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Opgave
I skal med denne opgave forholde jer til, om skolelæreren Heinrich Peter
Schnell stemmer dansk eller tysk under folkeafstemningen i Nordslesvig i
1920. Læs først historien om Heinrich og hans familie. Derefter skal I læse og
gennemgå kilderne, som Heinrich har mødt under afstemningskampen i Haderslev. Undervejs kan I benytte jer af kildernes hjælpespørgsmål, men dette er
ikke et krav. Diskuter løbende Heinrichs situation i sammenhæng med kilderne.
Når I har gennemgået kilderne og arbejdsspørgsmålene skal I foretage en samlet vurdering af, hvad I mener Heinrich stemmer og hvorfor. Jeres besvarelse
skal præsenteres som en brandtale, hvor I argumenterer for jeres valg fra mødelokalets talerstol.
Når I har hørt alle taler, skal I hver især stemme. I behøver ikke at være enige
når I stemmer eller at stemme efter jeres første vurdering. Når stemmerne er
talt op, introduceres I til det historiske stemmeresultat og hvad en person som
Heinrich efter al sandsynlighed stemte i 1920.
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Personhistorie
Heinrich Peter Schnell er 37 år i 1920, tysksindet og har sammen med sin hustru tre børn. Heinrich har embede som skolelærer ved byskolen i Haderslev.
Heinrich er født i Haderslev i 1883, hvor hans far var tysk postmester. Faren
kom oprindeligt fra Lübeck. Heinrichs mors familie var danske, men som hustru til en preussisk embedsmand praktiserede hun ikke danske traditioner og
der blev ikke diskuteret nationale spørgsmål i familien. Dog fik hun sin vilje da
sønnen Heinrich fik sit mellemnavn efter sin danske bedstefar. Fornavnet Heinrich kommer fra den tyske farfar i Lübeck. I Heinrichs hjem blev der talt tysk,
men Heinrich talte dansk med sin mor og Heinrichs far lærte dansk under sit
virke i Haderslev. Derfor taler Heinrich begge sprog flydende.
Heinrich er uddannet fra Haderslev Seminarium i 1906 under den frisindede seminarieleder Adolf Castens, som har et humanistisk syn på forholdene i Nordslesvig og det danske mindretal. Heinrich er modstander af fortyskningspolitikken,1 hvor egnens skoleelever kun må modtage tysk undervisning og hvor det
er blevet forbudt at synge danske sange eller bruge betegnelsen Sønderjylland.
Heinrich mener, at denne politik virker stik modsat hensigten og kun skaber
modstand mod Preussen og opbakning til den danske bevægelse.
Heinrich har selv oplevet effekterne af den hårde tyske politik, for mange af
egnens danske skoleelever er som modreaktion blevet sendt på efterskoler i
Danmark. Dette har i visse tilfælde ført til tvangsudvisninger af forældrene eller
chikane. Heinrich har fra sin tid på seminariet en humanistisk kulturforståelse,
der bygger på frihed, frisind og tolerance. Han er personligt i opposition til den
førte linje, men har af hensyn til sin familie og sit embede holdt sig uden for
politik.
Under Den Store Krig (Første Verdenskrig) gjorde Heinrich tjeneste ved Vestfronten, hvor han mødte en del dansksindede nordslesvigere. Da han taler
dansk og er fra Haderslev, fik Heinrich mange gode kammerater blandt det
danske mindretal. Krigen har kun forstærket Heinrichs lede ved den preussiske
militarisme og kejserstyret, men han er samtidig meget skeptisk over for den
socialistiske revolution i Berlin, de lokale soldater- og arbejderråd og bolsjevismen i Rusland, som han frygter breder sig til Tyskland.
Som byborger har Heinrich svært ved at brødføde sin familie. Heldigvis har
Heinrichs mors familie på landet været gavmilde og forsynet familien med brød
og flæsk under krigen og den efterfølgende hungersnød. Alligevel var de tæt på
at miste den yngste datter da hun blev forkølet under ”kålrabivinteren” (særlig
kold vinter, hvor høsten slog fejl og der udbrød hungersnød i Tyskland) i 191617.
I Tyskland ser fremtiden dyster ud med stigende inflation, arbejdsløshed og
konflikter. Selvom den tyske regering og presse mener, at den tyske rigsmark
1

Kansler Bismarck førte fra slutningen af 1870’erne en aktiv fortyskningspolitik, der havde til formål at skabe loyale tyske-

re. 'Rigsfjender', som nationale mindretal og socialdemokrater, blev i stigende grad undertrykt og udsat for systematisk
assimileringspolitik. Schultz Hansen, Hans. (2009) ”De nationale bevægelsers folkelige gennembrud” s. 199 i Sønderjyllandshistorie efter 1815. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland
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snart vil stabiliseres, er Heinrich nervøs for sin løns værdi, som er
faldet med en tiendedel siden 1914. Fra bekendte, der har været over grænsen
til Danmark, hører Heinrich rygter om mad og varer i overflod. Selvom Heinrich
er skeptisk over for sådanne historier, er han alligevel draget af tanken om at
give sin familie en levestandard, der i højere grad ligner Heinrichs egen barndom som postmesterens søn. Ved besøg hos sin mor og hendes familie tales
der glædeligt om en forestående genforening, og den officielle stemning i byen
peger generelt i dansk retning. Heinrichs hustru, som er af tysksindet familie,
er mere skeptisk og mener, at Tyskland snart vil rejse sig igen. Heinrich deler
sin hustrus fædrelandskærlighed og føler sig kulturelt forbundet med den tyske
kulturarv og historie, men er modsat sin hustru meget skeptisk over for den
politiske udvikling.
Som afstemningskampen skrider frem, kan Heinrich ikke undgå at blive påvirket af dansk såvel som tysk agitation. Alligevel er han i tvivl, da familien skal til
stemmeurnen 10. februar 1920. Skal han tænke på sin familie og sin fremtid
som skolelærer? Eller bevare fædrelandskærligheden og troen på Tysklands
snarlige økonomiske, politiske og kulturelle genrejsning? Heinrich ved, at flertallet i Nordslesvig formentlig vil stemme dansk. En tysk stemme vil stille ham
i mindretal i forhold til byens og landsdelens officielle holdning, men en dansk
stemme vil samtidig stille ham i opposition til sin hustru og sin egen overbevisning.
Hvad stemmer Heinrich?
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Kilde 1
Dansk flyveblad: Lønninger for Folkeskolens Lærerpersonale (1920)
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Kilde 2
Tysk flyveblad: Katastrofen er der! (1920)
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Kilde 3
Dansk flyveblad: Købspriser i kroner og mark (1920)

Dansk oversættelse:
Kronepriserne er stadig gældende i dag, mens Markpriserne er steget
med ca. 50 %
siden rationeringsmærkerne blev lavet. Du kan se hvilken retning det går i
Tyskland: Mangel på varer, uoverkommelige priser, arbejdsløshed osv.
Nød og elendighed!
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Kilde 4
Tysk flyveblad: Nordschleswiger wacht auf! (1920)

Dansk oversættelse:
Nordslesviger vågner op!
Afstemningen nærmer sig dig i den nærmeste fremtid. Du bestemmer, om du
vil fortsætte med at tilhøre den store tyske republik, eller om du vil gå over til
den lille landbrugsstat Danmark.
Tysk? Eller dansk?
Tysk: Arbejde og tilsvarende god indtjening, skatter, der bliver indkrævet, politisk og økonomisk frihed, tysk skik og kultur.
Dansk: Stor arbejdsløshed, høje skatter, høje kulpriser, en forringelse af din
ejendomsværdi, dine penge en fjerdedel værd, fremmede skikke og love.
Betænk dem i Tide!
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Hjælpespørgsmål til kilde 1-4
Først skal I danne jer et overblik over kilderne
•

Hvilke argumenter bruger de forskellige kilder? List dem op.

Kilderne giver modstridende oplysninger om den økonomiske situation i Danmark og Tyskland. Det gør dem svære at bruge som kilder om økonomiske
spørgsmål. På trods af dette kan de stadig bruges til at besvare andre spørgsmål. At benytte kilder på denne måde er en del af det funktionelle kildebegreb.
I skal derfor fokusere på, hvad kilderne kan bruges til – i dette tilfælde hvad de
kan sige om valgkampen i Slesvig.

Forhold jer til Heinrichs situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Heinrich og hans valg
om at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i
Heinrichs historie.
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Kilde 5-6
Agitationsplakater (1920)
Kilde 5: Dansk plakat, dansk tekst.
I baggrunden ses et udsnit af Haderslev by centreret omkring domkirken, hvor
de mørke skyer brydes af den gryende sol. Plakatens tekst er skrevet på dansk
i røde og hvide farver, der klart henviser til det danskorienterede budskab om,
at nu venter der Haderslev en lykkelig og lys fremtid i Danmark. At solen bryder
igennem de mørke skyer over byen, har nærmest bibelske og eventyrlige dimensioner. Det giver et indblik i, hvor stærke følelser genforeningen vakte hos
den dansksindede befolkning.
Plakat af Rasmus Christiansen, 1920.
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Kilde 6: Tysk plakat, tysk tekst.
Dansk oversættelse:
”Vi vil være tyske som vores fædre var det”.
På plakaten ses en tysk ridder der holder den slesvig-holstenske fane i rød, hvid
og blå. Hans hånd danner et tegn, som betyder Slesvig og Holstens samhørighed.
Denne plakat har mange historiske referencer. En af dem henviser til den
tysksindede slesvig-holstenske oprørsbevægelse, der i 1848 forsøgte at opnå
selvstændighed fra den danske konge. Samtidig trækker den på personlige
og emotionelle argumenter om, at slesvigerne skal følge i deres fædres og
forfædres fodspor og vedblive at være tyske slesvigere. Ridderen symboliserer
samtidig, at Slesvig siden middelalderen har været forbundet til Holsten og
haft en kulturel forbindelse til Tyskland. Plakaten siger dermed, at Slesvig er et
gammelt tysk land, og derfor retmæssigt tilhører Tyskland.
Plakat af Poul Haase, 1920.

Genforeningen 2020

Skolelærer fra Haderslev

13 | 57

Hjælpespørgsmål til kilde 5-6
Først skal I danne jer et overblik over plakaternes indhold og budskab
•

Hvilke argumenter bruger de to plakater? List dem op.

Forhold jer til Heinrichs situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Heinrich og hans valg
om at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt
i Heinrichs historie.

Kilde 7
Mødeberetning fra Haderslev: "De første danske agitationsmøder – 1400
mennesker ved mødet i Haderslev", Hejmdal, 16.01.1920
I går åbnede afstemningsagitationen ved 4 møder: Haderslev, Gramby, Skærbæk og på Rømø. De første møder begynder oppe ved Kongeåen, og derfra vil
så agitationen som en bølge gå ned gennem hele Sønderjylland helt ned til anden zones sydgrænse. Tusinder og atter tusinder af danske vil på disse møder
[…] samles om det bedste af vort nationale eje og hente energi og arbejdslyst
til på stemningsdagen at slå det afgørende slag for danskheden og nå at få et
godt resultat, at det for hele verden kan vidne om, at der i Sønderjylland bor en
dansk befolkning, der vil hjem.
Mødet i Haderslev dannede en overordentlig smuk og stemningsfuld indledning til agitationen. Over 1 ½ time før mødet åbnedes, begyndte tilskuerne
at strømme til, og ½ time før mødet åbnedes var den store sal fyldt til sidste
plads. Da mødet åbnedes var salen og de tilstødende lokaler fulde, og der var
adskillige, der ikke fandt plads. Antallet af de mødte ansloges til 1400. Foran
scenens bagtæppe var der hængt et stort Dannebrogsflag og rundt om var
balkonen pyntet med flag.
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Kilde 8
Udtalelse af H.P. Hanssen: "Embedsmændene", Flensborg Avis,
04.02.1920
For embedsmændene gælder den grundsætning, at jo højere man kommer op,
des mindre udsigter har embedsmanden til at forblive her. Mangen embedsmand vil af tekniske grunde ikke kunne fortsætte sin virksomhed. En amtsdommer i Rødding, en lærer i Øster Lindet, der ikke kan dansk, kan ikke fortsætte
sin gerning i disse rent danske egne. Derimod vil der naturligvis intet være til
hindring for, at disse mænd kan optage deres arbejde i tysktalende områder.
Der er opnået enighed om, at

1. alle embedsmænd, der er fødte inden for afstemningsområdet
2. og alle embedsmænd, der uden at være fødte her, har været ansat siden
1. januar 1900, kan overgå til dansk tjeneste, hvis der ikke foreligger
tvingende grunde, der forhindrer dette.

Endvidere er man enige om, at alle de embedsmænd, der ved grænsens flytning
automatisk bliver danske statsborgere, skal behandles efter samme grundsætninger. For så vidt der ikke straks er brug for dem, sættes de på rentepenge
med 2/3 af deres hidtilværende løn. I disse to år vil de kunne komme på kursus.
Og hertil vil den danske stat yde dem hjælp i form af dagpenge. Kurset er selvfølgelig ganske gratis.
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Hjælpespørgsmål til kilde 7-8
Først skal I danne jer et overblik over kilderne
•

Hvad kan mødeberetningen fra Haderslev fortælle om den nationale
stemning i Haderslev?

•

Hvilke forhold tilbyder de dansksindedes politiske leder H.P. Hanssen de 		
tyske embedsmænd?

Forhold jer til Heinrichs situation
Kilde 7
Selvom Heinrich er tysksindet, kan det svært at stå op imod et stærkt, dansk
flertal.
Hvilken virkning tror I, at mødet har haft på Heinrich og hans valg om at
stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i Heinrichs
historie.
Kilde 8
Selvom H.P. Hanssens udtalelser giver Heinrich mulighed for at fortsætte i sin
stilling, vil hans tyske ophav muligvis være en hæmsko for en fremtidig karriere i Danmark.
Hvilken virkning tror I, at H.P. Hanssens udtalelse i Flensborg Avis har haft på
Heinrich og hans valg om at stemme dansk eller tysk?
Begrund jeres svar med udgangspunkt i Heinrichs historie.
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Opgave
I skal med denne opgave forholde jer til, om arbejderkvinden Oda Andresen
stemmer dansk eller tysk under folkeafstemningen i Slesvig i 1920. Læs først
historien om Oda og hendes familie. Derefter skal I læse og gennemgå kilderne, som Oda har mødt under afstemningskampen i Flensborg. Undervejs kan
I benytte jer af kildernes hjælpespørgsmål, men dette er ikke et krav. Diskuter
løbende Odas situation i sammenhæng med kilderne.
Når I har gennemgået kilderne og arbejdsspørgsmålene skal I foretage en samlet vurdering af, hvad I mener Oda stemmer og hvorfor. Jeres besvarelse skal
præsenteres som en brandtale, hvor I argumenterer for jeres valg fra mødelokalets talerstol.
Når I har hørt alle taler skal I hver især stemme. I behøver ikke være enige når
I stemmer eller at stemme efter jeres første vurdering. Når stemmerne er talt
op introduceres I til det historiske stemmeresultat og hvad en person som Oda
efter al sandsynlighed stemte i 1920.
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Personhistorie
Oda Andresen er 21 år i 1920 og bor i Flensborg. Under Den Store Krig (Første
Verdenskrig) manglede virksomhederne i Flensborg arbejdskraft og hun fik et
”mandearbejde” på havnen for Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. Hun og et
stort hold kvinder blev dog fyret da krigen sluttede og mændene vendte hjem
fra fronten.
Oda er født og opvokset i Flensborg, hvor de talte tysk i hjemmet. Oda har
dansksindede slægtninge, men det nationale spørgsmål har ikke fyldt så meget for familien, da Odas forældre er socialdemokrater. Oda selv er kommunist
og var derfor begejstret, da det tyske kejserrige blev omstyrtet under Novemberrevolutionen i 1918.1 Hun deltog i oprettelsen af det lokale arbejderråd i
Flensborg, men blev hurtigt skuffet da den nye socialistiske regering valgte
en moderat kurs og beholdte mange af de gamle, kejserlige embedsmænd på
ledende poster og forventede, at kvinderne vendte tilbage til hjemmet.
Oda er stærkt optaget af kvinders rettigheder og håber som kommunist på en
ny revolution i Tyskland, der kan give de tyske kvinder mere ligestilling med
mændene. Odas forældre og hendes kæreste er dog mere kritiske over for
kommunismen og kvinders frigørelse. De kan dog alle blive enige om nødvendigheden af forbedrede arbejdsforhold og er nervøse over den stigende
arbejdsløshed. Som arbejdere i byen har de lidt hårdt under hungersnøden,
da landbruget i hele Tyskland er ramt af dårlig høst og bønderne ofte trodser
indleveringspåbuddet og beholder deres afgrøder selv.
Fattige, udmagrede børn fylder i gadebilledet. Heldigvis er mange af dem blevet sendt til Danmark på ferielejr for at få frisk luft og sul på kroppen. Sådanne
sociale tiltag, hvor danskere har betalt for slesvigske børns ophold uanset om
de er tysk- eller dansksindede, imponerer Oda og hendes familie.
Som kommunist var Oda imod krigen. Til gengæld gav krigen hende mulighed
for at få et typisk ”mandearbejde” uden for hendes forældres hjem. Mens Oda
arbejdede fik hun ovenikøbet mulighed for at bo på pensionat. Odas forældre,
der er opdraget som dansksindede, begynder nu at deltage i det nationale
arbejde og argumenterer for bedre arbejdsvilkår og sociale fordele i Danmark.
Oda er rådvild. Som kommunist er hun imod den borgerlige regering i Danmark
og det danske monarki, og hun håber stadig på en ny revolution i Tyskland.
Oda har siden fyringen fra værftet haft småjobs og boet hos sine forældre, hvor
faren stadig har arbejde. Det er dog svært for hendes mor at få maden til at slå
til. Odas søster, der har fem børn, mistede den yngste under ”kålrabivinteren”
(særlig kold vinter hvor høsten slog fejl og der udbryd hungersnød i Tyskland) i
1916-17. Heldigvis er de fire andre nu blevet sendt på ferielejr i Danmark.

1

I november 1918 udbrød der revolution i Berlin og den tyske kejser abdicerede og flygtede i eksil. Revolutionen bredte

sig hurtigt til resten af Tyskland og der blev oprettet arbejder- og soldaterråd i de større byer, som overtog styringen efter
de kejserlige embedsmænd og officerer. Becker-Christensen, Henrik. (2009) ”Fra mod hinanden, til med hinanden” i red:
Hansen, Hans Schultz et al.: Sønderjyllands historie efter 1815, Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 243
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Oda er nervøs for, om hun kan finde arbejde i Flensborg eller andre tyske storbyer, hvor de tilbagevendte soldater erstatter kvinderne. Som afstemningskampen skrider frem kan Oda ikke undgå at blive påvirket af dansk såvel som
tysk agitation. Oda vil som kommunist med et internationalt fokus helst holde
sig væk fra afstemningen, da hun mener at man bør overlade det nationale
spørgsmål til borgerskabet og kapitalisterne. Oda kan ikke beslutte sig for, om
hun skal følge sine principper og undlade at stemme, om hun skal følge sine
forældre og argumenterne for bedre arbejdsvilkår i Danmark, eller om hun skal
stemme tysk og håbe på en ny revolution i Tyskland.
Hvad stemmer Oda?
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Kilde 1
Tysk flyveblad: Die Arbeitslosigkeit (1920)

Dansk oversættelse:
Arbejdsløsheden
i Tyskland og Danmark fra fjedre kvartal 1919
I Tyskland:

I Danmark:

Pr. dato

Fagforenin- Deraf antal
gernes medarbejdsløse
lemstal

Procent

Pr. dato

Fagforenin- Deraf antal
gernes medarbejdsløse
lemstal

Procent

31.10.1919

4.475.501

110.395

2,6 %

31.10.1919

285.900

9.682

3,4 %

30.11.1919

4.475.501

131.033

2,9 %

15.11.1919

285.900

20.719

7,2 %

31.12.1919

4.475.501

130.193

2,9 %

31.12.1919

285.900

33.892

11,8 %

Arbejdsløsheden var den 31.12.1919 fire gange så stor i Danmark som i
Tyskland.
Tyskland har haft fire års krig – Danmark frihed!
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Kilde 2
Dansk flyveblad: Arbejdsløsheden i Danmark (1920)
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Kilde 3
Tysk flyveblad: Valgretten i Danmark (1920)
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Kilde 4
Dansk flyveblad: Dänemark ist das freieste... (1920)

Dansk oversættelse:
Danmark er det frieste og mest demokratiske land i verden!
Enhver kommune har sine egne embedsmænd og bestemmer frit omkring
kirke- og skolesprog.
En national undertrykkelse er i Danmark umuligt!
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Hjælpespørgsmål til kilde 1-4
Først skal I danne jer et overblik over kilderne
•

Hvilke argumenter bruger de forskellige kilder? List dem op.

Kilderne giver modstridende oplysninger om den økonomiske situation i Danmark og Tyskland. Det gør dem svære at bruge som kilder om økonomiske
spørgsmål. På trods af dette kan de stadig bruges til at besvare andre spørgsmål. At benytte kilder på denne måde er en del af det funktionelle kildebegreb.
I skal derfor fokusere på, hvad kilderne kan bruges til – i dette tilfælde hvad de
kan sige om valgkampen i Slesvig.

Forhold jer til Odas situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Oda og hendes valg om 		
at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i Odas
historie.
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Kilde 5-6
Agitationsplakater (1920)
Kilde 5: Dansk plakat, tysk tekst.
Dansk oversættelse:
”Hvad betaler man skat til i Tyskland. Hvad betaler man skat til i Danmark.”
På sækkene står der, fra venstre: ”Krigsgæld” og ”Børne- og alderdomsforsørgelse”.
Plakaten tegner et positivt billede af den danske skat, hvor skatten tilsyneladende går til gode formål, mens plakaten tegner et negativt billede af den tyske
stat, hvor skatten ifølge plakaten går til betaling af en uendelig krigsgæld. De to
mænd symboliserer velstandsniveauet i de to lande.
Plakat af Harald Slott-Møller, 1920.
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Kilde 6: Tysk plakat, tysk tekst.
Dansk oversættelse:
”Hvad tysken har sået, skal dansken høste det?”.
Plakaten går til modangreb på de danske argumenter om bedre levestandard
og økonomi i Danmark i forhold til i det krigshærgede Tyskland. Her slår plakaten fast, at tyskerne i årevis har arbejdet for at forbedre det slesvigske område,
og at hvis de mister det, har al deres møje og besvær kun været til gavn for
Danmark.
Plakat af Poul Haase, 1920.
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Hjælpespørgsmål til kilde 5-6
Først skal I danne jer et overblik over plakaternes indhold og budskab
•

Hvilke argumenter bruger de to plakater? List dem op.

Forhold jer til Odas situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Oda og hendes valg om 		
at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i Odas
historie.
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Kilde 7
Mødeberetning fra Flensborg: ”Danmark, Tyskland eller internationale?”,
Flensborg Avis 06.08.1919
[En københavnsk] redaktør, hvis navn man aldrig før har hørt, sagde blandt
andet: ”Når der nu snart skal finde afstemning sted i 1. og 2. zone, […], så må
årsagen følges i, at der her i Sønderjylland har været en dansk nationalistisk
bevægelse; det er dens fortjeneste, at danskheden har holdt sig så stærk. Jeg
skal ikke bryde staven over denne sags forkæmpere, men bare sige, at det ikke
er en arbejderbevægelse, og den bør ikke forvirre arbejdernes opfattelse. Men
her er det kommunisterne alene, der har tonet rent flag. For os eksisterer der
intet nationalt spørgsmål. Vi ønsker ikke at flytte grænsepælene mod syd. Tredje Internationale2 vil kun rykke grænsepælene op for at forhindre, at arbejderne
skal blive kommanderede ud til [krig]. I har måttet myrde klassefæller; men det
vil Internationalen ikke længere tillade. Grænserne skal falde, alle arbejdere skal
samle sig i den store Internationale.
Men så må vi tage klart standpunkt til afstemningen; arbejderne må optræde samlede. Der skal her i 2. zone stemmes om, hvorvidt I vil til Danmark
eller forblive ved Tyskland. Den lod, der venter jer i Danmark, er ingenlunde
misundelsesværdig. […] Tilstandene er ikke bedre end dem, I søger bort fra.
For et godt ord smides folk i fængsel, det er en skamplet på nordisk kultur.
[…] For oplyste, tænkende arbejdere er afstemningen betydningsløs, I skal kun
være besjælede af Tredje Internationale. […] Vi må erklære samfundet krig, indtil det segner, fordi det intet mere kan. Den kamp er nu inde på alle fronter, og
den må den tyske arbejder støtte. […] ræk hånd til ham, man kaldte din fjende
[..] ved fælles hjælp skal vi bryde overklassen. På afstemningsdagen må ingen
regne med os, så slås dansk og tysk, men ingen arbejder tager del, kun de besiddende3 og dumme. 			
For den internationale arbejder er det en forbrydelse at stemme, enten det er
dansk eller tysk. Vi har kun den røde fane at flokkes om; men jeg vil gerne tage
den hilsen med hjem til mine fængslede kammerater og til dem, der er på fri
fod, at vi arbejdere af Tredje Internationale på dette møde er enige om at lade
borgerskabet slås på afstemningsdagen. Vi vil råbe et leve for et enigt kommunistisk-revolutionært proletariat.

2

Tredje Internationale var den tredje internationale sammenslutning af socialister og kommunister. Sammenslutningen op-

stod efter oprettelsen af Det kommunistiske forbund i 1864 ud fra Marx og Engels kommunistiske manifest. Den Tredje Internationale afløste den Anden Internationale, der var blevet opløst under krigen pga. nationale spændinger. Under den Tredje
Internationale blev det slået fast, at arbejderne måtte forene sig internationalt og vende sig bort fra nationale interesser til
fordel for verdensrevolutionen og kampen mod kapitalismen. Niels Finn Christiansen, Morten Thing: internationaler i Den
Store Danske, Gyldendal. http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=98711
3

En person der har ejendom eller besidder anden form for kapital.
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Kilde 8
Mødeberetning fra Flensborg: ”Politisk møde”, Flensborg Avis 18.11.1919
Som forholdene allerede er nu i Tyskland – og de bliver stadig dårligere – skrumper industrien ind. Da man hverken har produkter eller penge, kan man heller
ingen råmaterialet få. Det siges nok, at Danmark heller ikke har råmaterialer,
det er vel sandt, men det kan få dem, for her er der både penge og produkter.
Disse forhold har den største interesse for arbejderne. 			
[…] Jeg har altid bestræbt mig på at stå sagligt, har altid fremhævet, at kampen mod kapitalen bliver arbejderne aldrig fri for. Som vi hidtil har bekæmpet
den tyske kapital må vi under dansk styre bekæmpe den danske. Men det er
vel værd at forstå, at systemet er forskelligt. Se bare hen til de lønkampe der er
førte i Tyskland. I Danmark møder man i hvert fald ikke op med maskingeværer.
Nej, det, der blev fremhævet om Danmark før krigen, det må nu efter krigen
fremhæves dobbelt. Når afstemningsdagen kommer, må sagen være klaret, og
dømmer man på uhildet4, stemmer man for Danmark. […] Vi har aldrig bildt nogen ind, at der i Danmark rådede paradisiske tilstande; men vi ved i hvert fald,
at der er ordnede forhold og ikke fattigmandskår, og vi ved, at ingen steder er
den demokratiske tanke trængt igennem i folket og samfundet som her.

Hjælpespørgsmål til kilde 7-8
Først skal I danne jer et overblik over kilderne
•

Hvilke argumenter fremføres til de to møder? List dem op.

Forhold jer til Odas situation
Kilde 7
Hvilken virkning tror I, at mødet har haft på Oda som kommunist? Hvilken
indflydelse har det på hendes valg om at stemme dansk eller tysk, eller at
undlade at stemme?
Begrund jeres svar med udgangspunkt i Odas historie.
Kilde 8
Selvom Oda er kommunist, er hun også bekymret for den sociale situation i
Tyskland.
Hvilken virkning tror I, at talerens udtalelser om dansk og tysk økonomi har
haft på Oda og hendes valg om at stemme dansk eller tysk?
Begrund jeres svar med udgangspunkt i Odas historie.

4

At dømme fordomsfrit eller uden forudindtagede synspunkter.
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Kildesæt 3
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Opgave
I skal med denne opgave forholde jer til, om husmandskonen Grethe Sönnichsen stemmer dansk eller tysk under folkeafstemningen i Slesvig i 1920. Læs
først historien om Grethe og hendes familie. Derefter skal I læse og gennemgå kilderne, som Grethe har mødt under afstemningskampen i Bramstedlund.
Undervejs kan I benytte jer af kildernes hjælpespørgsmål, men dette er ikke et
krav. Diskuter løbende Grethes situation i sammenhæng med kilderne.
Når I har gennemgået kilderne og arbejdsspørgsmålene skal I foretage en samlet vurdering af, hvad I mener Grethe stemmer og hvorfor. Jeres besvarelse skal
præsenteres som en brandtale, hvor I argumenterer for jeres valg fra mødelokalets talerstol.
Når I har hørt alle taler skal I hver især stemme. I behøver ikke være enige når I
stemmer eller at stemme efter jeres første vurdering. Når stemmerne er talt op
introduceres I til det historiske stemmeresultat og hvad en person som Grethe
efter al sandsynlighed stemte i 1920.
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Personhistorie
Grethe Sönnichsen er 35 år i 1920 og bor på et lille husmandssted i Bramstedlund på den ufrugtbare gest midt i Slesvig med sine 4 børn. Huset tilhørte
hendes afdøde mand Jens, som arvede huset efter sine forældre. Heldigvis kan
Grethe som enke beholde huset.
Jens døde da han gjorde tjeneste på Vestfronten under Den Store Krig (Første
Verdenskrig). Grethe har aldrig blandet sig i politik eller forholdt sig til nationale
spørgsmål. Hun identificerer sig hverken som dansk eller tysk, mest fordi det
aldrig har været aktuelt. Hun ved, at der findes mange dansksindede nordpå
og i Flensborg. Grethe har også en nabo, som er dansksindet, men ellers er alle
deres naboer enten tyske eller indifferente.
Grethe har altid måttet arbejde meget hårdt, men før krigen (Første Verdenskrig) formåede hun og Jens at skabe et fint lille jordbrug der har forsynet familien under krigen. Det hårde arbejde og familiens få midler har ikke levnet
meget tid eller overskud til at forholde sig til andet end dagen og vejen. Grethe
har aldrig holdt avis og afsluttede kun med nød og næppe skolen ved konfirmationen. Familien taler sønderjysk og plattysk i det daglige, men Grethe forstår
det højtyske, som tales i de større byer. Hun forstår dog ikke rigsdansk og har
aldrig mødt en dansker fra kongeriget. I landsbyen taler naboerne plattysk indbyrdes, på nær med den dansksindede nabo, der taler sønderjysk.
Før Jens døde fortalte han om sine kammerater under krigen hvoraf mange var
dansksindede nordslesvigere. Igennem Jens’ historier blev Grethe introduceret
til Slesvigs danske historie og de dansksindedes krav. Grethe går ikke så meget op i historiske argumenter om Slesvigs tilknytning til Danmark, men hun
har stor sympati over for danskernes krav om retfærdig behandling og bedre
forhold. Dog gjorde de nordslesvigske gårdejeres fortællinger om den store
overflod af flæsk, korn og mælk i Danmark stort indtryk.
Uden Jens kæmper Grethe med at brødføde familien og beholde huset. Hun
har heldigvis været i stand til at holde liv i familien med afgrøder fra det lille
jordbrug, men pengene er små og de tyske myndigheder har beslaglagt meget
af familiens begrænsede udbytte til krigsindsatsen. Familien lever i øjeblikket
på randen af hungersnød. Heldigvis modtager hun som krigsenke en lille pension fra den tyske regering til indkøb af varer, som de ikke selv kan producere.
Priserne er dog steget uden at pensionen er fuldt med, ligesom at de fleste butikker står halvtomme. Derfor har de tilsendte hjælpepakker fra Danmark, som
indeholder brød, flæsk og smør, vakt stor glæde og begejstring. Familiens tysksindede naboer er meget skeptiske over for de danske madpakker, og Grethes
børn bliver i skolen drillet og kaldt ”speck-dänen”(flæskedansker).
Ud over de danske madpakker har familien nu for første gang mødt danskere
fra kongeriget, der vandrer rundt i landsdelen og fortæller om Danmark. Det
er dog mest blevet til høflighedsudvekslinger, da de tilrejsende ikke kan tale
sønderjysk, men kun det for Grethe uforståelige rigsdansk. Nogle af dem taler dog højtysk, men for familien og naboerne klinger dette uvenskabeligt af
preussisk embedsmandsmentalitet og vækker ikke synderlig begejstring blandt
tilhørerne.
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En af familiens naboer fik for nyligt mulighed for at rejse til Danmark på en
ekskursion, hvor de besøgte danske købstæder og landbrug. Et af de danske
landbrug var medlem af noget de kalder ”andelsbevægelsen”, der giver små
landmænd og husmænd mulighed for at få del i udviklingen. Naboen mente
dog, at de måtte have kørt dem til de fineste steder, da levestandarden umuligt
kan repræsentere almene forhold. Grethe er imidlertid meget imponeret over
de mange historier om Danmark ”hvor få har for meget, og færre for lidt.”
Stemningen i lokalsamfundet bekymrer Grethe, for tyskerne chikanerer de danske familier. De tre af børnene, som går i skole, kommer ofte hjem med blå
mærker efter sammenstød med den tysksindede lærer og skolekammeraterne.
Familiens dansksindede nabo forlader sjældent sit hus, og de danske møder i
nabobyerne er blevet forpurret eller chikaneret af unge tyskere.
Grethe synes, at fremtiden virker udsigtsløs. Den stigende nød i Tyskland, fødevaremanglen og den politiske uro bekymrer Grethe. Hun ved, at sognet er tyskdomineret og at en dansk manifestation vil stille familien i et dårligt lys, hvis
Bramstedlund forbliver som en del af Tyskland. Samtidig har Grethe ikke råd til
at forlade familiens husmandssted, som er deres eneste sikring. Som afstemningskampen skrider frem kan Grethe ikke undgå at blive påvirket af dansk
såvel som tysk agitation. Skal hun søge lykken og stemme dansk, eller følge
det tyske flertal af hensyn til deres sociale stilling? Familien er allerede blevet
udelukket fra at deltage i festlige arrangementer, og Grethe er bekymret for
deres hverdag og position i sognet. Samtidig virker en tysk fremtid udsigtsløs.
Hvad stemmer Grethe?
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Kilde 1
Dansk flyveblad: Mutter! (1920)

Dansk oversættelse:
Mor!
Tænk på dine børns trivsel!
Børnedødeligheden var allerede før krigen 1 ½ gange større i Tyskland end i
Danmark. Dødeligheden for børn mellem 1-6 år var i Tyskland fra 1913-1916
på 49,3 %. Antallet af tuberkulosetilfælde steg i Tyskland under krigen til det
3 ½ dobbelte.
Skal dine børn blive i denne elendighed?
Red dem og stem dansk!
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Kilde 2
Tysk flyveblad: Forsikrede! (1920)

Dansk transskribering:
Forsikrede!
Den tyske
alderdomsforsikring
er en forsikring med
en ubestridelig ret til understøttelse.
Den danske
alderdomsunderstøttelse
er kun en
udvidet armeret!
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Kilde 3
Dansk flyveblad: Wenn ein Arbeiter (1920)

Dansk oversættelse:
Hvis en arbejder
i Danmark
f.eks. kun købte én vare for sin
ugentlige løn (ud fra gennemsnitslønnen på 100 Kroner om ugen)
ville vedkommende f.eks. kunne
købe:

Hvis en arbejder
i Tyskland
f.eks. kun købte én vare for sin
ugentlige løn (ud fra gennemsnitslønnen på 125 Mark om ugen)
ville vedkommende f.eks. kunne
købe:

111 pund rent rugbrød
eller:
285 pund mel
408 pund sukker
44 pund kaffe
62 pund smør
74 pund margarine
46 pund svinefedt
60 pund oksekød
121 pund fedt
1250 pund kartofler
250 æg
1500 pund koks

245
eller:
39
75
6
15
10
10
31
15
625
40
700
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Kilde 4
Tysk flyveblad: Nordschleswiger wacht auf! (1920)

Dansk oversættelse:
Nordslesviger vågner op!
Afstemningen nærmer sig dig i den nærmeste fremtid. Du bestemmer, om du
vil fortsætte med at tilhøre den store tyske republik, eller om du vil gå over til
den lille landbrugsstat Danmark.
Tysk? Eller dansk?
Tysk: Arbejde og tilsvarende god indtjening, skatter, der bliver indkrævet, politisk og økonomisk frihed, tysk skik og kultur.
Dansk: Stor arbejdsløshed, høje skatter, høje kulpriser, en forringelse af din
ejendomsværdi, dine penge en fjerdedel værd, fremmede skikke og love.
Betænk dem i Tide!
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Hjælpespørgsmål til kilde 1-4
Først skal I danne jer et overblik over kilderne
•

Hvilke argumenter bruger de forskellige kilder? List dem op.

Kilderne giver modstridende oplysninger om den økonomiske situation i Danmark og Tyskland. Det gør dem svære at bruge som kilder om økonomiske
spørgsmål. På trods af dette kan de stadig bruges til at besvare andre spørgsmål. At benytte kilder på denne måde er en del af det funktionelle kildebegreb.
I skal derfor fokusere på, hvad kilderne kan bruges til – i dette tilfælde hvad de
kan sige om valgkampen i Slesvig.

Forhold jer til Grethes situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Grethe og hendes valg 		
om at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i 		
Grethes historie.
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Kilde 5-6
Agitationsplakater (1920)
Kilde 5 Består af to versioner af den samme plakat. Find plakaterne ved almindelig søgning på google.
Thor Bøgelund, 1920: ”Mor! Stem dansk” og ”Mutter Stimm Dänish”
Dansk plakat, dansk tekst. Dansk plakat, tysk tekst.
På plakaten ses en mismodig dreng, der bruger en tændstikæske som improviseret legetøj. Plakaten henvender sig til de mange mødre, der i det krigsramte
Slesvig kæmpede en daglig kamp for at brødføde deres børn.

Kilde 6 Tysk plakat, tysk tekst.
Dansk oversættelse: ”Jeg er tysk”.
Drengen på den tyske plakat er modsat drengen på den danske plakat glad,
kæk og velernæret. I hænderne holder han den slesvig-holstenske fane, der
forbindes med den slesvig-holstenske enhedstanke og den historiske og kulturelle forbindelse til Tyskland. Plakaten henvender sig ligeledes til de slesvigske
mødre, men med beskeden om, at deres børn er bedst stillet ved at blive ved
det velkendte og deres rødder i Tyskland.
Plakat af Poul Haase, 1920.
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Hjælpespørgsmål til kilde 5-6
Først skal I danne jer et overblik over plakaternes indhold og budskab
•

Hvilke argumenter bruger de to plakater? List dem op.

Forhold jer til Grethes situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Grethe og hendes valg 		
om at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i 		
Grethes historie.

Kilde 7
Dansk mødeberetning fra Agtrup, 9 km. syd for Bramstedlund: "Politiske
møder i det vestlige Mellemslesvig", Flensborg Avis 05.02.1920
Læserne vil mindes, at det danske møde i Agtrup for nylig forpurredes, og
enhver har sikkert længtes efter, at dette kunne gøres godt igen. Det Tyske
Udvalg går fra den ene yderlighed til den anden. Denne gang skulle de danske talere tale for tomme bænke – ”darum deutsche Männer und Frauen erscheint nicht!” [Da ingen tyske mand eller kvinde ville dukke op!] Desuden
var der i Lecker Anzeiger [lokalavis] direkte og i Agtrup indirekte bleven agiteret imod at besøge det danske møde. Kom der slet ingen, gik det danske
møde lige så kummerligt som det nyligt stedbundne tyske møde i Jardelund, [omkring 12 km. øst for Agtrup] der besøgtes af – sytten (!) mennesker?
Da mødet ved ottetiden åbnedes og de to talere blev budt velkommen, var salen
i August Rissens kro [i Agtrup] fyldt med 120 opmærksomme tilhørere. Ordet
blev først givet til redaktør Andreas Grau, der i et roligt og sagligt foredrag kom
ind på den økonomiske stilling i Danmark og Tyskland, på valutaspørgsmålet
og derpå en række kendsgerninger og modviste den tyske agitation ikke altid
sandfærdige påstande. Graus tale, der hele tiden var bleven påhørt under den
mest spændte opmærksomhed på, viste, at vi slesvigere ved genforeningen
ikke kom til et fremmed land, men hjem til Danmark som barnet til moderen!
Herefter talte cand. teol. Holger Andersen. I et stort tilrettelagt foredrag kom
han ind på vor historie og påviste ved hjælp af vore person-, by- og marknavne,
at Sønderjylland er et ældgammelt dansk land, samt at tyskheden, der oprindelig ingen hjemstavnsret har her, er kommet ind sydfra ved de oldenborgske kongers vanrøgt af Mellemslesvig. Taleren […] protesterede imod de tyske usandheder om, at Danmark ikke længere skulle have et marked for sine
landbrugsprodukter samt om, at nogen som helst dansk regering skulle være
tilbøjelig til at yde den mindste sprogtvang.
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Kilde 8
Dansk mødeberetning fra Ladelund, 4,5 km. vest for Bramstedlund: "Danske møder i anden zone", Flensborg Avis 10.03.1920
Det tillidsforhold, der må tilvejebringes mellem talere og tilhørere, kan ikke
oprettes fuldt ud i den alt for korte afstemningsfrist, der er levnet os. Tyskernes
hensynsløse modagitation for at forhindre, at et sådant tillidsforhold oprettes
ved privatmøder fortjener at belyses, og jeg skal derfor gangske kort meddele,
hvad der hændte i Ladelund mandag d. 01. marts [1920].
Ved stedkendte danske mænds hjælp udsendte P. Gad og jeg indbydelse til
omtrent 100 stemmeberettigede mænd og kvinder i Ladelund Kommune, om
hvilke man kunne formode, at de kunne ønske faglige og lidenskabsløse oplysninger i afstemningsspørgsmålet. Mødet skulle afholdes i den danske kroværts sal, der var lejet af os. Indbydelsen affattes skrifteligt og skete ved bud
med en navneliste over alle de indbudte, samme dag mødet skulle afholdes. Til
den fastsatte tid om aftenen klokken 07.30 mødte der ikke 100 personer som
indbydelsen var udsendt til, men henimod 200 med den kendte tyske taler,
regeringssekretær Lassen og andre tyske talere som anfører. Der var altså her
med få timers varsel sammentrommet et flyvende korps fra Læk [omkring 10
km. syd for Ladelund] og andre omliggende byer for at forstyrre det danske
privatmøde i lighed med, hvad der skete på det offentlige møde på samme
sted tidligere. […] Efter afsyngelse af Slesvig-Holsten visen [tysk orienteret nationalvise] opfordrede Lassen nu tyskerne til at følge med til den anden kro
hvor der så skulle afholdes et tysk møde. […] Ved hjælp af et stærkt pres og
gentagne opfordringer lykkedes det omsider at få de fleste af de indbudte halet
med om i den anden kro – en enkelt af tyskerne stak da hovedet ind til det af os
lejede lokale for at kontrollere og tælle, hvem der endnu havde mod til at blive
tilbage. […] Vi bibeholdt dog 38 mænd og kvinder tilbage, som kunne stå for
det tyske tryk og fik med dem et roligt og godt møde.

Hjælpespørgsmål til kilde 7-8
Fokusér på kilderne og deres indhold
•

Hvad kan mødeberetningerne fra Ladelund og Agtrup fortælle om den
nationale stemning i området?

•

Hvilke argumenter fremføres til mødet i Agtrup?

Forhold jer til Grethes situation
•

Selvom taleren argumenterer for en bedre fremtid i Danmark, kan det
være svært for Grethe at stå op imod et stærkt, tysk flertal. Hvilken
virkning tror I, at møderne har haft på Grethe og hendes valg om at
stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i Grethes
historie.
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Kildesæt 4
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Opgave
I skal i denne opgave forholde jer til, om isenkræmmeren Søren Peter Jepsen
fra Tønder stemmer dansk eller tysk under folkeafstemningen i Nordslesvig
i 1920. Læs først historien om Søren og hans familie. Derefter skal I læse og
gennemgå kilderne, som Søren har mødt under afstemningskampen i Tønder.
Undervejs kan I benytte jer af kildernes hjælpespørgsmål, men dette er ikke et
krav. Diskuter løbende Sørens situation i sammenhæng med kilderne.
Når I har gennemgået kilderne og arbejdsspørgsmålene skal I foretage en samlet vurdering af, hvad I mener Søren stemmer og hvorfor. Jeres besvarelse skal
præsenteres som en brandtale, hvor I argumenterer for jeres valg fra mødelokalets talerstol.
Når I har hørt alle taler skal I hver især stemme. I behøver ikke være enige når I
stemmer eller at stemme efter jeres første vurdering. Når stemmerne er talt op
introduceres I til det historiske stemmeresultat og hvad en person som Søren
efter al sandsynlighed stemte i 1920.
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Personhistorie
Søren Peter Jepsen er 45 år i 1920 og bosat i Tønder hvor han har en isenkramforretning. Søren kommer fra en dansksindet familie på landet, hvor der taltes
dansk i hjemmet, men Søren har siden han flyttede til Tønder talt tysk. Sørens
hustru har ikke tidligere gjort sig store overvejelser om sin nationale identitet.
Søren og hans hustru er kritiske over for den socialistiske revolution i Berlin,
de lokale soldater- og arbejderråd og bolsjevismen i Rusland, som de frygter vil
brede sig til Tyskland. Forretningen gik strygende før krigen (Første Verdenskrig), og Søren var i 1912 i stand til at købe bygningen, som butikken ligger i.
Samtidig fik han skabt en betydelig opsparing. Under krigen har Søren dog kun
med nød og næppe formået at beholde sin forretning, men han og hustruen
har stadig en del af deres opsparing tilbage. På grund af krisen og inflationen
er det svært at sælge varerne, og bygningen og resterne af opsparingen er nu
uden værdi.
Alle Sørens handelsforbindelser findes i Tønders opland mod syd og han frygter
at miste forretningen, hvis disse forbindelser overkappes af en ny dansk-tysk
grænse. Søren frygter desuden, at Tønder vil ende som en perifer udkantsby,
hvis den mister forbindelsen til Flensborg og Hamborg. Dog har Søren hørt, at
det tyske skattetryk vil stige voldsomt. Søren er ikke særlig glad for skatter, og
statens begrænsede indflydelse på handelslivet i Danmark tiltaler ham meget.
Sørens hustru synes, at de skal blive ved det de kender og mener, at det er for
usikkert at overgå til det danske marked, som er meget mere konkurrencedygtigt end det krigsramte Tyskland. Til gengæld mener Søren, at deres bygning
vil stige i værdi på det danske marked og give dem noget af det tabte tilbage.
Søren er meget modtagelig for rygter, men vil gerne fremstå belæst, og holder
derfor både danske, tyske og internationale aviser. I de tyske og internationale
aviser skrives det, at den tyske inflation snart vil stabiliseres og at Tyskland inden for få år vil være lige så stærk som før krigen. Samtidig skriver de danske
aviser det modsatte, og Søren har hørt fra danske bekendte, at den danske stat
vil veksle tyske rigsmark til kroner til parikurs – altså til kursen fra 1914 under
fredstid. Hvis det er rigtigt, vil Søren få fornyet kapital til sin forretning. Tyskerne har som modsvar sendt flyveblade ud hvor de skriver, at den danske regering intet vil betale for omveksling af tyske rigsmark og at slesvigske borgere
vil miste store summer ved valutaovergangen til kroner.
Ved valget i 1920 er Søren rådvild. Vil hans forretninger bedst varetages i Danmark eller Tyskland? Og hvad med Sørens nationale arv? Sørens dansksindede
forældre vil næppe bifalde en tysk stemme.
Hvad stemmer Søren?
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Kilde 1
Tysk flyveblad: Katastrofen er der! (1920)
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Kilde 2
Dansk flyveblad: Invaliderenter, Pensioner... (1920)
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Dansk transskribering, uddrag:
Danmark yder erstatning op til den fulde parikurs [kursen fra 1914, dvs. en
bedre kurs]
af pensioner, livsrenter, alderdoms- og invaliderenter indtil 2000 mark størrelse. […]
Driftslån
Danmark stiller 10 mio. kr. til rådighed for mindre landbruger, håndværkere
og handlende. Disse kan få lån på meget billige vilkår, nemlig rentefrit i en
årrække.
Krigsgælden
Desuden slipper Nordslesvig, når det kommer til Danmark, fuldstændig for
den enorme tyske krigsgæld.
Det er en kendsgerning
At der i intet land i Europa er så lidt nød og så megen jævn velstand som i
Danmark, at der intetsteds tages så megen hensyn til og gøres så meget for
de små i samfundet som i Danmark
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Kilde 3
Tysk flyveblad: Nordschleswiger wacht auf! (1920)

Dansk oversættelse:
Nordslesviger vågner op!
Afstemningen nærmer sig dig i den nærmeste fremtid. Du bestemmer, om du
vil fortsætte med at tilhøre den store tyske republik, eller om du vil gå over til
den lille landbrugsstat Danmark.
Tysk? Eller dansk?
Tysk: Arbejde og tilsvarende god indtjening, skatter, der bliver indkrævet, politisk og økonomisk frihed, tysk skik og kultur.
Dansk: Stor arbejdsløshed, høje skatter, høje kulpriser, en forringelse af din
ejendomsværdi, dine penge en fjerdedel værd, fremmede skikke og love.
Betænk dem i Tide!
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Kilde 4
Dansk flyveblad: Die Auslandsschulden (1920)

Dansk oversættelse:
Udlandsgælden
Tyskland: Før krigen var den aktive nationalbeholdning på 25 milliarder mark;
Efter krigen var der en udlandsgæld på 400 milliarder mark.
Danmark: Før krigen var der en udlandsgæld på næsten 1 milliard kroner;
Efter krigen var den aktive nationalbeholdning på 850 millioner mark.
Danmark har afbetalt sin udlandsgæld og har erhvervet sig
en betydelig nationalbeholdning og har desuden
udvidet og øget hele sit erhvervsliv betydeligt.
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Kilde 5
Dansk flyveblad: Tondern war Stiefkind (1920)

Dansk oversættelse:
Tønder var stedbarn1 i 50 år!
Tønder får nu en hurtiglinje på vestbanen og en direkte hurtigforbindelse Tønder-Sønderborg-Fåborg-København.
Den vestlige del af Haderslevegnen bliver lagt til Tønder amt.
Tønder vil under dansk herredømme udvikle sig ligeså godt, som alle andre
jyske byer siden 1864.
Borgere, sikr fremtiden for jeres by!

1

Negativt ladet; andenrangs.
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Kilde 6
Tysk flyveblad: Eine Meile südlich (1920)

Dansk oversættelse:
En mil sydligere
ligger grænsen, hvis du stemmer dig til Danmark. Når England og Tyskland
ikke vil handle, får du ingen jernsøm, ingen skovfulde kul. Dine vigtigste forretningsforbindelser forsvinder. Hvem skal da betale kronelån, når der ikke er
arbejde at få?
Stemmer du tysk, da bliver trådene [til forretningsforbindelser] ikke revet over.
Du bliver en fri mand, i en fri republik!
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Kilde 7
Dansk flyveblad: Die Grenze (1920)

Dansk oversættelse:
Grænsen
Stemmer Tønder tysk, er der fare for, at grænsen kommer syd for Møgeltønder, nord for Tønder og syd for Rørkær. Vores by vil herefter blive kvalt!
Stemmer Tønder dansk, er der også chance for at få byer med fra zone 2,
som tilhører byens klientel.
Handlende borgere, sikr jer den bedste grænse!

Genforeningen 2020

Isenkræmmer fra Tønder

53 | 57

Hjælpespørgsmål til kilde 1-7
Først skal I danne jer et overblik over kilderne
•

Hvilke argumenter bruger de forskellige kilder? List dem op.

Kilderne giver modstridende oplysninger om den økonomiske situation i Danmark og Tyskland. Det gør dem svære at bruge som kilder om økonomiske
spørgsmål. På trods af dette kan de stadig bruges til at besvare andre spørgsmål. At benytte kilder på denne måde er en del af det funktionelle kildebegreb.
I skal derfor fokusere på, hvad kilderne kan bruges til – i dette tilfælde hvad de
kan sige om valgkampen i Slesvig.

Forhold jer til Sørens situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Søren og hans valg om 		
at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i 		
Sørens historie.
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Kilde 8-9
Agitationsplakater (1920)
Kilde 8: Dansk plakat, tysk tekst:
Dansk oversættelse:
”Hvad betaler man skat til i Tyskland. Hvad betaler man skat til i Danmark.”
På sækkene står der, fra venstre: ”Krigsgæld” og ”Børne- og alderdomsforsørgelse”.
Plakaten tegner et positivt billede af den danske skat, hvor skatten tilsyneladende går til gode formål, mens plakaten tegner et negativt billede af den tyske
stat, hvor skatten ifølge plakaten går til betaling af en uendelig krigsgæld. De to
mænd symboliserer velstandsniveauet i de to lande.
Plakat af Harald Slott-Møller, 1920.
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Kilde 9: Tysk plakat, tysk tekst.
Dansk oversættelse:
”Hvad tysken har sået, skal dansken høste det?”.
Plakaten går til modangreb på de danske argumenter om bedre levestandard
og økonomi i Danmark i forhold til i det krigshærgede Tyskland. Her slår plakaten fast, at tyskerne i årevis har arbejdet for at forbedre det slesvigske område,
og at hvis de mister det, har al deres møje og besvær kun været til gavn for
Danmark.
Plakat af Poul Haase, 1920.
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Hjælpespørgsmål til kilde 8-9
Først skal I danne jer et overblik over plakaternes indhold og budskab
•

Hvilke argumenter bruger de to plakater? List dem op.

Forhold jer til Sørens situation
•

Hvilken virkning tror I, at agitationen har haft på Søren og hans valg om 		
at stemme dansk eller tysk? Begrund jeres svar med udgangspunkt i 		
Sørens historie.
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