigsk Vælgerforening – og den kulturel-
le hovedorganisation Sydslesvigsk Forening nåede 
højder, som ingen havde troet muligt. Der blev 
grundlagt danske skoler overalt i Sydslesvig. I en 
kort årrække var der flertal blandt de hjemmehø-
rende sydslesvigere for en forening med Danmark 
– stærkest i Flensborg, der en overgang fik dansk 
overborgmester. 

I Danmark støttede mange de danske sydslesvi-
geres krav om en grænseflytning, men befrielses-
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regeringen erklærede i maj 1945, at grænsen lå fast. 
De ledende danske politikere ville gerne støtte min-
dretallet materielt og moralsk, men tvivlede på, om 
sydslesvigernes sindelagsskifte var varigt. Den bri-
tiske besættelsesmagt i Nordtyskland ville først og 
fremmest have ro om spørgsmålet og pressede den 
danske regering til at vælge mellem en befolknings-
udveksling eller en grænseflytning med eller uden 
afstemning – eller stop for fremtidig indblanding. 
Regeringen fandt, at tiden måtte afgøre, om det nati-
onale stemningsskifte var holdbart. Den overlod til 
sydslesvigerne selv at kræve deres selvbestemmel-
sesret realiseret. 

Mindretalsordningen og den   
slesvigske  model 
I slutningen af 1940’erne stabiliseredes forholdene 
syd for grænsen. Slesvig-Holsten fik egen delstats-
regering og -parlament, landdagen, og blev i 1949 
indlemmet i den nye forbundsrepublik Tyskland. 
Tilslutningen til mindretallet svandt atter ind, men 
forblev på et væsentligt højere niveau end før 1945. 
Det sydslesvigske grænsespørgsmål fortonede sig. 
Sideløbende afkøledes konfrontationen mellem 
flertal og mindretal i Sønderjylland. Tiden arbej-
dede for en løsning af den dansk-tyske konflikt 
gennem en nyordning af mindretallenes forhold. I 
1949 udstedte den slesvig-holstenske landdag efter 
britisk pres en erklæring om det danske og frisiske 
mindretals rettigheder – den er kendt som Kiel-er-
klæringen. Den danske regering præciserede sam-
me år det tyske mindretals borgerlige rettigheder 
i Københavnsnotatet. Syd for grænsen lagde en ny 
regering dannet af Christlich Demokratische Union 
(CDU) imidlertid fra 1950 kursen om i antidansk 
retning. Blandt andet blev spærregrænsen ved de 
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De nationale 
modsætninger er 
ikke helt bilagt 
for alle. Det viser 
reaktionerne på det 
tyske mindretals ønske 
om tosprogede byskilte 
ved de større byer. 
Et sådant skilt blev 
sat op ved indkørslen 
til Haderslev, men 
blev fjernet igen efter 
hærværk.
|| Henning Bagger/
Ritzau Scanpix

slesvig-holstenske landdagsvalg hævet til 7,5 % for at 
hindre fortsat dansk repræsentation i landdagen. 

Truslen fra Østblokken under Den Kolde Krig 
(ca. 1946-1991) førte til, at Danmark og Tyskland 
nærmede sig hinanden sikkerhedspolitisk. For-
bundsrepublikkens optagelse i den vestlige for-
svarsalliance NATO i 1955 gav den danske regering 
mulighed for at støtte de danske sydslesvigere via 
forbundsregeringen i Bonn. Dansk-tyske forhand-
linger blev indledt. De omfattede også det tyske 
mindretal nord for grænsen. Nu som før var der 
dansk modvilje mod en mindretalstraktat. Resul-
tatet blev to på forhånd aftalte parallelle erklærin-
ger, afgivet af det danske Folketing og den tyske 
Forbundsdag: København-Bonn-erklæringerne fra 
marts 1955. Erklæringerne slog fast, at bekendel-
sen til et nationalt mindretal ”er fri og må ikke af 
myndighederne bestrides eller efterprøves”. Det 
danske mindretal blev befriet for spærregrænsen 
ved landdagsvalgene, mens det tyske mindretal 
atter fik mulighed for at oprette et tysk gymnasi-
um, og den danske Duborg-Skole i Flensborg fik 
tilsvarende adgang til at holde studentereksamen. 
København-Bonn-erklæringerne blev, godt hjulpet 
på vej af velfærdsstaten og Forbundsrepublikkens 



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

84

De nationale 
modsætninger er 
ikke helt bilagt 
for alle. Det viser 
reaktionerne på det 
tyske mindretals ønske 
om tosprogede byskilte 
ved de større byer. 
Et sådant skilt blev 
sat op ved indkørslen 
til Haderslev, men 
blev fjernet igen efter 
hærværk.
|| Henning Bagger/
Ritzau Scanpix

slesvig-holstenske landdagsvalg hævet til 7,5 % for at 
hindre fortsat dansk repræsentation i landdagen. 

Truslen fra Østblokken under Den Kolde Krig 
(ca. 1946-1991) førte til, at Danmark og Tyskland 
nærmede sig hinanden sikkerhedspolitisk. For-
bundsrepublikkens optagelse i den vestlige for-
svarsalliance NATO i 1955 gav den danske regering 
mulighed for at støtte de danske sydslesvigere via 
forbundsregeringen i Bonn. Dansk-tyske forhand-
linger blev indledt. De omfattede også det tyske 
mindretal nord for grænsen. Nu som før var der 
dansk modvilje mod en mindretalstraktat. Resul-
tatet blev to på forhånd aftalte parallelle erklærin-
ger, afgivet af det danske Folketing og den tyske 
Forbundsdag: København-Bonn-erklæringerne fra 
marts 1955. Erklæringerne slog fast, at bekendel-
sen til et nationalt mindretal ”er fri og må ikke af 
myndighederne bestrides eller efterprøves”. Det 
danske mindretal blev befriet for spærregrænsen 
ved landdagsvalgene, mens det tyske mindretal 
atter fik mulighed for at oprette et tysk gymnasi-
um, og den danske Duborg-Skole i Flensborg fik 
tilsvarende adgang til at holde studentereksamen. 
København-Bonn-erklæringerne blev, godt hjulpet 
på vej af velfærdsstaten og Forbundsrepublikkens 

85

stærke økonomiske fremgang (Wirtschaftswunder), 
indledningen til en varig forbedring af forholdet 
mellem grænselandets mindretal og staterne. Også 
forholdet mellem mindretals- og flertalsbefolknin-
ger blev efterhånden bedre. 

I nutiden omtales København-Bonn-erklærin-
gerne ofte som forbillede for løsning af nationale 
modsætninger. Skal man tale om en slesvigsk model 
for løsning af grænse- og mindretalskonflikter, vil 
det dog være rigtigere at operere med to trin: folke-
afstemningerne i 1920 og den nye grænse, som stil-
lede flertalsbefolkningerne tilfreds, og mindretals-
ordningen fra 1955, som fremmede mindretallenes 
rettigheder og forsoning med 1920-grænsen. Den 
slesvigske model viser, hvordan en ond cirkel med 
nationalistisk mobilisering, krige, undertrykkelse 
af modparten og grænserevisionskrav kan brydes til 
fordel for sameksistens i en grænseregion. 

I den første årrække efter 1955 bestod sameksi-
stensen i, at flertal og mindretal nok levede fredeligt 
side om side, men de gjorde det hver for sig. Mindre-
tallene udgjorde deres egen verden med institutio-
ner og foreninger, der favnede den enkelte fra vugge 
til grav, mens flertallene benyttede sig af velfærds-
statens mange tilbud. Endnu var det normalt, at 
man fortrinsvis købte varer og ydelser inden for sin 
egen sindelagsgruppe. Berøringen mellem flertals-
befolkningerne var også beskeden. Grænsehandlen 
gav nok øget trafik hen over grænsen, men de hand-
lende kørte ikke mange kilometer ind i nabolandet 
for at få deres behov opfyldt. 

Danmarks tilslutning til Fællesmarkedet (nu EU) 
i 1973 fremmede kontakterne hen over grænsen. Fra 
1970’erne blev det grænseoverskridende samarbej-
de mellem amter og byer nord og syd for grænsen 
intensiveret og sat i system. Da Sønderjyllands Amt 
i 1997 indgik et formaliseret samarbejde med Flens-
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Genforeningssten 
fra Skodsbøl på 
Broagerland – rejst i 
1937. To spejderdrenge 
hejser flaget på den 
tilhørende flagstang. 
I alt blev der rejst ca. 
600 genforeningssten 
i Danmark som et 
varigt minde om 
begivenhederne i 1920.
|| Carl Grossmann 
Atelier/Broagerlands 
Lokalarkiv

borg by, Slesvig-Flensborg kreds og Nordfrislands 
kreds, fandt nationale kredse og EU-modstandere 
på dansk side, at man gik for langt. Protesterne blev 
koordineret af en særlig Sønderjyllandskomité. 
Den opnåede kun, at samarbejdet skiftede navn 
fra Euroregion Slesvig til Region Sønderjylland- 
Schleswig. 

Mindretal og flertal kom også hinanden nærme-
re, navnlig fra 1990’erne. Anden Verdenskrigs bitre 
erfaringer havde ikke samme betydning for de nye 
generationer, som efterhånden indtog de ledende 
poster i mindretallene og i grænseregionens po-
litiske liv. Mindretallene åbnede sig mere for om-
verdenen, og synet på den nationale identitet blev 
bredere og gav fx plads for regionale betoninger. Det 
danske mindretals politiske parti Sydslesvigsk Væl-
gerforening (SSW) udnyttede fra 1990’erne dette til 
at samle stemmer langt uden for mindretallets egne 
rækker. SSW formåede senere både at stille med en 
justits-, kultur- og europaminister i delstatsrege-
ringen i Kiel og en overborgmester i Flensborg. Det 
tyske mindretals Slesvigsk Parti (SP) har tilsvarende 
markeret regionale synspunkter. 

Problemer i forholdet mellem dansk og tysk fore-
kommer stadig i ny og næ. Syd for grænsen vækker 
beskæringer i tilskud til det danske mindretal util-
fredshed i danske rækker, mens kredse på tysk side 
klager over SSW’s fritagelse for spærregrænsen ved 
landdagsvalg. Den danske regerings genindførelse 
af grænsekontrollen (2016) blev upopulær i Sles-
vig-Holsten. Nord for grænsen vakte forskellige syn 
på mindretallets forhold i naziårene længe debat. 
Forslag om at medtage tyske stednavneformer på 
sønderjyske byskilte og lette adgangen til flagning 
med tyske flag kan stadig fremkalde indsigelser. 

Samlet set udgør problemerne imidlertid krus-
ninger på en rolig overflade. 
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Fejringerne
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Genfor-
ening, af-
ståelse eller 
deling?
Allerede når man sætter ord på grænseændringen i 
1920, ligger der et valg af historisk perspektiv. Dan-
skerne og de dansksindede sønderjyder ser den som 
en genforening, hvor den danske del af det gamle 
hertugdømme Slesvig kom tilbage til Danmark, og 
den uretfærdige grænse fra 1864 blev overvundet. 
Tyskerne og de tysksindede nordslesvigere ser den 
som Nordslesvigs afståelse til Danmark. Tidligere 
var vendingen også udtryk for en afvisning af den 
nye grænse som en del af ’fredsdiktatet’ fra Ver-
sailles. For de dansksindede i Sydslesvig gav græn-
seændringen længe bitre minder om nederlaget og 
følelsen af at være forrådt af regeringen Zahle og 
Aabenraafolkene. Selv om man syd for grænsen har 
markeret de tysksindedes troskab mod Tyskland 
ved afstemningen i 2. zone, har den danske fortæl-
ling om Genforeningen domineret erindringskultu-
ren. 

Genforeningen i 1920 genererede tidligt sin egen 
mindekultur. Den har især rettet sig mod afstem-
ningsdagen den 10. februar og den officielle genfor-
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eningsdag den 15. juni eller genforeningsfestlighe-
derne den 10.-11. juli. 

Allerede den 10. februar 1921 blev der i de søn-
derjyske købstæder og i de fleste sogne på landet 
holdt fester til minde om afstemningen. De fulgte 
fra begyndelsen det sønderjyske mønster for fol-
kelige møder med en hovedtaler, fællessang og 
korsang – og kaffebordet ikke at forglemme. Længe 
var fortællinger fra deltagere i afstemningen også 
en fast bestanddel. Arrangørerne var stedets dan-
ske foreninger. Fra 1933 var det typisk det lokale 
Danske Samfund, som samlede dansksindede på 
tværs af politiske partier og andre skel til værn om 
grænsen mod truslen sydfra. Afstemningsfesterne 
havde deres storhedstid, mens der endnu levede 
sønderjyder, som havde stemt i 1920, og så længe 
de dansk-tyske modsætninger krævede en national 
mobilisering. I 1960’erne svækkedes traditionen. 

50-årsjubilæet i 1970 var en undtagelse, men der-
efter fortsatte tilbagegangen. I 1970’erne så det ud 
til, at traditionen helt skulle uddø. Sådan kom det 
ikke til at gå. I 1980’erne blev den genoplivet og har 
siden vist sig levedygtig, selv om den ikke når forti-
dens højder. I dag holdes der afstemningsfester hen 
imod en snes steder i Sønderjylland. Nogle steder 
på sognebasis, andre steder for større områder som 
den traditionsrige fest på Folkehjem i Aabenraa. 
Arrangørerne er nu typisk nationale foreninger som 
Sprogforeningen, Sønderjydsk Skoleforening og 
Grænseforeningen eller lokalhistoriske foreninger 
og arkiver. 

Afstemningsfesterne var fra begyndelsen søn-
derjydernes markering af den dag, hvor de selv eller 
deres forfædre fik landsdelens skæbne lagt i deres 
hænder. Også genforeningsdagen den 15. juni blev 
fejret flittigt lokalt i Sønderjylland, men i længden 
havde den ikke samme brede appel som afstem-
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Statsminister 
Stauning taler ved 
genforeningsfesten 
i 1930, usynligt 
bevogtet af soldater, 
der skal forhindre 
tyske kommunister 
i at ødelægge 
festen. Karikaturen 
demonstrerer 
mellemkrigstidens 
officielle danske 
holdning til 
grænsespørgsmålet: 
Udadtil var der fred 
og ro. Men samtidig 
ulmede uroen 
under overfladen. 
En kombination 
af økonomisk 
og social krise, 
mindretallets krav om 
grænserevision og et 
styrket, nationalistisk 
Tyskland kunne true 
1920-grænsen.
|| Blæksprutten 1930/
VISDA  

ningsdagen. Det var vanskeligt at knytte konkrete 
begivenheder til dagen og slet ingen, som involve-
rede menigmand. End ikke ved de officielle marke-
ringer af de runde jubilæer for Genforeningen holdt 
man konsekvent fast ved den 15. juni. Ved disse 
fester knyttede man lige så ofte an til traditionen fra 
den 11. juli 1920 og arrangerede fester, hvor repræ-
sentanter for det officielle Danmark mødtes med 
sønderjyderne i Kongeskansen på Dybbøl. Sådanne 
genforeningsfester blev holdt i 1930, 1945, 1970, 
1980 og 1995 – og igen i 2020. 

Initiativ til den første genforeningsfest den 
15. juni 1930 i Dybbøl skanser tog statsminister 
Thorvald Stauning. Christian 10. ønskede ikke at 
spolere mindet om festen i 1920 ved en gentagelse, 
der måtte blive en svag afglans. Derfor var der ingen 
deltagere fra Amalienborg. Så blev der mere plads 
til Christiansborg. Dybbølfesten skulle underbyg-
ge regeringens sønderjyske politik og endegyldigt 
begrave grænsespørgsmålet som politisk problem. 
Talerlisten tilgodeså både de fire gamle partier og 
grænsestridens to hovedretninger, og den signalere-
de vilje til forsoning mellem de stridende parter fra 
1920 på dansk side. Talerne var tilsvarende fælles 
om glæden over Genforeningen og de resultater, der 
var nået i det første årti. Både økonomisk og med 
mindretalsordningen. De så fremtiden i møde med 
optimisme. 

Stauning og forhenværende statsminister Zahle 
ønskede forsoning med tyskerne. H.P. Hanssen anså 
nok den tyske revanchedrøm for blegnet, men til 
gengæld havde folk i syd sat gang i en kulturel of-
fensiv, som danskerne skulle modvirke. Neergaard 
fremhævede: 

”Grænsen ligger fast, om den kan ingen strid længe-
re føres; det gælder nu blot at stå urokkelig sammen 
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Statsminister 
Stauning taler ved 
genforeningsfesten 
i 1930, usynligt 
bevogtet af soldater, 
der skal forhindre 
tyske kommunister 
i at ødelægge 
festen. Karikaturen 
demonstrerer 
mellemkrigstidens 
officielle danske 
holdning til 
grænsespørgsmålet: 
Udadtil var der fred 
og ro. Men samtidig 
ulmede uroen 
under overfladen. 
En kombination 
af økonomisk 
og social krise, 
mindretallets krav om 
grænserevision og et 
styrket, nationalistisk 
Tyskland kunne true 
1920-grænsen.
|| Blæksprutten 1930/
VISDA  
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for at hævde og uddybe det vundne og for af al vor 
kraft at støtte det danske mindretal syd for grænsen 
i dets beundringsværdige udholdende kamp for 
under de vanskeligste forhold at hævde sin nationa-
le stilling”. 

Ingen omtalte de allierede og deres sejr som grund-
laget for Genforeningen. Stauning nåede sit mål, 
selv om rygter om hamborgske kommunisters chi-
kane mod festen fik politi og militær til at spærre 
grænsen. Kommunisterne kom aldrig – det gjorde 
til gengæld 25-30.000 festdeltagere. 

Hvor spinkelt et grundlag håbet om forsoning 
byggede på, blev klart tre år senere, da nazisterne 
kom til magten i Tyskland. Da man kom til 20-års-
jubilæet for Genforeningen i sommeren 1940, havde 
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tyske tropper besat Danmark. For ikke at frempro-
vokere en grænseflytning blev genforeningsfesterne 
forbudt. I Aabenraa aflyste man loyalt genforenings-
festen og indbød i stedet til Valdemarsfest. Den 15. 
juni er nemlig også årsdagen for slaget ved Lynda-
nise i 1219, hvor Dannebrog efter myten faldt ned 
fra himlen og sikrede kong Valdemar sejren over 
hedningene. 

25-året for Genforeningen blev markeret den 11. 
juli 1945 – på årsdagen for den store fest i 1920. Fe-
sten var stærkt præget af besættelsen og befrielsen. 
Denne gang deltog medlemmer af kongehuset. Dog 
ikke den invalide Christian 10., men dronningen 
og kronprinseparret – foruden 50-60.000 andre. 
Hovedtaler var statsminister i befrielsesregeringen 
Vilhelm Buhl (1881-1954), der priste grænsen fra 
1920: ”Vi handlede, som retsindighed og hensynet 
til fremtiden bød os, og det gjorde grænsen stærk”. 

Det tyske mindretal var blevet behandlet godt, 
men havde vist sig illoyalt og måtte se frem til et 
retsligt opgør. Buhl skildrede, hvorledes Sønderjyl-
land i 1920 havde været en forsømt og forpint lands-
del, som takket være hårdt arbejde i 25 år var bragt 
på omgangshøjde med det øvrige land med hensyn 
til skoler, hospitaler og infrastruktur. Statsministe-
ren nævnte også afvandingen af marsken og udstyk-
ningen af husmandsbrug, og han advarede imod at 
lade sig friste af Tysklands svaghed og mod at lade 
sig rive med af stemninger. Nok lå grænsen fra 1920 
fast, men de danske sydslesvigere skulle sikres ri-
melige mindretalsforhold. 

Sydslesvigs indlemmelse i Danmark var et tema 
i flere taler. Langtfra alle var enige med Buhl. Pastor 
N.J. Madsen (1900-1978) fra Sønderborg spurgte 
ledende: ”Skal det blive den kolde fornuft eller hjer-
terne, der kommer til at afgøre vort standpunkt til 
denne sag?” Den ledende Flensborgmand fra 1920 
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Peter Grau høstede stærkt bifald, da han afkrævede 
forsamlingen et løfte om, at de danske sydslesvigere 
skulle befries for preussisk og tysk undertrykkelse. 

I 1950 blev der ikke holdt genforeningsfest på 
Dybbøl – det var endnu for tæt på 25-årsjubilæet. 
I 1955 blev der holdt en regional genforeningsfest, 
der ganske vist faldt uden for mønstret ved at blive 
holdt på Idrætshøjskolen i Sønderborg i stedet for 
i skanserne, og om søndagen den 19. juni i stedet 
for den 15. juni. Festen samlede kun ca. 3.000 del-
tagere. Arrangører og talere var sønderjyder, og det 
officielle Danmark var ikke repræsenteret. Tidligere 
på året var København-Bonn-erklæringerne blevet 
udvekslet. Professor Troels Fink (1912-1999) hilste 
dem med glæde og mente, at tiden var inde til, at 
nationalitetskampen skulle afløses af en fredelig og 
kulturel konkurrence. 

Ved 40-året for Genforeningen i 1960 blev der 
heller ikke holdt officiel genforeningsfest. Derimod 
udkom der – som i 1945 og 1955 – en jubilæumsbog. 
Mens genforeningsfesterne i 1930, 1945 og 1955 tog 
farve af den øjeblikkelige situation i grænselandet, 
afspejlede jubilæumsbøgerne i højere grad den søn-
derjyske grundfortælling om Genforeningen, som 
den tog sig ud i de første fire-fem årtier efter 1920. 
Forstander Chr. Demuth (1892-1974) fra Nordborg 
Slots Efterskole udgav 25 Aar under Dannebrog, 
mens redaktør Kai Edvard Larsen (1901-1992) stod 
for Dansk virke i Sønderjylland 1920-1955 og redak-
tør Chr. Refslund (1897-1970) for Liv og virke i vort 
grænseland 1920-1960. Alle tre bøger redegjorde 
for, hvor godt det var gået Sønderjylland siden 1920. 
Amtsskolekonsulenter skrev om folkeskolen som 
”Genforeningens bedste gave”, rektorer om de nye 
danske gymnasier, og biskopper om den kirkelige 
sammensmeltning af Sønderjylland og Danmark. 
Forsamlingshuse, idræt og ungdomsforeninger tog 
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foreningsformænd sig af, ligesom der var bidrag fra 
landbrugskonsulenter om landbrugets omlægning 
til danske produktionsforhold. 

Grundfortællingen om de seje sønderjyder, der 
stod modgangen igennem for langt om længe at bli-
ve ét med danskerne, var bærende i genforeningsge-
nerationens selvopfattelse. Ved genforeningsfesten 
i 50-året i 1970 skulle temaet være taknemmelighe-
den hos dens børn og børnebørn. Festen blev holdt 
den 11. juli i Dybbøl skanser med deltagelse af kon-
ge- og tronfølgerparret og 30.000 andre. Festudval-
gets formand, rektor D. Keller Hansen (1911-1998), 
erklærede: 

”I dag, 50 år efter, er vi kommet sammen på dette 
sted for at sige tak til de slægtled, der gjorde genfor-
eningen mulig, og som bar byrderne i svære tider”. 

Statsminister Hilmar Baunsgaard (1920-1989) hyl-
dede genforeningsgenerationen, der måtte gøre to 
slægtleds arbejde, og fik også flettet kongehusets 
betydning for Sønderjylland ind. Generalkonsul 
Troels Fink pegede på, at man nu stod ved afslutnin-
gen af den epoke, hvor fem generationer var forenet 
i modsætningen til Tyskland: 

”Vi kunne fra slægt til slægt synge de samme sange. 
Det kan vi ikke mere. Konfliktsituationen er forbi. 
Vi står derfor ganske naturligt over for en dybere 
generationskløft end før. De unge kan ikke umiddel-
bart gå i de gamles fodspor”. 

Fink indså, at udløbsdatoen for den traditionelle 
fortælling var nået. Det var ikke, fordi nogen anfæg-
tede dens sandhedsværdi. Den havde snarere sejret 
sig til døde. Krisen blev sat i relief af forfatter og mu-
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seumsinspektør Peter Seeberg (1925-1999). Grund-
tonen i hans korte tale var historiens ophør: 

”Vi er kommet i dag for at sige farvel til genforenin-
gen, ja for at sige farvel til historien. Der er allerede 
sket for meget, vi ønsker ingen historie mere. Vi be-
der om tid, tid til at tænke os om, tid til at ændre, tid 
til at fortryde. Vi glæder os endnu en gang over vore 
forældres og bedsteforældres store dag, og når vi 
rejser hver til sit, ser vi, hvor genforenet landet blev. 
Håbet er sket fyldest. Drømmen er landet iblandt 
os. Men nu jubler vi ikke så meget mere. Måtte vore 
dage fortsætte i sommer og vinter, hændelsesløst 
og stille, foruroligede i vore huse, prisgivet tidens 
tilstrækkelighed”. 

Seebergs ord provokerede mange. Nok mest for-
di de faldt sammen med ungdomsoprøret.  
1970’erne og 1980’erne virkede som en bekræftelse 
af Seebergs tale. Nationale kamporganisationer som 
Danske Samfund og Det unge Grænseværn opløste 
sig selv, andre nationale foreninger svandt stærkt 
ind, nationale møder blev sjældnere, sange blev 
glemt, og forsamlingshuse blev lukket. Genforenin-
gen og nationalitetskampen blev overladt til histori-
kerne. Ikke desto mindre var der genforeningsfest i 
1980. Det skete i en mindre skala end i 1970, på den 
15. juni og med dronning Ingrid (1910-2000) som 
eneste kongelige deltager – sammen med 5-6.000 
andre. Festen var især til ære for veteranerne i For-
eningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdelta-
gere 1914-18. Kun få ville være i live ved 75-årsjubilæ-
et i 1995. 

Umiddelbart lagde udviklingen ikke op til en 
stor markering af 75-året for Genforeningen i 1995. 
Det kom til at gå anderledes. Det hang sammen 
med Murens fald i november 1989 og Østblokkens 
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 kollaps. Sovjetunionen havde dårligt sluppet sit 
greb om de østeuropæiske lande, før gamle natio-
nale stridsspørgsmål meldte sig i et omfang, der fik 
eksperter til at tale om nationalismens genkomst. 
En række lande opstod – mere eller mindre frede-
ligt. De tre baltiske lande Estland, Letland og Litau-
en rev sig løs fra russisk dominans og genopstod 
som selvstændige stater. Jugoslavien gik i opløs-
ning, da Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovi-
na løsrev sig fra serbernes dominans med brutale 
krige til følge. Nationale mindretal, som mange dår-
ligt nok huskede, markerede sig på ny i Østeuropa. 

I denne situation opstod tanken om, at den 
dansk-tyske forsoning på grundlag af afstemningen 
i 1920 og mindretalsordningen fra 1955 kunne tjene 
som forbillede for løsningen af grænse- og minori-
tetsproblemer i andre egne af Europa. Tanken blev 
især næret af de to mindretal, som så en mulighed 
for at hævde deres eksistensberettigelse i en tid, 
hvor de var udfordret af tilbagegang og svagere pro-
filering. Den blev hurtigt grebet af historikere og 
mindretalsforskere. Det lykkedes at forny interes-
sen for grænseregionens historie og samtid blandt 
politikerne. Et konkret resultat blev oprettelsen 
af European Center for Minority Issues, forkortet 
ECMI, der blev åbnet i 1996 i Flensborg. Regerin-
gerne i København og Berlin og delstatsregeringen i 
Kiel finansierede centret.

”Den slesvigske model” eller mindre fordrings-
fuldt ”den slesvigske erfaring” blev både nord og 
syd for grænsen den nye fortælling, som afløste den 
gamle fra før 1970 og brød med ligegyldigheden i 
1970’erne og 1980’erne. Og den satte sit præg på jubi-
læumsfestlighederne i 1995. Den 11. juli 1995 var der 
folkefest i Dybbøl skanser med deltagelse af dron-
ning Margrethe (1940-), prins Henrik (1934-2018), 
dronning Ingrid og kronprins Frederik  (1968-). 
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Dronning Margrethe 
besøgte i september 
2019 det danske 
mindretal i Sydslesvig 
og forbundslandet 
Slesvig-Holsten. Her 
hilses hun velkommen 
af børn med danske 
og tyske flag. Besøget 
var en optakt til 
markeringen af 100-
året for Genforeningen 
i 2020.
|| Fabian Bimmer/
Reuters/Ritzau Scanpix

Mindst 10.000 deltog i festen. Statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen (1943-) fandt, at Genforeningen 
skulle huskes og fejres, 

”fordi den måde, hvorpå grænsen blev fastlagt, byg-
gede på noget meget enestående: En demokratisk 
afstemning, hvor afgørelsen blev lagt i befolknin-
gens egne hænder”. 

Nyrup Rasmussen fremhævede tolerancen i den 
dansk-tyske grænseregion: 

”Her er grænselandet et forbillede. Grænselandet 
er et lysende eksempel på, hvordan man efter nati-
onalt sindelag kunne dele en hel region mellem to 
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lande. Og vel at mærke uden at området siden gik i 
opløsning af indre stridigheder. Vi kunne ikke vide 
på forhånd, at det ville gå sådan. Succesens hem-
melighed er måske inderst inde, at vi på begge sider 
af grænsen behandlede mindretallet sådan, som vi 
selv ønskede at blive behandlet”. 

Adressen til krigene i Eksjugoslavien var tydelig. 
Selvtilfredsheden også. 

Som en markering af den nationale tolerance 
inviterede man lederen af det tyske mindretal, 
formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger 
Hans Heinrich Hansen (1938-), til at tale. Det var en 
kontroversiel beslutning, som førte til en del avis-
debat. Hansen tog på det tyske mindretals vegne 
medansvar for, at modsætningerne mellem dansk 
og tysk var blevet alvorligt skærpet i naziårene, men 
han fremhævede også, at mindretallet havde lært af 
sin fejltagelse og erklæret sin loyalitet over for kon-
gehus, stat og grænse. Mindretal og flertal levede 
nu fredeligt side om side. Det tyske mindretal gav 
den sønderjyske landsdel en ekstra dimension. Han 
fastslog da også: ”Derfor er der kun vindere og ingen 
tabere i dag”. Hans Heinrich Hansen vandt stor re-
spekt for sin tale. 

Lederen af det danske mindretal, formanden for 
Sydslesvigsk Forening Heinrich Schultz (1938-), trak 
en tilsvarende linje frem til nutiden: 

”I dag kan jeg se, at afstemningsresultatet fra 1920 
var rigtigt. Og det er også rigtigt og godt, at den kun-
ne modstå de to forsøg, der blev foretaget for at få 
den forandret”. 

Dermed afsvor han på de danske sydslesvigeres 
vegne drømmen om at flytte grænsen mod syd. 

Genforeningsfesten på Dybbøl i 1995 cemente-
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rede den nye grundfortælling, nemlig at man i 1920 
bar sig fornuftigt ad i den dansk-tyske grænseregion 
ved demokratisk at stemme om grænsen i stedet 
for at slås om den, og at man byggede klogt videre 
med demokratiske mindretalsordninger, især Kø-
benhavn-Bonn-erklæringerne fra 1955. Og at man 
kunne lære af denne fredelige konfliktløsning andre 
steder i verden. I denne grundfortællings ånd er 
begge mindretal inviteret til at være med til at tilret-
telægge 100-årsjubilæet i 2020. Begge er repræsen-
teret i de syd- og sønderjyske kommuners præsidi-
um for jubilæet. Det er ikke længere kontroversielt, 
men en selvfølge. 

100-året i 2020 kan imidlertid også være afsæt 
for en ny grundfortælling. Den kunne tage ud-
gangspunkt i de fortrængte ord fra Neergaards tale 
på Dybbøl i 1920: at Slesvig i århundreder var et 
hertugdømme for sig selv, før det blev tysk i 1864 og 
delt mellem dansk og tysk i 1920, og at dets indbyg-
gere var slesvigere, før de delte sig op i danskere og 
tyskere. Perspektivet ville her være Slesvigs deling 
frem for Sønderjyllands genforening. Den nye for-
tælling kunne gribe tilbage til Jens Wulffs syn på 
det nationale brud i 1848: at det var en tragedie, som 
førte til Slesvigs undergang. For nogle vil det være i 
tråd med et kritisk syn på nationalstaten og en opfat-
telse af grænser som ar, der skal hele. Fortællingen 
kunne endelig koble sig på udkantsdebatten og pege 
på, at en tidligere velstående og sammenhængende 
region blev reduceret til to periferier i hver sin na-
tionalstat, og at Sønderjylland og Sydslesvig siden 
1920 er gledet stadig længere fra hinanden. 

Set i dette perspektiv vil der ikke være meget at 
fejre i 2020. Fortællingen minder os imidlertid om, 
at vi ved at fejre Genforeningen med stort G har 
valgt et perspektiv på den sønderjyske historie, som 
kun er en mulighed blandt flere.
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kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
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bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 
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Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
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De fleste danskere 
forbinder 
Genforeningen med 
Christian 10.s ridt 
hen over den netop 
slettede grænse fra 1864 
og ind i det genvundne 
Sønderjylland. På en 
hvid hest, som jomfru 
Fannys spådom bød, 
og fulgt af sønnerne 
Frederik og Knud. Det 
skete den 10. juli 1920. 
Det var kulminationen 
på et dramatisk forløb, 
som begyndte med 
Tysklands nederlag i 
Første Verdenskrig i 
efteråret 1918. Det var 
et afgørende øjeblik 
i Sønderjyllands og 
Danmarks historie. Det 
gamle hertugdømme 
Slesvig blev delt, og 
Danmark blev en 
nationalstat. Her er 
det højtidelige øjeblik 
fastholdt af maleren 
Alfred V. Jensen (1891-
1981).
|| Museum 
Sønderjylland – 
Sønderborg Slot
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