
Genforeningen 1920

Ved Genforeningen i 1920 blev området Slesvig delt, så Nordslesvig
blev en del af Danmark. Det er det område, som vi kalder
Sønderjylland.

Efter krigen 1864
I 1864 tabte Danmark en krig mod det tyske Preussen og Østrig, og
Danmark mistede landområderne Slesvig, Holsten og Lauenborg.
Den nye grænse mellem Tyskland og Danmark gik langs Kongeåen i
Jylland.

Efter 1. verdenskrig
Men den 11. november 1918 tabte Det tyske kejserrige 1.
verdenskrig. Danmark havde derfor chancen for at få de tabte
områder tilbage.
Det blev bestemt, at grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle
tilpasses ved folkeafstemninger i tre zoner. På den måde kunne man
se, hvor der var dansk, og hvor der var tysk flertal.

Afstemning
Den 10. februar 1920 blev der i 1. zone afgivet 70 % danske
stemmer mod 25 % tyske. Man stemte altså for at være en del af
Danmark.
Den 14. marts 1920 blev der i zone 2 (inklusive Flensborg) afgivet 20
% danske stemmer mod 80 % tyske. I zone 2 stemte man med andre
ord for Tyskland. Afstemningen i zone 3 blev opgivet.

Påskekrisen 1920
Men i Flensborg, som var en del af zone 2, var der nogle borgere,
der trods byens tyske flertal på 75 % alligevel ønskede, at byen
skulle være en del af Danmark.
Herhjemme fik de opbakning hos befolkningen og de borgerlige
partier, og de var derfor med til at starte Påskekrisen i 1920. Krisen
blev dog hurtigt stoppet, og grænsen mellem Danmark og Tyskland
kom til at ligge, hvor den ligger i dag.

Genforeningsdag
Officielt fandt Slesvigs deling sted den 15. juni 1920. Man fejrede
genforeningen af Sønderjylland og Danmark, ved at Christian 10. red
over den gamle grænse på en, efter traditionen, hvid hest den 10. juli
1920.

En af de udbredte
afstemningsplakater rummer en
række symboler på det danske:
Dannebrog, kornmarker,
bøgeskov og [...]

Flensborg Avis.

Kort over afstemningerne i
1920.

© Bennet Schulte, 2009.
Wikimedia Commons.

Fakta
1864:
Tabet af Slesvig og
Holsten.

15. juni 1920:
Den officielle
genforeningsdag mellem
Danmark og Sønderjylland.

10. juli 1920:
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Ordforklaring
Slesvig -

Før 1920 dækkede Slesvig området mellem Kongeåen i Jylland og
floden Ejderen i Nordtyskland. I dag er det sammen med Holsten en
tysk delstat, som går fra den danske grænse i nord til Elben i syd.

Sønderjylland -

Sønderjylland er et landområde på den sydlige del af Jylland.

Når man i dag taler om Sønderjylland, mener man det meste af
området Nordslesvig, dvs. den del af hertugdømmet Slesvig, der kom
tilbage til Danmark i 1920 og i dag ligger i Det danske Kongerige.

Historisk set er Sønderjylland dog det samme som hele
hertugdømmet Slesvig, nemlig området mellem Kongeåen i nord og
Ejderen i syd.

Preussen -
Delstat i Tyskland. Den samlende kraft i skabelsen af det tyske
kejserrige i 1871. Danmark og Preussen førte krig med hinanden
under de slesvigske krige 1848-50 og igen i 1863-64.

Holsten -

Christian 10. rider over den
gamle grænse.
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Et hertugdømme, der lå mellem floden Elben i syd og floden Ejderen
i nord. I dag er Holsten sammen med Slesvig en tysk delstat, som
går fra den danske grænse i nord til Elben i syd.

Lauenborg -

Lauenborg eller Lauenburg ligger mellem Lübeck og Elben i
Nordvesttyskland. Lauenburg var et hertugdømme, som fra 1815 til
1864 var en del af det danske monarki. Lauenburg var neutral under
Treårskrigen 1848-1850.

Det tyske kejserrige -
Efter tre krige sejrrige under preussisk ledelse mod Danmark (1864),
Østrig (1866) og Frankrig (1870-71) samledes det tyske område til
det tyske kejserrige i 1871. Kejserriget gik i opløsning ved tyskernes
nederlag i 1. verdenskrig.

1. verdenskrig -
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Den 1. verdenskrig er betegnelsen for den verdensomspændende
krig, der i perioden 1914-1918 udkæmpedes primært i Europa.
Krigen blev vundet af England, Frankrig og USA. Krigen førte til tre
kejserrigers fald, det tyske kejserrige, det østrig-ungarske kejserrige
og det osmanniske rige. Krigen kostede over ni millioner
menneskeliv.

folkeafstemninger -
En folkeafstemning er en afstemning om en sag, hvor alle, der har ret
til at stemme, får lejlighed til direkte at give deres mening til kende.

borgere -
En person, som bor inden for et større område, fx en stat, en
kommune eller en by. Historisk set var det en indbygger i en købstad
med ret til at drive handel eller udøve et håndværk, fx som købmand.

borgerlige partier -
Borgerlige partier er politiske partier, der støtter borgerskabet og ikke
arbejderne.

Krisen -
Når et samfund går tilbage økonomisk og mange mennesker bliver
arbejdsløse og/eller fattigere.

traditionen -
Tradition kan betyde forskellige ting:

Fast etableret skik, som gentages i stort set uforandret form i et
samfund eller hos en gruppe af mennesker = skik og sædvane.

Når man taler om litteratur, er en tradition en bestemt måde at leve
på.

Eksemplarfremstilling
Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne webportal til undervisningsbrug på

uddannelsesinstitutioner og intern brug er tilladt efter aftale med Copydan Tekst & Node.
Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger
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