
Hvorfor er Genforeningen 1920
vigtig?

Nederlaget til stormagterne Preussen og Østrig i 1864, som
førte til tabet af hertugdømmerne Slesvig og Holsten, var en
alvorlig lærestreg for Danmark. DaTyskland efter 1871 blev
samlet til én nation, var det endnu en påmindelse om, at
placeringen som nabo til en militært stærk og aggressiv stor-
magt krævede, at småstaten Danmark holdt en meget lav
profil.

Set i det perspektiv var det ikke særligt realistisk på rege-
ringsniveau at forestille sig, at spørgsmålet om hertugdøm-
merne igen kunne blive aktuelt. Folkestemningen både i
Danmark og blandt de dansksindede i hertugdømmerne
holdt dog – med løftet i Pragerfredens § 5 om muligheden
for en senere afstemning om hertugdømmernes fremtid –
fast i håbet om, at i hvert fald en del af Slesvig kunne blive
dansk. De arbejdede derfor ihærdigt med at styrke dansk
sprog og kultur og modsætte sig den fortyskningsproces,
der blev indledt efter 1864.

“Genforening”

I dansk national tradition tales der altid om en “genfor-
ening” med Sønderjylland (Nordslesvig) i 1920. I virkelig-

heden er ordet misvisende og en del af den sprogbrug, der
indgik i de dansksindedes arbejde og i valgkampagnen frem
mod de endelige afstemninger i februar og marts 1920.

I 1920 blev Sønderjylland forenet og ikke genforenet
med Danmark. Grænselandet havde nemlig siden midten af
1200-tallet været et hertugeligt len givet til et medlem af
det danske kongehus med det resultat, at dansk overhøjhed
nok blev fastslået, men at hele området nord for Ejderen op
mod den nuværende grænse blev mere og mere tyskspro-
get.

I 1459 uddøde hertugslægten, og for at undgå yderli-
gere delinger blev det besluttet, at der skulle vælges en greve
for Holsten og en hertug for Slesvig. Den danske konge,
Christian 1., blev herefter i 1460 hertug i Slesvig og greve i

Holsten. Som hertug var han sin egen lensherre, og som
greve (ændret til hertug i 1474) blev han lensmand under
den tyske kejser. Modydelsen var, at Christian 1. udstedte
et løfte om, at Slesvig og Holsten skulle styres “evig udelt

sammen”, og at den holstenske adel kunne bevare sin domi-
nerende stilling i området nord for Ejderen.

Gennem de næste 400 år var der ro om grænsen til det
tyske område, men internt i hertugdømmerne var der mas-
ser af ballade på grund af et utal af arvedelinger og mod-
sætninger mellem de danske konger og de holstenske
hertuger, der i perioder søgte forbund med Sverige.

Fra 1830’erne dukkede de første tegn op på, at hold-
ningerne i hertugdømmerne var ved at udvikle sig til et
bevidst skel mellem dansk og tysk sprog og sindelag. Fra de
dansksindedes side opstod ønsket om et Danmark til Ejde-
ren, mens der fra de tysksindede fremkom krav om et sam-
let Slesvig-Holsten med egen forfatning tilknyttet Det Tyske
Forbund. Resultatet blev de to slesvigske krige i 1848-50
og 1864.

Påskekrisen

Efter den tyske kapitulation i 1918 fik Danmark tilbud fra
de allierede om at blive forenet med Sønderjylland. Græn-
sen skulle trækkes på grundlag af en afstemning, men under
hensyntagen til geografiske og økonomiske omstændighe-

der.
Regeringen ønskede dog ikke, at områder med et tysk

flertal skulle indlemmes i Danmark. Det kunne være far-
ligt på længere sigt. Den holdning tilsluttede alle partier sig
og lovede at respektere den kommende afstemnings resul-
tat.

Efter afstemningerne i zone 1 og zone 2 i februar og
marts 1920 var stemningen dog vendt hos Venstre og De
Konservative, der nu – under henvisning til Versailles-fre-
dens ord om “geografiske og økonomiske omstændigheder”
– krævede, at Flensborg på trods af et stort tysk flertal skulle
indlemmes i Danmark.

Regeringen, der bestod af Socialdemokratiet og Det
Radikale Venstre, havde et parlamentarisk flertal og sagde
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mange oplysninger om såvel historien som enkeltpersoners
oplevelser, herunder også et omfattende billedarkiv, som vil
kunne indgå i eleverne arbejde og fremlæggelse af deres
resultater.

En fælles afslutning kan være, at klassen i fællesskab prø-
ver at sammenligne forholdene for det dansk-tyske mindre-
tal med helt aktuelle eksempler på, hvordan vilkårene er for
andre mindretal i Europa eller ude i verden – i Baskerlan-
det, på Sri Lanka, i Kina osv.

Intern evaluering

Arbejde med kort kan være en god måde at få samlet op på
elevernes viden om forholdene i grænselandet i perioden
1864-1920. Gennem forskellige udfyldningsopgaver kan
eleverne ved hjælp af fx historiske atlas og andre kort vise,
hvordan en række af tidens konflikter byggede på geografi-
ske og befolkningsmæssige forhold – det danske monarkis
område før 1864, dansk og tysk sprog, afstemningsresulta-
terne i zone 1 og zone 2 osv.

Andre evalueringsformer kan være forskellige grup-
peinddelte øvelser, hvor eleverne samarbejder om at notere
sig så mange oplysninger som muligt om deres emne. For-
men kan være gruppens udarbejdelse af “huskesedler”, udar-
bejdelse af plancher, hvor billeder, tekst og ord afspejler
gruppens resultater, lege/spil med spørgsmål og svar, hvad
viser billedet? osv.

Aktiviteter

� Find på biblioteket eller på nettet eksempler på, hvor-
dan de dansksindede oplevede den tyske tid fx i skolen, på
arbejde eller i hjemmet. Et af de steder I kan søge er i bogen:
“Det lyder som et eventyr – Sønderjyder fortæller om tiden
1864-1920”. Prøv ved hjælp af oplysningerne i disse historier
at lave jeres egen fortælling om at være et dansksindet barn
på jeres egen alder i Sønderjylland. Lav historien som et
radio-interview og lad resten af klassen høre det.

nej. Samtidig afslog den at udskrive nyvalg, idet den fryg-
tede, at et hurtigt valg ville skabe flertal for en ensidig ind-
lemmelse af Flensborg.

Efter pres fra ledende erhvervsfolk gik kong Christian

10., der også ønskede at indlemme Flensborg i Danmark,
ind i sagen. Et møde mellem statsminister Zahle og kon-
gen endte med, at kongen afskedigede Zahle og udnævnte
en ny regering. I sin iver for at fremme Flensborg-sagen
begik kongen hermed et statskup, da regeringen Zahle
havde flertal i Folketinget.

Efter nogle dage med trusler om generalstrejke bøjede
kongen sig og afskedigede den regering, han selv havde
udnævnt. Tre uger senere blev der afholdt nyvalg til Folke-
tinget. På trods af fremgang for Venstre og De Konservative
blev der dog ikke ændret på afstemningsresultatet. Flens-
borg forblev tysk.

Om undervisningen

Arbejdet med “Genforeningen 1920” kan udbygges ved, at
eleverne i grupper fx går mere i dybden med en eller flere af
følgende problemstillinger:
• Fortyskningsprocessen og de dansksindedes kamp for

bevarelse af dansk sprog og kultur
• Holdninger blandt de dansksindede i Sønderjylland og

i Danmark til grænsedragningen, herunder Påskekrisen

• Mindretallenes forhold efter 1920 helt frem til vore
dage.

I dette arbejde vil det være nødvendigt, at eleverne spores
ind på at søge oplysninger i andet materiale. Udgangs-
punktet kan være, at lærer og elever i fællesskab med
udgangspunkt i bogens tekst opstiller en række søgepunk-
ter / søgeord, som de prøver at finde oplysninger om gen-
nem arbejde på biblioteket og på nettet.

Materialemulighederne vil spænde fra samlede frem-
stillinger til enkeltpersoners beskrivelser af livet under tysk
herredømme i perioden. På nettet vil det være oplagt at søge
på en række af de foreninger, der har tilknytning til græn-
selandet. På Grænseforeningens hjemmeside er der fx
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� Hvem var de ledende skikkelser i kampen for at bevare
dansk kultur under det tyske styre? Lav en liste over dem og
skriv en biografi om et par af de mest betydningsfulde.

� Omkring 5.000 dansksindede unge mænd faldt som
tyske soldater under 1. verdenskrig. Mange af de breve, de
skrev hjem, findes i dag på nettet. Søg fx med søgeord som
“Krigsbreve fra Sønderjylland”. Husk også billeder. Måske
kan I lave et udvalg og læse dele af brevene højt for hinan-
den.

� I bogen er der billeder af nogle af de afstemningsplaka-
ter, der blev brugt i 1920. Tal sammen om på hvilke måder,
de er forskellige. Del klassen i dansksindede og tysksindede
og lav en plakatudstilling med jeres egne plakater.

� “Genforeningen” i 1920 blev markeret rundt omkring
i Danmark ved, at der blev rejst en masse “Genforenings-
sten”. Undersøg om der findes Genforenings-mindesmær-
ker på jeres egn. Undersøg hvad står der på dem og hvem
der sørgede for, at de blev stillet op. Spørg på det nærmeste
museum eller på den lokalhistoriske samling.

� I kan også prøve at finde “Genforeningssten” på nettet.
Med søgeordet “Genforeningsstenen, Høve” får I en god
historie om og mange billeder af, hvor stort et arbejde det
var at stille en sådan sten op. Lav et foredrag om “Høve-

stenen”.

� “Genforeningen” i 1920 var en stor begivenhed, som
blev fejret overalt i Danmark og Sønderjylland. Find sange
som “Det lyder som et eventyr”, “Som en rejselysten flåde”
eller “Det haver så nyeligen regnet”. Forklar teksterne for
hinanden og få musiklæreren til at hjælpe jer med melodi-
erne, så I kan synge dem.

� I påsken 1920 blandede kong Christian 10. sig i resul-
tatet af afstemningen om Sønderjylland for at få byen Flens-
borg indlemmet i Danmark, selv om byen havde et klart
tysk flertal. Det skulle han aldrig have gjort. Prøv at finde
ud af, hvad der skete i påsken 1920. Lav et foredrag om
Påskekrisen.

� Det tyske mindretal i Danmark blev i 1945 anklaget
for at have hjulpet den tyske besættelsesmagt. Prøv at finde
oplysninger på biblioteket eller på nettet. Brug søgeord som
fx “det tyske mindretal”, “hjemmetyskere”, “Frøslevlejren”,

“Faarhuslejren”, “Jens Møller”, “Fritz Clausen”. Søg også
efter billeder fx på Grænseforeningens hjemmeside. Lav en
udstilling om det tyske mindretal i Danmark i perioden
1920-1945.

� Find oplysninger om det danske mindretal i Tyskland
og det tyske mindretal i Danmark. Hvad arbejder de med?
Brug fx søgeord som: “Det danske mindretal i Sydslesvig”
og “Det tyske mindretal i Nordslesvig”.

� Arbejdet både nord og syd for grænsen bygger på
“København-Bonn erklæringen”, der er en aftale mellem
Danmark og Tyskland fra 1955. Hvad står der i den?
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