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Materialet kan bruges frit.

Konkurrencen
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland (den nordlige del af Slesvig) efter en folkeafstemning i området
blev en del af kongeriget. At grænsen mellem Tyskland og Danmark blev flyttet mod syd, er siden blevet
omtalt som Genforeningen.
HistorieLab markerer 100-året for Genforeningen ved en landsdækkende konkurrence. Den tager afsæt i
undervisningsforløb med fokus på grænser, og hvor produktet er elevproducerede videoer. Forløbene
henvender sig til elever fra 6.-9 klasse og kan gennemføres på 6-10 lektioner.
Som lærer kan du tilrettelægge forløbet, som du finder mest hensigtsmæssigt. Det følgende er blot ideer til
inspiration, som du evt. kan bruge. Vil din klasse deltage i konkurrencen, er der dog enkelte krav (se side 5).
•
•
•
•

Fredag den 20. september 2019 er deadline for at melde sig til konkurrencen. Det sker via mail til Jens
Aage Poulsen (jeap@ucl.dk) med oplysning om kontaktlærer, mail, skole og klasse.
Fredag den 6. marts 2020 er deadline for indsendelse af videoer (se side 5)
Onsdag den 24. eller torsdag 25. april inviteres vinderne af konkurrencen til folkefest i Jelling, hvor
præmien på 10.000 kr. til et klassearrangement overrækkes.
Vejledning og spørgsmål vedr. konkurrencen og inspirationsmaterialet kan rettes til Jens Aage Poulsen
(jeap@ucl.dk)

Mvh
HistorieLab
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Man kan fx …
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4. Knud Kristensen
5. Tyske flygtninge
6. Medlemmer af Sydslesvigsk Forening
7. For mange medlemmer?
8. Speck-dänen
9. Sydslesvigs Skæbne
s. 41. Danmarks grænser
s. 42. En god eller en katastrofal fred?

Hvor går grænsen? - Et inspirationsmateriale fra HistorieLab

5

Sådan indsender du elevernes videoer
Elevvideoerne samles i en lukket YouTube-playliste, hvor I kan se de videoer, der er produceret til
projektet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gem elev-videoerne i fuld opløsning på en computer
Gå til https://wetransfer.com/ (vælg free udgave)
Tilføj video (evt. flere) under ”Tilføj dine filer”
Tilføj historielab@ucl.dk under send e-mail til
Udfyld egen e-mailadresse og notér klasse og skole under besked
Tryk på overfør
Gentag ved flere videoer

HistorieLab uploader herefter videoerne til en lukket YouTube-playliste. Herefter sender vi dig et
link hertil.

Det skal indgå i forløbet
Som lærer kan du lade dig inspirere af dette materiale. Men du afgør, hvordan forløbet skal tilrettelægges.
For at deltage i konkurrencen er der dog enkelte krav.
A) Markering af genforeningen. Eleverne undersøger, hvordan man i lokalområdet i 1920’erne markerede
genforeningen fx ved at sætte en mindesten. NB! De fleste monumenter for genforeningen findes på
landet. Er der ikke et monument i nærheden, og er der ikke spor fra og kilder om en lokal markering af
Genforeningen, kan man vælge et andet mindesmærke eller erindringssted for Genforeningen.
B) Design af et nutidigt mindesmærke eller erindringssted, som markerer eller perspektiver *) 100-året for
Genforeningen. Designet af mindesmærket skal også udtrykke tematikker og problemstillinger,
eleverne har arbejdet med i forløbet.
C) Produkt. Eleverne producerer videoer (á max 3 min.), der præsenterer designet af
monumentet/mindesmærket og fagligt begrunder dets udtryk og forslag til dets placering. Videoerne
produceres af klassen i fællesskab, i grupper og evt. individuelt.
*) Perspektiverne behøver ikke at knytte sig direkte til Genforeningen. De kan fx være:
• grænsers rolle og betydning i dag for oplevelsen af national identitet og selvforståelse
• samarbejde på tværs af grænser
• grænser som konfliktskaber og/eller som sikring af fred og stabilitet.
• ideer fra forslagene side 39-41.
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Hvor finder jeg mindesmærker?

I 1920’erne, men også i de følgende årtier, blev der over hele landet rejst større og mindre mindesmærker
– ofte i form mindesten. I dag er der ca. 670 tilbage, og de er fredet.
De fleste mindesmærker for genforeningen findes på landet. Som regel var det lokale lærere, præster og
gårdejere, der fik nedsat komitéer, som tog initiativet til mindesmærkerne. Pengene blev indsamlet lokalt.
Staten støttede ikke projektet økonomisk.
I flere byer er der større genforeningsmonumenter. Fx ved hovedindgangen til Fælledparken ved Trianglen.

Københavns Genforeningsmonument, der står ved indgangen til Fælledparken, blev rejst i 1930.
Som regel var mindesmærket en stor marksten i granit, som blev forsynet med en forholdsvis kort indskrift.
Ofte blev stenen placeret midt i landsbyen.

Hvor går grænsen? - Et inspirationsmateriale fra HistorieLab

7

Genforeningsanlægget i Todbjerg (nord for Aarhus) som det så ud omkring 1930.
Google-søgning
Med en google-søgning med navnet på ens kommune + genforeningssten kan man ofte finde placeringen af
mindesmærket.
Andre muligheder
Danske valgplakater: https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/albums/72157639485453005/
http://genforeningen.sonderborg-slot.dk/#5-0-3
Tyske valgplakater kan findes med søgeordene ”Deutsches Abstimmungsplakat” + ”Schleswig” + ”1920”
Ambirks side
En landsdækkende oversigt over genforeningsstenene er udarbejdet af Jens Anker Ambirk:
http://ambirk.eu/genforeningsstene/
Siden giver mulighed for at søge ud fra et kort og alfabetisk oversigt. Siden indeholder også oplysninger om
andre mindesteder for genforeningen end sten.
Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen er ved at registrere og opdatere oplysninger om bl.a. genforeningsmonumenterne.
I juni 2019 havde styrelsen nået ca. halvdelen. Måske er ”jeres” genforeningsmonument med. Lav en
tekstsøgning på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder. Under ”Hovedgruppe” vælges ”Social og
samfund” og som ”Undergruppe” vælges ”Genforeningssten”. Klik på ”Søg” nederst og få en liste over
registrerede genforeningssten.
Den digitale Byport
Dansk Center for Byhistorie har udarbejdet Den digitale Byport: http://ddb.byhistorie.dk. Her kan man søge
med ordet ”genforening” sammen med en by.
Arkiv.dk
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En billedsøgning på arkiv.dk med søgeordet ”genforening*” giver knapt 3.000 billeder med tilknytning til
genforeningen, dvs. både mindesmærker og fejringer.
Lokalhistorisk arkiv
Find det lokalhistoriske arkiv og brug det: http://arkibas.dk/arkivvejviser/

Litteratur
Spørg det lokale bibliotek om bøger og artikler om mindesmærker og erindringssteder for genforeningen –
enten i hele landet eller i bestemte områder. Eksempler:
• Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark - Monumenter, mindesmærker og mødesteder, 2011.
• Ingolf Haase: Genforeningsstenene i Sønderjylland, 2008
• Johannes Vejlager: 533 Mindesmærker for Genforeningen, 1934
Johannes Vejlager: ”Genforeningsmærkerne i Ringkjøbing amt”. I Hardsyssels årbog, 1929, side 113145.

Hvordan kan eleverne undersøge mindestedet?
Eleverne besøger mindestedet (Eller de finder oplysninger om det).
Forslag til undersøgelsesspørgsmål:
• Hvor er stedet? Hvordan ser det ud nu? (Beskriv mindestedet, fx størrelse, materialer)
• Hvordan er stedets sammenhæng med omgivelserne? (Eleverne kan optage fotos eller video)
• Hvilken tekst er der på mindestedet?
Eleverne finder oplysninger om mindestedet
Brug fx det lokalhistoriske arkiv, der findes på http://arkibas.dk/arkivvejviser/ eller kommunale stads- eller
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byarkiver. Lokale aviser: Flere aviser har gjort deres gamle aviser tilgængelige digitalt. De findes måske i
fysisk form eller på mikrofilm på biblioteket, stads- eller byarkivet eller det lokalhistoriske arkiv.
Læreren eller en arkivar kan finde materialerne, hvis de ikke er umiddelbart tilgængelige på nettet.
Forslag til undersøgelsesspørgsmål:
• Hvem tog initiativ til mindestedet?
• Hvem bestemte dets udseende, indskrift osv.?
• Hvorfor blev mindestedet placeret lige der?
• Hvilken betydning og funktion havde mindestedet oprindeligt i lokalområdet (fx markeringer,
festligheder)? Hvilken stemning tror du, at stedet fremkaldte hos folk, der i 1920’erne og 1930’erne
besøgte stedet?
• Hvilken betydning har det i dag? (Eleverne kan evt. spørge mennesker, der bor i nærheden af
mindestedet)
• I dag er mindesmærkerne for genforeningen fredet. Eleverne kan udarbejde forslag til, hvordan det
lokale mindesmærke kan gøres mere interessant for folk nu om dage?

Design af et nutidigt mindesmærke?
Eleverne skal udarbejde et design til et nutidigt mindesmærke/monument eller erindringssted, som enten
markerer 100-året for genforeningen eller tematikker og problemstillinger, der knytter sig til grænser og
national identitet, som eleverne har arbejdet med i det forløb, du som lærer har tilrettelagt.
For at styrke elevernes forudsætninger for at designe mindesmærket, kan man drøfte mindesmærker og
monumenters funktion. Fx skal de skabe varige erindringer om fortidige hændelser og personer og mane til,
at eftertiden husker og måske lærer af dem. Derfor er materialevalg, udformning, indskrifter osv. vigtige.
I den forbindelse kan læreren også give eksempler på, at eftertiden fjerner eller ødelægger
mindesmærket/monumentet, fordi de, der har magten, ønsker at slette hændelsen eller personen fra folks
hukommelse. I 2015 ødelagde Islamisk Stat de antikke romerske monumenter i Palmyra. I 2017 blev
statuen af sydstatsgeneralen Robert E. Lee i Charlottesville, Virginia, flyttet under stor ballade.
Eleverne kan frit vælge, hvordan designet af det nutidige mindesmærke bedst formidles. Det kan fx være:
• To-dimensionelt som tegninger/skitser
• Tre-dimensionelt bygget af ler, træ og andre formbare materialer
• Digitalt fx en konstruktion i Minecraft
Designet formidles via den elevproducerede video (max 3 min.). Videoen skal også gøre rede for
sammenhænge mellem undervisningsforløbet og designets udtryk, materialer der anvendes.
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Ideer til undervisningsforløb
Det følgende er ideer og forslag, man som lærer evt. kan lade sig inspirere af i tilrettelæggelsen af forløbet.
Det er altså ikke et krav, at man bruger dem for at deltage i konkurrencen.
Forløbet En retfærdig grænse (side 12) består af tre delemner med tilhørende kilder: Genforeningen – eller
da Danmark blev større¸ Skal grænsen flyttes mod nord? og Skal grænsen flyttes mod syd? Man kan vælge
hele forløbet eller dele af det. Til alle kilder er forslag til spørgsmål, som eleverne kan drøfte. Forløbet kan
også tilrettelægges, så eleverne selv formulerer problemstillinger, som de søger at belyse. Forløbet kan
således umiddelbart bruges i forbindelse med prøven. De faglige kommentarer er henvendt til læreren.
For at støtte eleverne i at stille spørgsmål, der kan bearbejdes til problemstillinger, kan forløbet indledes
med en klassedrøftelse om fx følgende:
• Havet omkring Danmark skaber en naturlig grænse. Hvordan tror I, at grænsen til Tyskland er fastlagt?
• Hvordan og hvorfor tror I, at den dansk-tyske grænse er ændret i tidens løb?
• Hvilken funktion har den dansk-tyske grænse (politisk, økonomisk, socialt og kulturelt)?
• Hvilken betydning mener I, at den dansk-tyske grænse har for dansk national identitet og
selvforståelse?
Inspirationsmaterialet rummer også ideer, som kan bearbejdes til forløb:
Danmarks grænser (side 40) har fokus på hvorfor og hvordan rigets grænser har ændret sig i tidens løb. I
forløbet kan man integrere flere kanonpunkter.
En god eller katastrofal fred (side 40) handler om, hvorfor og hvordan mange af Europas grænser blev
ændret som følge af fredsaftalerne efter 1. Verdenskrig.

Brug også Rigsarkivets kildesamling
Materialet til forløbet indeholder kilder. Hvis man ønsker at styrke det kildebaserede aspekt, kan
det anbefales at brug Rigsarkivets store kildesamling om Genforeningen, der er tilgængelig i løbet
af efteråret.
Rigsarkivets kildesamling kommer til at indeholde et udvalg af kilder, der dels kan bruges til at få et
generelt overblik over Genforeningen, dels til at arbejde med de enkelte temaer i HistorieLabs
konkurrence. Der vil bl.a. være valgplakater, dagbogsindførsler, forordninger og meget mere.
Første del kommer i begyndelsen af september og herefter vil kildesamlingen løbende blive
opdateret.
Materialet vil være at finde på siden www.kilderne.dk/genforeningen.
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Forhåndsviden
Skal tematikker, der knytter til Genforeningen, give mening for eleverne, forudsætter det et vist
forhåndskendskab til fredsbetingelserne med afgivelse af hertugdømmerne efter det danske nederlag i
krigen mod Østrig og Preussen i 1864.
De fleste portaler og systemer, der anvendes i historieundervisningen, indeholder temaer eller emner, som
behandler problemstillinger i tilknytning til krigen og dens konsekvenser. Man kan evt. inddrage en eller
flere af nedenstående filmklip:
•
•
•
•
•

Anden Slesvigske Krig (2:23 min.), https://youtu.be/WPm7W7e_On8
Krigen 1864 (8:12 min.), http://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/krigen-i-1864/
Indlemmelse i Preussen (2:12 min.), https://youtu.be/2QWOBcZ2WdA
Etablering af den danske bevægelse (2: 10 min.), https://youtu.be/gJQuDKICxAc
Første Verdenskrig (2:06 min), https://youtu.be/a7YZAtait6o
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En retfærdig grænse?
I gang med forløbet
Klasse- eller gruppedrøftelse om begrebet grænser ud fra spørgsmål som:
• Hvad er grænser mellem lande?
• Hvordan er grænserne skabt?
• Er alle grænser mellem lande retfærdige? Begrund.
• Hvad ved I om historien om grænsen mellem Danmark og Tyskland?
Introfilm og 1920-grænsen
Genforeningen (2:20 min.), https://www.youtube.com/watch?v=hbAELeyAmQQ

Krigen i 1864 og tabet af hertugdømmerne
Kort introduktion. En nødvendig baggrundsviden kan eleverne formentlig finde i læremidler, som klassen
har til rådighed. En anden mulighed kan være et læreroplæg på baggrund af fx de faglige kommentarer.
Mere udførlige faglige oplysninger kan fx findes på Grænseforeningens hjemmeside
(https://www.graenseforeningen.dk). Historiske kort over Danmark og hertugdømmerne kan støtte
elevernes forståelse.

Delemne 1: Genforeningen – eller da Danmark blev større
Man kan fx
Eleverne kan se:
• Valgplakater og propaganda ved folkeafstemningen i Mellemslesvig i 1920. (7:51 min.)
https://www.dcbib.dk/nyheder/film/film-valgplakater-og-propaganda-ved-folkeafstemningen-imellemslesvig-i-1920.
• Folkeafstemningen i Flensborg i 1920 (5:40 min.) https://vimeo.com/300468562
• Klassedebat. Efter elevernes arbejde med delemnet kan man tilrettelægge et vælgermøde. I grupper
forbereder eleverne sig på at argumentere for at stemme for henholdsvis Danmark eller Tyskland.
Læreren kan stille krav om, at argumenterne skal begrundes politisk, økonomisk, socialt og/eller
kulturelt.
• Billedfortælling. Eleverne kan lave en collage eller billedfortælling med tekst, billeder og lys med
festligholdelsen af genforeningen i 1920. Det kan fx være med billeder af Christian 10., der rider ind i
Sønderjylland, Dybbøl mølle osv.
Eleverne arbejder med kilderne:
1. Valgplakater
2. Stem for Danmark
3. Stem for Tyskland
4. Unser Land
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5.
6.
7.
8.
9.

Valannonce for Tyskland
Resolution fra provinslanddagen i Kiel
Resultatet af folkeafstemningen
Statsminister Neergaards genforeningstale
Kongen rider over grænsen

Faglige kommentarer til læreren
Folkenes selvbestemmelsesret
I 1864 sejrede Preussen og Østrig over Danmark og ifølge fredsaftalen i Wien, afgav Danmark
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til sejrherrerne. I 1866 udviklede uenigheder mellem
Preussen og Østrig sig til en krig, hvor Preussen vandt. I fredsaftalen blev Slesvig, Holsten og Lauenburg
provinser i Preussen. I aftalen blev den såkaldte paragraf 5 indføjet. Den fastslog, ”at befolkningen i de
nordlige distrikter af Slesvig skal overdrages til Danmark, når den i en fri folkeafstemning tilkendegiver
ønsket om at blive forenet med Danmark”.
Paragraf 5 gav Danmark og mindretallet i Slesvig et håb om, at denne folkeafstemning ville finde sted. Selv
om Tyskland sløjfede paragraffen i 1878, levede håbet videre. Ved afslutningen af 1. Verdenskrig blev det
næret af den amerikanske præsident Wilson. Han havde fået udarbejde 14 punkter, som skulle sikre en
varig og stabil fred i Europa.
Wilsons forestilling om folkenes selvbestemmelsesret var centralt i hans 14 punkter.
Selvbestemmelsesretten indebar, at grænserne skulle fastlægges efter folkets ønsker om et nationalt
tilhørsforhold. Sejrherrerne i en krig kunne altså ikke bare indlemme erobrede områder i deres eget land.
I januar 1919 mødtes repræsentanter fra ca. 30 lande i Paris for at aftale fredsbetingelserne. USA,
Storbritannien, Frankrig og til dels Italien var de vigtigste blandt sejrherrerne, og det var dem, der fastlagde
fredsaftalerne. De ”fire store” tilsluttede sig Wilsons 14 punkter – også om folkenes selvbestemmelsesret.
Krigens tabere – Tyskland, Østrig-Ungarn og Osmannerriget (Tyrkiet) – var ikke repræsenteret. Først få uger
før, de skulle skrive under, fik de fredsaftalerne at se.
Folkeafstemningen i 1920
I praksis blev princippet om folkenes selvbestemmelsesret kun fulgt to steder, da grænserne skulle
fastlægges. I 1921 afgjorde en folkeafstemning, at den vestlige del af Obserschlesien (område i den sydlige
del af det nuværende Polen) blev en del af Tyskland, mens den østlige del tilfaldt Polen. Året før blev der
afholdt en folkeafstemning i Slesvig, der betød, at den nordlige del (Sønderjylland) blev en del af Danmark.
Det var især den dansksindede talsmand H.P. Hanssens fortjeneste, at folkeafstemningen i Slesvig blev til
noget. Hanssen var medlem af den tyske rigsdag. I krigens sidste uger lykkedes det ham at få et løfte om, at
den tyske regering ville gå med til, at Slesvig blev delt, og at grænsen blev fastlagt ved en folkeafstemning.
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Versailles-traktaten fastlagde de fredsbetingelser, som Tyskland måtte acceptere. I den blev der indføjet, at
grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle fastlægges på baggrund af en folkeafstemning i den nordligste
del af Slesvig.
Landområderne, hvor folk kunne deltage i afstemningen, blev delt i to zoner. I den første zone forventede
man, at der var et dansk flertal. Her afgjorde flertallet i hele zonen, om den skulle være tysk eller dansk. I
den anden zone (Mellemslesvig) var befolkningen mere blandet. Her skulle flertallet i de enkelte kommuner
afgøre, om den skulle være dansk eller tysk. Fra dansk side var der kritik af afstemningen og zonerne. Nogle
mente, at grænsen uanset udfaldet af folkeafstemningen skulle trækkes ved Dannevirke. Andre, der
accepterede en afstemning, ville have, at Flensborg kom med i den første zone. Så ville man være sikre på,
at denne by kom med til Danmark.
Den danske regering ville ikke ændre på zonerne. Christian 10. så gerne, at Flensborg blev en del af
Danmark. Uenigheden mellem kongen og regeringen var med til at fremkalde den såkaldte Påskekrise i
1920, der blev udløst, da Christian 10. afskedigede regeringen.
Den 10. februar 1920 stemte man i den første zone. Resultatet var, at næsten 75 % stemte for Danmark. En
måned senere blev der afholdt afstemning i zone to, hvor ca. 80 % stemte for Tyskland. I ingen kommuner
var der flertal for Danmark. Grænsen blev fastlagt, så den første zone kom med til Danmark. Et dansk
mindretal måtte forblive i Tyskland. Og et noget større tysk mindretal måtte leve i Danmark. Den danske
regering godkendte resultatet. Men hverken den tyske regering eller det tyske mindretal accepterede den
nye grænse.
Den 10. juli 1920 red Christian 10. over den gamle grænse ind Sønderjylland.
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Kilder til delemne 1: Genforeningen – eller da Danmark blev større
Kilde 1
Valgplakater

Tv: Valgplakat med opfordring til at stemme for Danmark. Digtet af Henrik Pontoppidan. Th: Valgplakat
med opfordring til at stemme for Tyskland.
På nettet findes valgplakater, der blev brugt ved folkeafstemningen. Billedsøgning med ordene ”valgplakat”
+ ”folkeafstemning” + ”1920”.
Spørgsmål til kilden:
• Hvordan appellerer plakaten til vælgerne?
• Hvilke virkemidler bruges (tekst, illustration, opsætning m.m.)?
• Hvad kendetegner plakater, der ønsker at overtale vælgerne til at stemme for Danmark – og for
Tyskland?
• Hvilke argumenter bruges? Søger teksten
o at bevise synspunktet ved fx at bruge ”facts” fra fortiden, eller
o at bruge eksempler, der kan overbevise vælgeren, eller
o logisk eller fornuftmæssigt at underbygge budskabet?
• Forestil dig, at der skulle være en tilsvarende folkeafstemning i dag. Hvordan skulle en valgplakat for
henholdsvis Danmark og Tyskland se ud?
• Udarbejd en nutidig valgplakat for Danmark eller Tyskland. Brug evt. programmet easel.ly, der er en del
af skoletube-pakken
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Kilde 2
Stem for Danmark!
O.D. Schack var formand for Nordslesvigs Vælgerforening. Da det i januar 1920 blev offentliggjort, at
grænsen mellem Tyskland og Danmark skulle fastlægges efter en folkeafstemning, udsendte han denne
opfordring:
”Nu er dagen der. Vi vil hjem!
Hvad slægtled har troet på, fædrene kæmpet og mødrene grædt for, håbet, der har båret vore sønner over
krig og død, skal nu gå i opfyldelse.
Man har givet os nøglen i hænde til den låsede dør, mod hvilken vi har hamret i et halvt århundrede. Men vi
må selv lukke døren op.
Ryk grænsepælene op, og flyt dem langt mod syd!
Vi er danske og vil vedblive at være danske, og afstemningsdagen skal vidne derom for kommende slægter.
I syd og nord, øst og vest i vor landsdel vil vi samles om det fælles mål, skal det lyde enigt, som broder og
søster:
Vi vil hjem, hjem til Danmark!”
(Kilde: E. Holbech: Kilder til genforeningens historie. Gyldendal 1950)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad er det for en krig, som kilden henviser til?
• Hvordan bruges fortiden som argument i kilden?
• Kilden bruger et billede med en dør, der skal låses op. Hvordan skulle læseren forstå billedet?

Kilde 3
Stem for Tyskland!
I november 1918 flygtede den tyske kejser, og Tyskland blev en republik (Weimarrepublikken). Kort før
afstemningen i den anden zone i marts 1920 spredte socialdemokratiet i Flensborg et flyveblad med denne
tekst:
”Tyske arbejdere!
Gør jeres pligt på afstemningsdagen!
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Ingen tysk arbejder må forråde den tyske folkerepublik, som han har hjulpet med til at skabe. Den tyske
republiks forfatning er den mest progressive og frie i verden. Inden for rammerne af denne forfatning er
der sikkerhed for ethvert fremskridt, som alverdens arbejdere kæmper for. […]
De mørke tider vil blive overvundet. Det tyske folk har kraften i sig. De tyske arbejdere var indtil nu
forbilledlige for alle klassefæller i verden. De vil også i fremtiden igen marchere i spidsen og hjælpe med at
gøre banen fri for en ny tid præget af frihed og retfærdighed. […]
Det gælder om at videreudvikle og opbygge vor stat. De nærmeste år skal bringe os høsten af det, vi såede
– hvem vil ikke være med her? Hvem vil løbe væk?
Hold ud ved denne folkestat, der er jeres!
Skaf jer endnu bedre vilkår i den. Det afhænger af jer!
Gør jeres pligt, tyske arbejdere, og forbliv trofaste mod republikken!
Vær med til at bygge videre på den tyske folkestat!”
(Kilde: Grenzfriedenshefte, 1963, s. 125f)
Spørgsmål til kilden:
• Hvilke argumenter bruger kilden for at få arbejderne til at stemme for Tyskland?
• I Flensburg stemte kun ca. 25 % for Danmark. Forestil dig at du var arbejder i Flensborg i 1920. Hvad
ville tiltale dig i flyvebladets tekst.
• Undersøg fx på internettet om Weimarrepublikken levede op til de forventninger, som kilden beskriver
(Brug fx https://da.wikipedia.org/wiki/Weimarrepublikken).

Kilde 4
Unser Land
Unser Land var et dansksindet, men tysksproget avis. I forbindelse med folkeafstemningen bragte avisen
denne annonce.
Danmark
Samlede statsgæld i 1914: 357 millioner kroner. Pr person er det 130
kr.
Samlede statsgæld i 1919: 914 millioner kroner. Pr person er det ca.
300 kr.
Dette er Danmarks samlede gæld. Det svarer forholdsvis til den
samlede tyske gæld i 1913.
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Tyskland
Samlede statsgæld i 1913: ca. 20 milliarder mark. Pr person er det 300 mark.
Indre statsgæld i 1919: 224 milliarder mark. Pr person er det ca. 3.500 mark.
Dette er kun Tysklands indre gæld. Dertil kommer en krigsskadeserstatning på flere hundrede milliarder
mark.
(Kilde: Unser Land 29. januar 1920)
Spørgsmål til kilden:
• Hvilke virkemidler bruger annoncen for at påvirke vælgerne?
• Forestil dig, at du kunne deltage i folkeafstemningen i 1920 – og du var mest tysksindet. Tror du, at du
blev påvirket af annoncen? Begrund.

Kilde 5
Valgannonce for Tyskland

Er Slesvig dansk?
Ved det sidste rigsdagsvalg (tyske parlament) blev der i de 5 nordligste kredse Flensburg, Aabenraa,
Sønderborg, Haderslev og Tønder afgivet 36.650 tyske og 17.289 danske stemmer. Sydlige (del af Slesvig) er
rent tysk.
Flertallet af indbyggerne er tyske og føler sig som tyskere! Vore fædre har lidt og forblødt for et udelt
Slesvig-Holsten. Deres arv skal bevares. Det er alle tyskeres pligt at sikre, at tysk land ikke afgives til
Danmark.
Slesvig er en uadskillelige del af Tyskland og skal fortsætte med at være det.
Slesvig er tysk!
Spørgsmål til kilden:
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•
•

Hvordan bruges tekst og billeder i annoncen?
Hvilke argumenter bruger kilden for, at Slesvig er tysk?

Kilde 6
Resolution fra provinslanddagen i Kiel
Da det blev vedtaget, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Nordslesvig, udsendte provinslanddagen i
Kiel (lokalregeringen for Slesvig-Holstein) en resolution (udtalelse):
”Provinsen Slesvig-Holsten er i sin nuværende udtrækning et historisk, statsretlig, økonomisk og kulturelt
samhørende hele. I Nordslesvig bor overalt tyske og danske blandet. Kun i begrænsede distrikter findes et
overvejende dansk flertal. En retfærdig adskillelse af områderne er ikke mulig og kan ikke engang opnås ad
selvbestemmelsens vej. […]
En udligning mellem de tyske og danske interesser i Nordslesvig kan frembringes derved, at begge dele af
befolkningen hver for sig opnår statslig og kommunal forvaltning og fuldstændig ligeberettigelse med
hensyn til deres nationale særegenheder.
Slesvig-Holsten kan kun gå en virkelig fremtid i møde, hvis det i overensstemmelse med landets
grundsætning også fremdeles forbliver udelt og tillige forbundet med Tyskland. Derfor nedlægger vi den
skarpeste protest mod enhver afståelse af Nordslesvig.”
(Kilde: Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr. Sønderjyder fortæller om tiden 1864-1920. Bogan 1995, s.
176-177)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad mener provinslanddagen om den kommende folkeafstemning om Nordslesvig?
• Hvilke argumenter fremføres i kilden?
• Hvad foreslår kilden som en løsning på det nordslesvigske spørgsmål?
• Hvad ville du som dansk-sindet i samtiden svare resolutionen? Du skal argumentere sagligt.
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Kilde 7
Resultatet af folkeafstemningen

Tallene angiver, hvor mange procent, der stemte for Danmark i de enkelte kommuner og byer. Den stiplede
linje viser den nye grænse.
(Kilde: Leif Ingvorsen: Fortællinger af Sønderjyllands historie. Gyldendal 1960)
Spørgsmål til kilden
• Se på et kort. Hvor er der tysk flertal i 1. zone?
• Hvad kan være forklaringen på det?
• Set fra tysk side, var grænsen retfærdig? Begrund.
• Hvad kan være grunden til, at man ikke lod kommuner med tysk flertal blive en del af Tyskland?

Kilde 8
Statsminister Neergaards genforeningstale
Den 11. juli 1920 holdt statsminister Niels Neergaard (V) en tale på Dybbøl. Her sagde han bl.a.:
”[…] Tak fylder vort sind i disse eventyrets Dage, hvor vi drager med kongen ind i det gamle danske
Sønderjylland.
Hvor vi kommer hen, fyldes vore hjerter med glæde og taknemmelighed over den jubel, den trofasthed
mod kongen, mod vort gamle land. Hvor har vi følt, at vi er et stærkt og livskraftigt land. Det måtte ofre
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6000 sønner, men det rejste sig igen med genfødelsens styrke. Det folk, vi har set i jubel og lykkefølelse, er
et folk med livskraft og styrke.
Vi er vandret herop ad alle danskes smertens vej. Den vej, de tavse mænd i 1864 vandrede. De viste den
faste vilje til at værge (beskytte) den sidste rest af Sønderjyllands jord. Dem skylder vi ære og tak. Derfor er
vi glade for at se veteranerne blandt os i Dag. Alt, der er vokset og trives her, ville ikke være vokset, hvis
blodofret ikke var bragt, hvis der ikke var kæmpet med håb om, at dette blod ikke var ofret forgæves.
Men det er ikke en ublandet glædesdag. En bitter smerte må trods al glæde fylde vort sind for dem, der har
kæmpet så trofast.
På regeringens og hele det danske folks vegne siger jeg: De skal ikke blive glemt. Det er en ærespligt for
enhver regering at støtte dem og af yderste evne opretholde sprog og folkelighed, som de har ofret taprest
for.
Dage som disse falder med ansvarets magt. Hvor har ikke sønderjyderne længtes mod denne Dag? Men
den pålægger hver af os en pligt. 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. Det er en
æresforpligtelse at hævde vort danske sprog i grænselandet.
Men vi har også en anden ærespligt. Vi krævede retten i trængslens dage. Den samme ret vil vi give dem,
der mod deres vilje kom med til Danmark. Danmark har et folk, en tro, et sprog. Jeg må synes, at vort land
må gå en lysere fremtid i Møde. Vort folk er ikke alene større, men et nyt, sundere, livskraftigere. Hernede
har vi lært at stå fast på en Sag. Et fædreland, et sprog. Vi vil elske det højere og inderligere. En lutret
kærlighed strømmer det i møde. Et leve for vort fædreland.”
Spørgsmål til kilden:
• Hvorfor mon statsministeren holdt sin tale på Dybbøl Banke?
• Hvilken stemning kommer til udtryk i talen? Find eksempler.
• Hvem er de ”tavse mænd” som statsministeren henviser til?
• Hvad mener statsministeren med de ”6000 sønner”?
• Opfatter statsministeren flytningen af grænsen som en genforening eller en udvidelse af Danmark?
Begrund.

Kilde 9
Kongen rider over grænsen
Se filmklippet (stumfilm 3:23 min.) (https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paafilm/klip/genforeningsfestlighederne-i-soenderjylland-0), hvor Christian 10. ved Frederikshøj rider over den
gamle grænse og ind i Sønderjylland.
Spørgsmål til kilden:
• Hvordan kan man ud fra klippet se, at begivenheden havde stor betydning i samtiden?
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•
•

Hvilket indtryk får du af Christian 10.?
Hvorfor mon det var vigtigt, at kongen red på en hvid hest?
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Delemne 2: Skal grænsen flyttes mod nord?
Man kan fx
Eleverne kan se:
Mindretallene (2:04 min.) https://youtu.be/arM5B1qbv-8
Ny grænsestrid (2:28 min.) https://youtu.be/SuM5ti0VUJo
Efter arbejdet med delemnet, kan læreren præsentere eleverne for dette udsagn, der kan være fremsat af
en tysksindet i 1920’erne eller 1930’erne:
Der bør være en ny folkeafstemning i Nordslesvig om man vil høre til Tyskland eller Danmark. Da
afstemningen blev afholdt i 1920, havde Tyskland tabt krigen og der var nød i landet. Mange stemte derfor
for Danmark, selvom de var tysksindede. Desuden var afstemningen uretfærdig og udemokratisk. Der var
flere byer og kommuner i den første zone, hvor der var flertal for Tyskland.
I grupper kan eleverne med brug af deres viden argumentere for eller imod udsagnet.
Eleverne arbejder med kilderne:
1. Nordslesvig tilbage
2. Danmarks stjerne er dalen
3. Slesvigsk Vælgerforening
4. Forandringer i Tyskland
5. Socialdemokratiet og nazismen
6. Aabenraa-resolutionen
7. Aabenraa 9. april 1940
8. Hvad vil Tyskland med Nordslesvig?
9. Køb flag og flagstænger

Faglige kommentarer til læreren
Problemer i Sønderjylland/Nordslesvig
1920-grænsen betød, at 25.000-30.000 tysksindede - også omtalt som hjemmetyskere – blev et mindretal i
Danmark. Mindretallet havde ret til at etablere tyske skoler enten privat med statsstøtte eller tyske
afdelinger på de eksisterende folkeskoler. Det officielle Danmark satsede på, at med tiden ville mindretallet
opgive det tyske og lade sig fuldt integrere i det danske og Danmark.
Det skete dog ikke. Det tyske mindretal organiserede sig Slesvigsk Vælgerforening og Slesvigsk Parti.
Hverken vælgerforeningen eller partiet accepterede afstemningen i 1920 og vedstod offentligt, at de
arbejdede for at få grænsen revideret. Partiet opnåede at blive repræsenteret i Folketinget med et mandat
i 1920’erne og 1930’erne. I perioden blev der etableret omkring 80 tyske kommune- og privatskoler, og
elevtallet voksede til næsten 4.000.
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Sønderjylland (Nordslesvig) var overvejende et landbrugsland, som på grund af 1. Verdenskrig var udpint og
nedslidt. Staten prøvede at støtte landmændene økonomisk. Men det forhindrede ikke, at kriserne i
landbruget i 1920’erne og især i begyndelsen af 1930’erne ramte områdets landmænd hårdere – bl.a. med
væsentligt flere tvangsauktioner - end i det øvrige Danmark.
Mange sønderjyder gav deres utilfredshed på møder og debatindlæg. Således skrev landmanden Cornelius
Pedersen i 1927 i bladet Bondens Selvstyre, at ”folket tog imod os som en hjemvendt datter”, men det var
den parlamentariske styreform, ”som bragte os i ulykke”. Derfor mente han, at det var bedst for Danmark,
at Slesvig fik selvstyre ”ikke for at komme løs fra Danmark. Men det er for at komme løs fra det
parlamentariske styre”.
Også blandt det tyske mindretal voksede utilfredsheden. Det danske styre fik skylden for de dårlige tider,
og mange håbede på endnu en revision af grænsen. Hverken Tyskland eller mindretallets foreninger
anerkendte 1920-grænsen, hvilket fremkaldte en vedvarende bekymring i Danmark.
Omkring 1930 var Tyskland på økonomisk på fode, og trods yderliggående partier på begge fløje, var der en
rimelig politisk stabilitet. Også Tysklands forhold til nabolandene var i en positiv udvikling. Det betød dog
ikke, at mindretallets ønske om en grænserevision blev nedtonet – tværtimod.
Nazisterne til magten
I 1933 kom nazisterne til magten i Tyskland. Hitlers åbenlyse krav om ændringer af grænserne, så alle
tyskere kom hjem i riget, var sød musik for mange i det tyske mindretal. Der blev dannet adskillige
nazistiske foreninger og bevægelser i Sønderjylland, og tilslutningen til dem var stor.
Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) var oprettet et par år før Hitlers magtovertagelse.
DNSAP var imod en ændring af grænsen. DNSAP var også stærkt nationalt og skandinavisk. I 1935 blev en
række mindre – og ofte indbyrdes stridende - nazistiske grupperinger i Sønderjylland (Nordslesvig) slået
sammen i endnu et nazistisk parti, NationalSozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig (NSDAPN),
der ønskede at hele Slesvig skulle indlemmes i Tyskland. I sine taler brugte partiets leder, dyrlægen Jens
Møller slagord som ”Führer, macht uns frei” og ”Heim ins Reich”. Under denne parole blev han valgt til
Folketinget for Slesvigsk Parti i 1939.
Jens Møller stod i spidsen for nazificeringen af mindretallets organisationer. Schleswigsche Kamradschaft
blev etableret og svarede til det tyske SA. Tilsvarende blev Deutsche Jungen- og Mädchenschaft
Nordschleswig efter samme model som de tyske Hitlerjugend og Bund Deutscher Mädel.
Selv om mange fra mindretallet sluttede sig til de nazistiske bevægelser og partier, appellerede de forgæves
til regeringen i Berlin om ændring af grænsen. Det skyldes formentligt, at Hitler ønskede at stå på god fod
med de nordiske nabolande. I det meste af 1930’erne forholdt det nazistiske styre sig slet ikke til
spørgsmålet og holdt derved den danske regering hen i uvished. Af frygt for, hvad Tyskland kunne finde på,
førte den en særdeles imødekommende politik over for Tyskland. I 1939 blev NSDAP-N’s leder Jens Møller
kaldt til Berlin. Her fik han besked på, at mindretallet ikke måtte komme med udtalelser, som belastede
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Tysklands forhold til de skandinaviske lande. Samme år forsikrede Hitler i en tale i rigsdagen, at 1920grænsen ikke skulle ændres. Det blev den heller ikke under besættelsen. Det var dog langt fra alle i
mindretallet, der sluttede sig til nazismen. Således tog nordslesvigske og tysksindede socialdemokratiske
partiforeninger afstand fra den stærke nazificering af mindretallet.
Mange i det tyske mindretal havde dog ikke opgivet håbet om en genforening med Tyskland. Flere fik
fremstillet hagekorsflag, som blev brugt i modtagelsen af de tyske tropper, da de besatte Danmark den 9.
april 1940. Til deres skuffelse udsendte besættelsesmyndighederne et forbud mod at bruge hagekorsflaget.
Under besættelsen var der et tæt samarbejde med de nazistisk indstillede i det tyske mindretal og
besættelsesmagten. Således var en større del af unge mænd, der meldte sig til tysk krigstjeneste, fra det
tyske mindretal.
Efter befrielsen var vreden og foragten mod det tyske mindretal stor – især i danske kredse i Sønderjylland.
Mænd fra det tyske mindretal udgjorde en stor del af de ca. 3.500, der efter krigen blev interneret i
Fårhuslejren og på Sønderborg Slot. Lederne af mindretallet, bl.a. Jens Møller, blev fængslet. I mere end tre
år måtte han vente på, at hans sag blev behandlet. I 1948 blev han idømt 15 års fængsel. Landsretten
nedsatte året efter straffen til 12 år. I anledningen af kongens fødselsdag i 1950 blev han benådet og
løsladt.

Kilder til delemne 2: Skal grænsen flyttes mod nord?
Kilde 1
Nordslesvig tilbage!
I januar 1933 kom nazisterne til magten i Tyskland. Det fik flere tysksindede i Slesvig-Holsten til at kræve, at
Sønderjylland (Nordslesvig) igen blev en del af Tyskland. Wilhelm Sievers var borgmester i Ekernförde og
formand for Schleswig-Holsteiner Bund. I anledningen af 85-årsdagen for slesvig-holstenernes opstand i
1848, holdt han i marts 1933 en tale i Sydslesvig. Her sagde han bl.a.:
”Vi vil have Nordslesvig tilbage! Vores opgave inden for den tyske rejsning ligger klar foran os: Den uret,
som man fra 1918 til 1920 tilføjede os i ly af fremmede bajonetter, må gøres godt igen. Den grænse, som
man her i Norden drog midt igennem vor hjemstavn, må vige for en ny afgørelse.”
(Kilde: https://www.graenseforeningen.dk/node/6160)
Spørgsmål til kilden:
• Hvorfor mener ophavsmanden (Sievers) at 1920-grænsen ikke var retfærdig?
• Hvad kan ophavsmanden mene med ”vores opgave” – og hvordan skal den gennemføres?
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Kilde 2
Danmarks stjerne er i dalen
Johann Peperkorn var præst i Sydslesvig. Han sad i nazisternes udvalg for grænsespørgsmål. I april 1933
holdt han en tale i Eckernförde, hvor han beskrev, hvad der skulle ske med Nordslesvig (Sønderjylland).
”Danmarks stjerne er i dalen, og den vil aldrig stige igen. Den kærlighed, som mange oprigtige
nordslesvigere i de første år efter genforeningen nærede til Danmark, er afløst af et infernalsk (djævelsk)
had til Danmark, og et håb om befrielse er tændt.
Den dag vil oprinde, da vejen er åben og fri for de brune bataljoner. […] For kort tid siden er allerede de
første tre nationalsocialistiske organisationer oprettet i Nordslesvig. Jeg har modtaget mange breve
deroppefra, hvori man skriver: ”Kom herop og hjælp os.” […] Og nu vil vi sætte al vor magt ind. Som et lyn
vil den tyske nationalsocialisme tage Nordslesvig i besiddelse. […] Den dag vil oprinde, da det tyske flag
atter vajer over Dybbøl skanser.”
(Kilde: Leif Ingvorsen: Fortællinger af Sønderjyllands Historie. Gyldendal 1960)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad kan være grunden til, at nordslesvigernes syn på Danmark har ændret sig?
• Hvordan forestiller ophavsmanden (Peperkorn) sig, at Nordslesvig skal blive genforenet med Tyskland?
• Hvorfor mon Dybbøl nævnes i kilden?

Kilde 3
Slesvigsk Vælgerforening
Det tyske mindretal organiserede sig kort efter Genforeningen i Slesvigsk Vælgerforening. Her er to
paragraffer fra foreningens program:
”§ 1. Slesvigsk Vælgerforening ønsker, at den selvbestemmelsesret, der er lovet det tyske folk, også bliver
gennemført rent og retfærdig ved grænseskellet mellem Danmark og Tyskland.
§ 2. Den anerkender ikke, at det er sket ved fastsættelsen af Danmarks sydgrænse, og kræver derfor
revision.”
(Kilde: Materialen zur Geschichte Schleswigs. Åbenrå, 1976, s. 28)
Spørgsmål til kilden
• Hvad vil Slesvigsk vælgerforening arbejde for?
• Hvilke begrundelser kunne foreningen have for, at 1920-grænsen ikke var retfærdig?
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Kilde 4
Forandringer i Tyskland
I 1931 - på årsdagen af afstemningen i 1. zone udsendte Korrespondenzbüro Nordschleswig en artikel, hvori
man kunne læse:
”Noget har forandret sig i Tyskland. Endnu ikke udadtil. Vor magt er ringe, vor ydre nød tager til. Men der
begynder Gud ske lov at forandre sig noget i det tyske hjertes dyb, dér, hvor alene en ny opstigning, en ny
tysk vår (forår) kan bryde frem.
Vi har længe nok tigget om de andres agtelse, også om danskernes. Dermed gav vi dem ret til at behandle
os som tiggere. Den tid er forbi. […] Vi vinder omsider vor selvagtelse tilbage igen. Hele folket! Og dermed
vil vi først vinde vor plads blandt jordens folk tilbage.”
(Kilde: Materialen zur Geschichte Schleswigs. Åbenrå, 1976, s. 66f)
Spørgsmål til kilden
• Hvilke forandringer er der ifølge kilden sket med Tyskland?
• Hvad menes der i kilden med, at Tyskland og tyskerne har tigget om andres agtelse?
• Prøv at forestille dig, at du var dansk politiker i 1931. Hvad ville du tænke, når du havde læst artiklen?
Er den en trussel mod Danmark, eller …?

Kilde 5
Socialdemokratiet og nazismen
Social-Demokrat var socialdemokraterne i det tyske mindretals tidsskrift. 30. marts 1933 - et par måneder
efter at nazisterne havde taget magten i Tyskland, skrev han i tidsskriftet:
”For et demokratisk Tyskland ville vi være gået gennem tykt og tyndt. Men vi betragter det nu som en stor
lykke, at en grænse adskiller os fra det nuværende ”nationale Tyskland”. Så er dansk frihed os kærere end
nazitrældom i Tyskland.”
(Kilde: Frede Nielsen: Fra Udmark til Forpost. Fremad, 1938. s. 196)
Spørgsmål til kilden:
• Hvilken holdning havde de tysksindede socialdemokrater til det ”nationale Tyskland”?
• Undersøg forholdet mellem socialdemokrater og nazisterne i den tids Tyskland.
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Kilde 6
Aabenraa-resolutionen 12. april 1933
De danske foreninger og bevægelser i Sønderjylland var stærkt bekymrede om kravene om en flytning af
grænsen mod nord, der blev fremsat af mindretallet og talsmænd syd for grænsen. I april 1933 mødtes 400
repræsentanter fra forskellige danske foreninger i Aabenraa. Resultatet af mødet blev en denne resolution:
”Vi betragter det som en selvfølge, at den grænse, der i 1920 blev sat mellem Danmark og Tyskland på
grundlag af folkenes selvbestemmelsesret, ligger urokkelig fast.
De angreb, som fremtrædende mænd i tyske organisationer syd for grænsen i den sidste tid har rettet mod
Danmarks grænse, tilbageviser vi med harme. Det forsøg, som de tyske mindretalsførere har gjort på at
true den danske befolkning med voldsførelse ved hjælp af kræfter hidkaldt sydfra, stempler vi som
uforenelige med de pligter, der påhviler danske statsborgere.
Vi forventer, at de danske statsmyndigheder:
1. sikrer Nordslesvig imod, at irregulære*) tropper overskrider grænsen;
2. skarpt overvåger alle handlinger, som tager sigte på grænseflytningen;
3. skrider hurtigt og kraftigt ind mod urostiftere, hvad enten det drejer sig om enkelte personer eller
organisationer;
4. drager danske embedsmænd, som deltager i en mod Danmarks integritet (sammenhæng) rettet
agitation, til ansvar.
Vi beklager det tyske mindretals grænsepolitiske vildfarelser. Vi har aldrig næret ønske om at leve i
kampforhold til vore tysksindede medborgere. Men enhver af det tyske mindretals førere fremsat
voldstanke vil vi møde med de skarpeste midler.”
*) irregulære tropper, dvs. bevæbnede tyske styrker, men ikke en egentlig hær
(Kilde: Danmarkshistorien.dk)
Spørgsmål til kilden:
• Hvorfor blev resolutionen udarbejdet?
• Hvilke krav stilles til de danske myndigheder?
• Hvilke muligheder havde de danske myndigheder for at opfylde kravene?

Kilde 7
Aabenraa 9. april 1940
Filmklippet (stum) (1:28 min.) https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/tyskernesinvasion-i-aabenraa-9-april-1940 viser tyske tropper, der kører gennem Aabenraa 9. april 1940.
Spørgsmål til kilden:
Hvor går grænsen? - Et inspirationsmateriale fra HistorieLab

29
•
•

Hvad viser kilden om befolkningens reaktion på den tyske besættelse?
Kan man bruge kilden som dokumentation for, at de fleste mennesker i Aabenraa var glade for den
tyske invasion? Begrund.

Kilde 8
Hvad ville Tyskland med Nordslesvig?
Det var Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswigs (NSDAP-N) mål, at Nordslesvig skulle
genforenes med Tyskland. Partiets leder Jens Møller sagde i sine taler, at det snart ville ske. Det var dog
ikke den tyske regerings mål. Den 9. april 1940 gav det tyske udenrigsminister denne besked til det tyske
mindretal i Sønderjylland:
”Med henblik på vor indmarch i Danmark […] er der drøftet forholdsregler, som vor folkegruppe I
Nordslesvig (det tyske mindretal), bør rette sig efter:
1. […] Grænsespørgsmålet må derfor ikke bringes på tale af folkegruppen. Ytringer, som folkegruppens
fører, folketingsmand Møller, for nylig offentlig fremkom med, må ubetinget undgås.
2. Et gnidningsløst forløb af besættelsen […] er vigtigt. Derfor ingen provokationer, intet triumfskrig samt
korrekt opførsel overfor de danske myndigheder.
3. Overfor det tyske militær hjertelig optræden uden anti-dansk brod. Ingen demonstrative
broderskabsfester.”
(Kilde: Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen. Munksgaard 1974, s. 36)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad mon Møller, der var leder af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei- Nordschleswig
(NSDAP-N) havde sagt?
• I mange andre lande, som tyskerne besatte, opførte de sig særdeles brutalt. Hvad kan være
forklaringen på formaningen til det tyske mindretal?

Kilde 9
Køb flag og flagstænger
NSDAP-N’s mål var, at Nordslesvig igen skulle være en del af Tyskland. Officielt ville den tyske regering ikke
ændre grænsen mellem Danmark og Tyskland, og den havde formanet NSDAP-N’s formand Jens Møller til
ikke at rejse spørgsmålet. Men ved flere møder for mindretallet bragte han alligevel temaet på banen.
Kilden er et referat fra mindretallets avis Nordschleswigsche Zeitung 28. juli 1940:
”På det tyske møde […] sagde han: Man taler meget om grænsen. Nogle siger, at den kommer til at ligge
ved Aabenraa. Andre påstår Hoptrup osv. Det alt sammen vrøvl, som grænse kan der kun være tale om
Kongeåen. Jeg ikke alene tror det, jeg ved det. Køb roligt Deres flag og flagstænger.
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Møller fortsatte og sagde, at hvis et medlem af den tyske folkegruppe (mindretal) talte om, at Nordslesvig
skulle deles, så var det forræderi.
Tilhørerne har ikke kunnet forstå denne tale på anden måde, end at der ikke kunne være tvivl om, at
Nordslesvig ind til Kongeåen nu igen ville blive indlemmet i Tyskland.”
(Kilde: Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen. Munksgaard 1974, s. 5556)
Spørgsmål til kilden:
• Hvorfor mon kilden omtaler det tyske mindretal som en folkegruppe?
• Hvorfor mente Møller mon, at det var forræderi, hvis Nordslesvig blev delt?
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Delemne 3: Skal grænsen rykkes mod syd?
Man kan fx
Drøft mulige løsninger
Efter det tyske nederlag i 2. Verdenskrig var den nordvestlige del af Tyskland besat af Storbritannien. I
Danmark diskuterede man heftigt, om 1920-grænsen lå fast, eller dele af eller hele Sydslesvig skulle med til
Danmark. De britiske besættelsesmyndigheder sendte i 1946 en note til den danske regering. I den foreslog
den tre muligheder for at løse grænseproblemet:
• 1920-grænsen blev fastholdt. Men det tyske mindretal i Danmark blev flyttet til Tyskland, og det danske
mindretal i Tyskland.
• Der blev afholdt en folkeafstemning i Sydslesvig. På baggrund af resultatet kunne grænsen evt. flyttes.
• Dele af Sydslesvig blev indlemmet i Danmark – uden forudgående folkeafstemning.
I grupper kan klassen drøfte mulige kort- og langsigtede konsekvenser af de tre forslag. Eleverne overvejer
både konsekvenser for medlemmer af mindretallene og forholdet mellem Danmark og Tyskland.
Eleverne kan på baggrund af deres drøftelse udarbejde historiske scenarier om mulige konsekvenser af de
tre forslag. Det kan fx være i form af en dramatisering, et hørespil, et ”nyhedsindslag” optaget på video.
Eleverne kan se:
Opgøret med det tyske mindretal (2:19 min.) https://youtu.be/zXMlQFD70KM
København-Bonn-erklæringerne (2:25 min.) https://youtu.be/Hr55-6HnQ0Q
Den åbne grænse (1:47 min.) https://youtu.be/uTSYPtzasG4
Eleverne arbejder med kilderne:
1. Dansk overhøjhed
2. Krav fra Frihedsbevægelsen i Sønderjylland
3. Indkaldelse til møde
4. Knud Kristensen
5. Tyske flygtninge
6. Medlemmer af Sydslesvigsk Forening
7. For mange medlemmer?
8. Speck-dänen
9. Sydslesvigs Skæbne

Faglige kommentarer til læreren
I sommeren 1945 lukkede modstandsbevægelsen flere af det tyske mindretals skoler og biblioteker.
Ukendte gerningsmænd sprængte de tyske mindesmærker ved Arnkil, Dybbøl og Knivsbjerg i luften. Flere
virksomheder, der havde tysksindede ejere, blev hærget, og tyske idrætsforeningers anlæg blev ødelagte.
Næsten 3.000 mænd fra det tyske mindretal blev dømt under retsopgøret. Dvs. ca. to femtedel af
mindretallet. De fleste for at have gjort tysk krigstjeneste. Straffen var 1-2½ års fængsel.
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Efter Tysklands betingelsesløst måtte overgive sig i maj 1945, ville sejrherrerne USA, Storbritannien,
Frankrig og Sovjetunionen aftale Tysklands fremtidige ordning – herunder fastlægge landets grænser.
Tyskland blev opdelt i fire besættelseszoner, der blev fordel mellem de sejrherrerne. Slesvig hørte til den
britiske besættelseszone.
Mange i det lille danske mindretal i Sydslesvig, partiet Dansk Samling, Konservativ Ungdom og
organisationer som Grænseforeningen og Slesvigsk Forening (for oktober 1946: Sydslesvigsk Forening)
mente, at muligheden skulle udnyttes til også at få Sydslesvig indlemmet i Danmark. Allerede i de sidste
måneder af krigen havde repræsentanter fra organisationerne henvendt sig til de allierede med ønsket om,
at den dansk-tyske grænse blev rykket mod syd.
Den 5. maj 1945 blev der dannet en befrielsesregering, der var sammensat af modstandsfolk og politikere
fra Folketingets partier. Med opbakning fra et flertal i regeringen fastslog statsministeren Wilhelm Buhl, at
1920-grænsen lå fast. Hvis grænsen blev flyttet mod syd, ville det tyske mindretal i landet blive meget stort.
Det kunne give problemer. Regeringen ønskede dog at styrke rettighederne for det danske mindretal i
Sydslesvig.
Arbejdet for en ændring af grænsen
Organisationer, partier og markante enkeltpolitikere var skuffede over regeringens holdning. De søgte med
møder med politikerne, demonstrationer og avisindlæg at få regeringen til at skifte mening. De, der
ønskede en ændring af grænsen, var kun enige om, at Sydslesvig i første omgang skulle løsrives fra tysk
overhøjhed. Men hvad der så skulle ske, var der forskellige opfattelser af.
Nogle mente, der skulle gennemføres en folkeafstemning i Sydslesvig, om befolkningen ville høre til
Danmark eller Tyskland. Grænsen skulle så fastlægges efter resultatet. Der var forskellige opfattelser af,
hvornår en sådan folkeafstemning skulle finde sted. Nogle mente, at den skulle ske straks, mens andre ville
vente i flere år, hvor Tyskland var kommet sig over krigen.
Partiet Dansk Samling, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs Udvalg og flere andre gik ind for at, at hele eller i
hvert fald store dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark. Nogle mente, at der under alle
omstændigheder skulle ske en udveksling af mindretallene, så det tyske blev forflyttet til Tyskland og det
danske til Danmark.
Stemningen i Danmark var også for en justering af grænsen. I sommeren 1945 iværksatte Sydslesvigs
Forening en underskriftsindsamling med kravet om, at Sydslesvig skulle frigøres fra Tyskland. I begyndelsen
gik det lidt trægt med at få samlet underskrifter. Men i løbet af efteråret 1945 lykkedes det
organisationerne at vække interessen for Sydslesvig. I foråret 1946 havde næsten ½ mio. danskere skrevey
under på, at de ønskede, at Sydslesvig skulle frigøres fra Tyskland.
Efter et valg i efteråret 1945 dannede Venstre en mindretalsregering. Folkestemningen fik medlemmer af
regeringen til at ændre holdning til spørgsmålet om Sydslesvig. Således sagde statsministeren Knud
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Kristensen i sin grundlovstale i 1946: ”Slesvig genvundet, det er kampens mål”. Et flertal i Rigsdagen stod
dog fortsat bag beslutningen om, at grænsen ikke skulle ændres. Derfor blev en ændring af Sydslesvigs
status ikke officiel dansk politik.
Nød i Tyskland
I årene efter krigen var forholdene i Tyskland forfærdelige og kaotiske. Byer var udbombede og mange
sultede og led nød. Sådan var det også i Sydslesvig. Problemet blev forværret af, at millioner af mennesker
fra den østlige del af Tyskland var flygtet efterhånden som den sovjetiske Røde Hær trængte frem. Ca. 1
mio. flygtninge kom til Slesvig-Holsten. Det betød, at befolkningstallet blev øget med 40 %.
I forhold til mange andre besatte lande var Danmark kommet relativt uskadt gennem besættelsen og
krigen. Så forholdene i Danmark blev hurtigt normale, og ingen sultede eller led nød. Medlemmer af det
danske mindretal i Sydslesvig klarede sig også nogenlunde. I Danmark blev der indsamlet mad og andre
nødvendige varer, som blev fordelt til mindretallet.
Mange tysksindede sydslesvigere tænkte, at forholdene ville blive bedre og man kunne blive fri for de
mange flygtninge, hvis Sydslesvig blev en del af Danmark. Tusinder meldte sig ind i Sydslesvigsk Forening og
andre danske organisationer. Medlemskabet betød også, at de efter nogle måneder fik fødevarehjælp fra
Danmark.
Flygtningeproblemet og den eksplosive tilslutning til de danske organisationer gav foreninger, der ønskede
at flytte grænse mod syd, blod på tanden. Kravet til regeringen om en ny politik i forhold til Sydslesvig blev
stærkere. ”Danmark har som Allieret en uafviselig Ret til at kræve Hundredtusinder af tyske Flygtninge
evakueret”, skrev avisen Nationaltidende.
Thyras Vold var et blad, der blev udgivet af den danske organisation Slesvigs Ligaen. I næsten alle dens
numre omtalte den flygtningeproblemet. I oktober 1945 kunne man således læse, at “Titusinder af
østprøjsiske Flygtninge, som allerede indretter sig dernede, som om Landet var deres. […] Det ulykkelige
Sydslesvig, var overskyllet af østprøjsiske og sudetertyske Flygtninge indtil det tredobbelte af
Indbyggertallet” Videre kunne man læse, at ved Dannevirke skulle Danmark bygge et værn mod “slaviske
Voldsmænd baade kulturelt og materielt”.
De britiske besættelsesmyndigheder og regeringen i London var efterhånden trætte af, at danske
organisationer blandede sig i forholdene i Sydslesvig. I september 1946 sendte briterne en besked til den
danske regering om, at den skulle melde klart ud i forhold til, hvad der var regeringens Sydslesvig-politik.
Briterne ville så velvilligt på de danske ønsker og formulerede selv tre scenarier: En folkeafstemning i
Sydslesvig – og grænsen blev draget efter resultatet. En udveksling af mindretallene. Eller at Sydslesvig blev
indlemmet i Danmark uden en folkeafstemning. Under alle omstændigheder skulle Danmark respektere, at
det var briterne, der havde myndigheden over besættelseszonen. Derfor skulle Sydslesvigsk Forening
stoppe med sin politiske virksomhed i landsdelen.
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Statsministeren og flere politikere fra Venstre og Konservative, at Danmark skulle bede briterne om en
folkeafstemning i Sydslesvig. Men et flertal i Rigsdagen var imod. Så det endelig svar til briterne blev, at
regeringen ikke havde ændret politik. Grænsen fra 1920 skulle således ikke flyttes. Til gengæld fremsatte
den danske regeringen garantier for, at det danske mindretals kulturelle og politiske rettigheder blev
respekteret. Sådan blev det.
Flere organisationer fortsatte dog deres bestræbelser på at få grænsen ændret. I 1950 gennemførte
Sydslesvigs udvalg således en underskriftsindsamling med kravet om, at den dansk-tyske grænse skulle
afgøres ved en folkeafstemning. Ca. 800.000 stemmeberettigede danskere skrev under. Det fik dog ikke
den socialdemokratiske statsminister Hans Hedtoft til at ændre mening.
København-Bonn-erklæringen
Med København-Bonn-erklæringerne fra 1955 nåede den danske og den vesttyske regering frem til aftaler
om rettigheder og principper for henholdsvis det danske og det tyske mindretal i grænselandet. De
beskyttede bl.a. mindretallene mod at blive diskrimineret og gav dem ret til at have egne skole og andre
kulturinstitutioner. Siden har der ikke været større problemer angående den dansk-tyske grænse. Der har
dog været diskussioner i forbindelse med grænsen.
1997 besluttede Sønderjyllands Amtsråd at deltage i Region Sønderjylland. På den danske side af grænsen
vakte det voldsom protest og aktioner som en menneskekæde ved grænsen. Selv om protesterne primært
var rettet mod det forestående Schengensamarbejde, indeholdt flere læserbreve anti-tyske referencer til
krigen 1864. Så sent som i 2006 hævdede præsten og folketingsmedlem for DF Søren Krarup, at tilskud til
det danske mindretal måtte ses som bestræbelser på at få grænsen rykket mod syd. Og vi skal helt frem til
1995, før Sydslesvigs Forening officielt tilkendegav, at deres mål ikke var at få grænsen flyttet længere mod
syd.
Organisationer og foreninger
Flere organisationer og foreninger beskæftiger sig med det danske mindretal. Den største er
Grænseforeningen, der arbejder for at støtte danskheden i grænselandet. Foreningen har 12.000
medlemmer og omkring 60 lokalforeninger. Sydslesvigs Udvalg blev stiftet i 1945, hvor udvalget arbejdede
for at frigøre Sydslesvig for tysk overhøjhed med det langsigtede mål at indlemme landsdelen i Danmark.
Grænseflytningen er ikke længere en del af udvalgets formål. Slesvig Ligaen blev oprettet i 1920. Gik efter
1945 ind for, at Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark. I dag støtter foreningen kulturelle forhold i
Sydslesvig. Slesvigsk Samfund er en mindre forening, der blev oprettet i 1960.
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Kilder til delemne 3: Skal grænsen flyttes mod syd?
Kilde 1
Dansk overhøjhed
Partiet Dansk Samling deltog i regeringen, der blev dannet lige efter befrielsen. Partiets leder Arne
Sørensen var kirkeminister. På et møde i Odense i sommeren 1945 drøftede medlemmerne spørgsmålet
om Sydslesvig. Flensborg Avis refererede sådan fra mødet:
”Arne Sørensen støttede stærkt synspunktet om, at Sydslesvig varigt måtte befries for tysk overhøjhed og
bringes ind under dansk overhøjhed, uden at der foreløbig blev tale om indlemmelse i riget. Sørensen
udtalte: Stor skam måtte vi få, om vi afviste en så naturlig opgave som at åbne den frie vej for danskheden i
Sydslesvig. […]
(Kilde: Flensborg Avis 2. juli 1945)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad menes der med ”dansk overhøjhed”?
• Hvordan forestillede Arne Sørensen sig udviklingen i Sydslesvig?

Kilde 2
Krav fra Frihedsbevægelsen i Sønderjylland
I maj 1945 udarbejdede det Sønderjyske Råd i Frihedsbevægelsen en række krav, bl.a.:
”Vi kræver:
1. at alle særlige rettigheder, der er tilstået de tyske nordslesvigere […], straks ophæves;
2. at alle tyske statsborgere, der […] har handlet mod danske interessere, straks udvises;
3. at alle af det tyske mindretal, der i besættelsestiden har båret tysk uniform […] fratages deres danske
statsborgerret og udvises af Danmark […];
4. at alle tysksindede embeds- og tjenestemænd […] i Nordslesvig straks afskediges […] og fratages deres
pensionsret;
5. at det tyske nazistiske parti og alle dertil knyttede foreninger og organisationer opløses […];
6. at tyske forsamlingshuse, skoler og lignende overtages af den danske stat;
[…]”
(Kilde: C.J. Bech m.fl. (red.): Befrielsesdage i Sønderjylland. Sønderborg, 1946, s. 198f)
Spørgsmål til kilden:
• Hvilke af frihedsbevægelsens krav mener du blev opfyldt? Begrund.
• Hvilke af frihedsbevægelsens krav mener du ikke blev opfyldt? Begrund.
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Hvis du var medlem af den sønderjyske frihedsbevægelse dengang, havde du så forståelse for kravene?
Hvorfor?
Hvilke konsekvenser ville det have haft for det tyske mindretal og forholdet til det danske flertal, hvis
alle kravene blev opfyldt?

Kilde 3
Indkaldelse til møde
Medlemmer af Grænseforeningen indbød til et møde på Københavns Folkehøjskole den 19. maj 1945. I
indbydelsen stod der bl.a.:
”Sydslesvig skal tilbage til Danmark, skal genforenes med det gamle land, lige som Nordslesvig blev det i
1920. – Der er over hele landet en bevægelse i gang med dette for øje, en bevægelse der burde blive
efterkrigstidens store folkelige bevægelse, lige som frihedsbevægelsen var det under krigen.”
(Kilde: Johan Peter Noack. Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. Aabenraa: Institut for
grænseregionsforskning, 1991, s. 97)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad er Grænseforeningens mål?
• ”lige som Nordslesvig blev det i 1920”. Kan man ud fra det slutte, at Grænseforeningen gik ind for en
folkeafstemning i Sydslesvig? Begrund.

Kilde 4
Knud Kristensen
I december 1946 talte statsminister Knud Kristensen (V) på et møde arrangeret af Sønderjysk Forening i
Birkerød.
”Er det forkert at arbejde for de principper, der er angivet i noten*)? Efter min overbevisning er det ikke.
Det land dernede er et gammelt dansk land. Det er taget fra os med vold. Og siden 1864 har man med
tvang undertrykt danskheden. Er det da uret at føre landet tilbage – ikke med vold og tvang med ad
frivillighedens vej til Danmark? […]”
*) De britiske besættelsesmyndigheders krav om, at den danske regering skulle klargøre sin Sydslesvigpolitik (se side xx).
(Kilde: Flensborg Avis 11. december 1946)
Spørgsmål til kilden:
• Hvordan argumenterer ophavsmanden (Knud Kristensen) for, at det er ok at arbejde for, at Sydslesvig
bliver en del af Danmark?
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Kilde 5
Tyske flygtninge
I 1946 udsendte Slesvig-Ligaen pjecen Kendsgerninger om Sydslesvig. I den stod der om flygtningene fra
den østlige del af Tyskland:
”338.000 flygtninge er der i Sydslesvig.
Det er omtrent lige så mange som hele den hjemmehørende befolkning. Det ville svare til, at vi i Danmark
havde ca. 4.000.000 flygtninge. Enhver kan forstå, at det er uudholdeligt. […]
Det er klart, at Danmark ingen interesse har i, at Sydslesvig forbliver overfyldt med østprøjsere og
sudetertysker, der ville betyde en fremtidige fare for den nuværende grænse. Det burde være lige så
indlysende, at Danmark absolut må være interesseret i, at landsdelen udskilles fra Tyskland, så den
hjemmehørende befolkning uden tryk kan udøve selvbestemmelsesretten. […]
Hvis Danmark intet foretager sig, vil det svigte 300.000 landsmænd og udlevere dem til et folk, der har
ansvaret for, at der alene i Polen blev myrdet 10.000.000 mennesker.
Når den engelske besættelse hører op, kan den skæbne, der under krigen blev Polens, let blive Sydslesvigs.
De ledende mænd i den danske bevægelse vil blive kastet i fængsel som landsforrædere. Den
hjemmehørende befolkning vil blive gjort hjemløse af flygtninge og holstenerne. Allerede nu truer tyskerne
med hævn og gengældelse. Sydslesvigerne vil derfor, hvis Sydslesvig forbliver under Tyskland, blive nødt til
at udvandre fra deres hjemstavn, hvor de har boet i mere end 1000 år.”
(Kilde: P. Kragelund: Kendsgerninger om Sydslesvig. Slesvig-Ligaen 1946)
Spørgsmål til kilden:
• Hvilken fare udgør de østyske flygtninge, der opholder sig i Sydslesvig, ifølge kilden?
• Hvilket indtryk giver kilden af flygtningene?
• Hvor ligger de områder, som flygtningene ifølge kilden kommer fra?
• Hvilke argumenter bruger ophavsmanden (Kragelund) for sine synspunkter?
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Kilde 6
Medlemmer af Sydslesvigsk Forening

Antal medlemmer af Sydslesvigsk forening
(Kilde: Johan Peter Noack. Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. Aabenraa: Institut for
grænseregionsforskning, 1991, s. 175)
Spørgsmål til kilden:
• I maj 1945 havde Slesvigsk Forening (fra oktober 1946: Sydslesvigsk Forening) ca. 3.000 medlemmer.
Hvad viser kurven om udviklingen?
• Hvilke grunde kunne folk i Sydslesvig have til at melde sig ind i foreningen?
• Hvad kan være forklaringen på, at medlemstallet topper i 1948-49 – for herefter at falde?
• Find på nettet hvor mange medlemmer Sydslesvigsk Forening har i dag.

Kilde 7
For mange medlemmer?
Frants Thygesen sad i Grænseforeningens forretningsudvalg. Han var betænkelig ved, at så mange
sydslesvigere meldte sig ind i de danske foreninger, og skrev til Grænseforeningens formand:
”[…] navnlig i Flensborg mærker man tydeligt, at maden hos mange er af afgørende betydning. Ja, for
adskillige den eneste grund for indmeldelsen. Menneskelig set er der ikke noget at sige til det, når folk
sulter. [...] Resultatet er, at vi har fået en del uønskede personer. […]
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Gamle gode medlemmer er fortvivlede over udviklingen og siger, at de hellere selv vil sulte end at se det
fortsætte (hvad de måske dog ikke vil stå ved, hvis det blev alvor). Brave mennesker, som vi gerne vil have
med, vægrer sig, fordi de ikke vil melde sig ind, mens det kan se ud, som om de kom for pakkernes skyld.
Andre udtaler ved indmeldelsen, at de frabeder sig pakker, hvad der jo er urimeligt, når alle andre får.”
(Kilde: Johan Peter Noack. Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. Aabenraa: Institut for
grænseregionsforskning, 1991, s. 206-207)
Spørgsmål til kilden:
• De britiske besættelsesmyndigheder var kritiske over for fødevarehjælpen fra Danmark. De mente, at
den var et dansk forsøg på at blande sig i de sydslesvigske forhold – og på længere sigt få Sydslesvig
indlemmet i Danmark. Var det en rimelig mistanke? Begrund.
• Se kilde xx (Medlemmer af Sydslesvigsk Forening). Underbygger den ophavsmanden (Thygesens)
påstand om, at mange meldte sig ind i de danske foreninger for at få fødevarehjælp? Begrund.

Kilde 8
Speck-dänen
Tyskere i Sydslesvig, der meldte sig ind i danske foreninger for at få mad og andre goder, blev hånligt kaldt
speck-dänen (flæske- eller pølse-danskere). I 1946 holdt lederen af socialdemokratiet i den britiske zone
Kurt Schumacher en tale, hvor han sagde:
”Vi respekterer enhver dansker. Vi respekterer enhver tysker. Men vi har slet ingen respekt for
flæskedanskere af tysk blod! […] Flæsk og national bevidsthed har ikke noget med hinanden at gøre, og
som de må holdes adskilt. […]
Det er udbredt at diskuterer, hvor grænser skal være. Men at Sydslesvig er et tysk land, ved vi alle. Vi vil et
nyt Tyskland. Ikke som en ny nationalisme. Men som en ligeværdig og respekteret del af del af et forenet
Europa. Derfor skal Sydslesvig også være en del af dette nye Tyskland.”
(Kilde: W.L. Christiansen: Meine Geschichte der Sozialdemokratischen Partiei Flensburg. Sozialdemokraten
Zwischen Deutsch und Dänisch 1945-1954. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
1993, s. 60)
Spørgsmål til kilden:
• Hvem har ophavsmanden (Schumacher) ingen respekt for?
• Hvad er begrundelsen?
• Er du enig i ophavsmands udsagn om, at ”flæsk og national bevidsthed ikke har noget med hinanden at
gøre”? Begrund.
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Kilde 9
Sydslesvigs Skæbne
I 1951 udsendte Sydslesvigs Udvalg et lille skrift Har Sydslesvigs Skæbne ogsaa Interesse for mig? Heri
kunne man bl.a. læse:
”Der er i dag et overvældende flertal af den fastboende befolkning i Sydslesvig, hvoraf ca. 80 % er af dansk
rod og slægt, som gerne ønsker at komme tilbage til Danmark. […]
Lad Sydslesvig selv afgøre sin Skæbne. Og lad os ikke nægte dem retten dertil. Der ville ellers komme til at
påhvile Danmark et frygteligt Ansvar.
Midlet må være: Sydslesvig udskilles fra Tyskland og gøres til et selvstyrende landområde, eventuelt under
dansk eller international kontrol. Flygtningene tilbagesendes til Tyskland. Efter en årrække, hvor det
kulturelle liv kan udfolde sig frit, kan befolkningen, hvis den udtrykker ønske derom, ved fri afstemning selv
afgøre sit statslige tilhørsforhold.
Viser det sig da, at danskheden dernede er, hvad den synes at være i dag, da vil det være en berigelse for
Danmark ad fredens vej og uden anvendelse af magtmidler at genvinde det gamle, danske land.”
(Kilde: H. Moldow: Har Sydslesvigs Skæbne ogsaa Interesse for mig? 1951, s. 3 og 6)
Spørgsmål til kilden:
• Hvad betyder ”af dansk rod og slægt”?
• Undersøg, om det er korrekt, at et ”overvældende flertal” i Sydslesvig ønskede, at området blev en del
af Danmark.
• Hvilke ændringer er der sket med den holdning, som Sydslesvigs Udvalg havde til en evt.
grænseændring fra 1945 til 1951? Se også kilde xx.
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Danmarks grænser
Det danske riges grænser er ændret flere gange i tidens løb. Forløbet kan tilrettelægges med fokus på
eksempler på disse grænseændringer med formindskelser og udvidelse af riget. Eksemplerne kan fordeles
mellem elevgrupper, der fx kan undersøge:
• Hvad var årsagerne til formindskelse/udvidelse af riget?
• Hvordan foregik det?
• Hvad blev konsekvenserne (grænseændringer, statsmagtens magt i forhold til omgivende statsmagter
m.m.)?
En række kanonpunkter, der har direkte og indirekte fokus på staten Danmark, dets udstrækning og magt,
kan inddrages i forløbet:
•
•
•
•
•
•
•

Harald Blåtands rige (Kanonpunkt: Jellingstenen)
Kalmarunionen, hvor Erik af Pommern bliver fælles konge for Danmark, Norge og Sverige. Færøerne,
Island og Grønland bliver en del af riget. (Kanonpunkt: Kalmarunionen)
Karl Gustav-krigene (1657-1660). Tabet af Skåne, Halland og Blekinge (Kanonpunkt: Statskuppet 1660)
Englandskrigene, der indleder Danmarks deroute fra en betydningsfuld nordeuropæisk magt til en
småstat (Kanonpunkt: Københavns Bombardement)
Krigen 1864 mod Preussen og Østrig, der førte til, at den danske helstat måtte afgive hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenburg. (Kanonpunkt: Stormen på Dybbøl)
Folkeafstemningen i Nordslesvig 1920 (Kanonpunkt: Genforeningen)
Island melder sig ud af Rigsfællesskabet i 1944.

Eksempler på materialer:
Claus Buttenschøn: Kalmarunionen, Columbus, Reformationen. Alinea 2014
Hans Hostrup: Kejser Augustus, Jellingstenen, Absalon. Alinea 2015
Niels Lysholm: Københavns bombardement, Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864. Alinea 2014
Niels Lysholm: Christian 4., Den westfalske Fred, Statskuppet 1660. Alinea 2015
Jens Aage Poulsen: Historiekanon i praksis. Gyldendal 2011.

Produktet
Produktet kan være en fælles ”bog” med tekster, billeder, video, speak osv. fremstillet i programmet Book
Creator (Skoletube-pakken).
Til konkurrencen kan grupperne evt. designe hvert sit moderne mindesmærke om begivenheden, de har
arbejdet med. Eller klassen kan designe et fælles mindesmærke, der markerer grænsers betydning og
udfordringer.
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En god eller en katastrofal fred?
Da sejrherrerne fra 1. Verdenskrig mødtes i Paris i foråret 1919, bakkede de op, at fredsaftalerne skulle
bygge på den amerikanske præsident Wilsons 14 punkter – herunder især princippet om folkenes
selvbestemmelsesret. Men da aftalerne skulle udmøntes i praksis, måtte principperne vige for storpolitiske
magtinteresser.
Fredsaftalerne resulterede i, at fire store imperier (Rusland, Tyskland, Østrig-Ungarn og Osmannerriget)
blev opløst. Men de nye grænsedragninger skabte ikke fred – tværtimod lagde de grunden til uroligheder,
konflikter og krige, som stadig har konsekvenser i dag.
I grupper kan eleverne fx vælge én af nedenstående og undersøge kort- og langsigtede konsekvenser af
fredstraktaterne efter 1. Verdenskrig:

Rusland
•
•
•
•
•

Brest-Litovsk-freden mellem Rusland på den ene side og Tyskland og Østrig-Ungarn på den anden.
Fredsaftalerne i Paris gjorde de tidligere russiske provinser Finland, Estland, Letland og Litauen til
selvstændige stater. Polen blev genoprettet.
Polsk-russiske krig 1920-1921.
Tysklands og Sovjetunionens angreb på og erobring af Polen 1939.
Aktuelle modsætningsforhold mellem Rusland på den ene side og de baltiske lande og Polen på den
anden.

Tyskland
•
•
•
•

Versailles-freden med fokus på Tysklands afgivelse af landområder
Tysklands annektering af tyske områder i slutningen af 1930’erne
Lebensraum
Det besatte og delte Tyskland efter 2. Verdenskrig

Østrig-Ungarn
•
•
•

Oprettelse af nye ”kunstige” stater (Tjekkoslovakiet og Jugoslavien (Kongeriget af Serbere, Kroater og
Slovenere))
Konflikter mellem serbere og kroatere under 2. Verdenskrig
Krigene i ex-Jugoslavien i første halvdel af 1990’erne. Kosovo-krigen

Osmannerriget
•
•
•
•

Sévres-traktaten 1920 – og den totale opløsning af Osmannerriget
Ungtyrkernes opstand
Krigen mellem Grækenland og Tyrkiet
Mellemøsten – et Storarabien etableres ikke, men deles i franske og britiske mandatområder
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•

Aktuelle krige og konflikter i Mellemøsten, fx Syrien, palæstinenserne og Israel

Eleverne kan finde oplysninger på internettet og i bøger.

Produktet
Kan fx være et design af et monument over en eller flere af de stridigheder og konflikter, som blev
resultatet af fredstraktaterne.
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