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1848 – 1850/51

Første slesvigske Krig
Borgerkrig mellem oprørshæren i hertugdømmet SlesvigHolsten og Danmark. Danmark vinder knebent.

1864

Anden Slesvigske Krig/Krigen i 1864
Krig mellem Danmark og Preussen/Østrig. Preussen/Østrig
vinder overlegent. Den dansk/tyske grænse bliver flyttet til
Kongeåen ved Kolding og sønderjyderne skal vænne sig til at
leve under Preussens herredømme i Det Tyske Forbund.

1866

Den preussisk-østrigske fred
I 1866 er Preussen i krig med Østrig. Preussen vinder. I freden
bliver der indskrevet en paragraf. Paragraffen blev kaldt paragraf
fem og lovede på sigt en fri afstemning om, hvor grænsen
skulle gå i Nordslesvig – det nuværende Sønderjylland.
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1888

Dansk forbydes i skolen
De tyske myndigheder er ikke glade for den danske bevægelse i
Nordslesvig, der som mindretal kæmper for at bevare deres
nationale identitet. Som en del af planen om at fortyske
sønderjyderne, forbydes undervisning på dansk i skolerne.

1880’erne

Foreningslivet
Den skærpede tyske politik mod det danske mindretal skaber
behov for foreninger, hvor danskheden kan dyrkes. Der opstår
et væld af foreninger, hvor dansk sprog, kultur og sange dyrkes
i stor stil.

1888

Vælgerforeningen
En af de foreninger, der oprettes er Vælgerforeningen. Her
diskuterer de danske sønderjyder deres strategier og vælger
repræsentanter til det tyske parlament i Berlin.

1898 – 1903

Köllerpolitikken
I 1898 iværksætter den slesvigske overpræsident von Köller
en plan, der skal svække den danske bevægelse. Ved chikane,
udvisninger og forbud mod foreninger forsøger han at tvinge
sønderjyderne til at fralægge sig deres danske identitet. Op mod
1000 personer bliver tvangsforvist til Danmark for deres danske
aktiviteter.

1914 – 1918

Den Store Krig/Første Verdenskrig
Som en del af det tyske rige bliver også de danske sønderjyder
indkaldt til hæren. Omkring 30.000 mænd fra Sønderjylland
deltager på tysk side i krigen. Heraf dør omkring 5.300
dansksindede sønderjyder. Hjemme i Sønderjylland lider
landbruget af dårlig høst og mangel på arbejdskraft. I byerne
mister folk deres forretninger. Ved krigens afslutning er der
hungersnød, og landmændene har mistet 75 % af deres dyr.

1918

Tysklands nederlag og fred
I oktober 1918 kapitulerer Tyskland og den 11. november slutter
krigen. Freden forhandles med udgangspunkt i den amerikanske præsident Wilsons fredsprogram. Som en del af dette skal
de nationale grænser ordnes ved folkets selvbestemmelsesret.
Det vil sige, at de mennesker, som bor i grænseegne, selv skal
stemme om, hvor grænsen skal gå.
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November 1918

Novemberresolutionen
Da Første Verdenskrig slutter, får de danske sønderjyder, som
er medlemmer af parlamentet i Berlin, travlt. De vil sikre, at der
også kommer en afstemning i Slesvig. Det lykkes dem at få en
offentlig erklæring fra den tyske udenrigsminister. Hjemme i
Sønderjylland vedtager Vælgerforeningen en aftale om, at der
skal være to afstemningszoner. Én i Nordslesvig – Sønderjylland
– og én i Mellemslesvig.

10. januar 1920

Versaillesfreden træder i kraft
Over 2 år efter krigens afslutning træder fredsaftalen i kraft.
Tyskland forlader afstemningszonerne og overlader kontrollen
til en neutral, international kommission. Nu begynder en hård
valgkamp mellem dansk- og tysksindede i Slesvig.

10. februar 1920

Afstemning i zone 1, Nordslesvig
Regn og rusk møder sønderjyderne, der er på vej til stemmeurnerne. Efter en voldsom og følelsesladet valgkamp stemmer
75 % for Danmark og 25 % for Tyskland. Området skal derfor
overdrages til Danmark.

14. marts 1920

Afstemning i zone 2, Mellemslesvig
Flensborg er på kogepunktet. Flag og plakater fylder gadebilledet. Danskere og tyskere i Flensborg demonstrerer mod hinanden. Resultatet bliver 80 % for Tyskland og 20 % for Danmark.
Området forbliver derfor en del af Tyskland.

Marts/April 1920

Påskekrisen
Tyskland får et massivt flertal i Flensborg og resten af zone 2.
Alligevel er der mange politikere og borgere i Danmark, som vil
have et dansk Flensborg, på trods af det tyske flertal. De danner
en alliance med kong Christian 10., som er enig. I påskedagene 1920 fyrer kongen regeringen og indsætter sin egen. Det er
Danmarks første og eneste statskup. Det ender heldigvis med
nyvalg, hvor folket vælger en ny, demokratisk regering, der
anerkender grænsen.
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Forår 1920

Sønderjyllands overgang til Danmark
I løbet af foråret 1920 forbereder regeringen, at Sønderjylland
kommer til Danmark. Der bliver indført kontrol ved den nye
grænse, told, dansk politi og til sidst bliver kronen indført som
valuta. Det er en dyr omgang og koster over halvdelen af årets
finanslov.

Juli 1920

Genforeningen
Den 9. juli 1920 skriver kong Christian 10. under på indlemmelsesloven, der officielt markerer Sønderjyllands overgang til
Danmark. Dagen efter rider han over grænsen på sin hvide hest,
og der bliver afholdt en stor genforeningsfest på Dybbøl Banke.
Selvsamme sted, hvor Danmark 56 år tidligere tabte Sønderjylland og Slesvig til Preussen.

© Undervisningsteamet, Den Gamle By 2020 | Genforeningen 2020 | Folkeskolen

Tidslinie

4

