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Materialet er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Gymnasium i anledning af
100-året for Danmarks genforening.

Introduktion
På baggrund af en nuanceret opfattelse af national identitet tilbyder Den Gamle By i anledning af genforeningens 100-års jubilæum et undervisningsforløb,
der tager udgangspunkt i Slesvigs nationale historie og afstemningskampen i
1920.
I forløbet introduceres eleverne til Slesvigs historie og afstemningen gennem
et dilemmabaseret forløb i Den Gamle By, hvor eleverne får mulighed for at
diskutere og forholde sig til det nationale spørgsmål. Forløbet kan aktualiseres
ved at inddrage nutidige perspektiver på identiet og nationalt tilhørsforhold.
Forløbet kan fungere tværfagligt og er især relevant for fagene Historie, Tysk,
Billedkunst og Idehistorie. Forløbet kan fungere i sig selv, men kan også supplere eksisterende undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i emner som
Danmarks nationalstatsdannelse, nationalitet, identitet, propaganda, grænser,
historiebevidsthed mfl. og naturligvis genforeningen, Slesvig og Sønderjyllands
historie. Såfremt det ikke er muligt at kombinere den daglige undervisning med
et besøg i Den Gamle By, kan forløbet fungere som inspiration til egen undervisning i emnet.
I 2020 er det 100 år siden, at Nordslesvig, Sønderjylland, blev indlemmet i Danmark og markerede afslutningen på den danske nationalstatsdannelse. Trods
den tidsmæssige distance optræder genforeningen stadig i vores nationale bevidsthed. I den nationale fortælling er Sønderjylland og det øvrige Slesvig det
land, som i 1864 blev røvet fra Danmark og tvunget under preussisk og siden
tysk overherredømme. 56 år senere fik den slesvigske befolkning derpå selv
valget mellem at være dansk eller tysk.
I Nordslesvig, der udgjorde zone 1, stemte 74,9 % dansk under folkeafstemningen 10. februar 1920. I Mellemslesvig, hvor en række tilstødende distrikter
tilsammen udgjorde zone 2, stemte sammenlagt 80,2 % derimod tysk under
folkeafstemningen 14. marts 1920.1 Nordslesvig blev herefter genforenet med
Danmark, mens Mellemslesvig forblev ved Tyskland.
Fortællingen og selve betegnelsen Genforeningen vidner om den nationale tankegangs sejlivede indflydelse på vores historiske bevidsthed. For siden den tidlige middelalder havde Slesvig kun været en del af Det Danske Kongerige som
hertugdømme, og ikke, på nær nogle få enklaver, en egentlig del af Danmark.
Endnu i 1920 var den nationale identitet i Slesvig en kompleks størrelse, der
ikke nødvendigvis passede ind i nationalstatens snævre rammer. Selvom de
dansksindede i 1920 udgjorde flertallet af den nordslesvigske befolkning, var
andelen i de nuværende grænseområder og i Flensborg fåtallige.
Hård, tysk assimileringspolitik og socialismens indtog i Slesvig havde i slutningen af 1800-tallet skabt og nødvendiggjort nye identifikationsrammer, der
ændrede det nationale landskab. I de større byer som Flensborg begyndte arbejderne at tilsidesætte deres nationale identitet til fordel for den socialistiske

1

Fink, Troels. (1979) Da Sønderjylland blev delt 1918-19120, bind III, Aabenraa, Institut for grænselandsforskning, s. 24,
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ideologi, og blandt de mindre konsoliderede skabte frygten for tyske sanktioner
en gradvis afstandstagen til danskheden. Samtidig var der i starten af det 20.
århundrede stadig tilfælde af nationalt indifferente, der hverken identificerede
sig som danske eller tyske, men som slesvigere, frisere eller ud fra deres lokale
tilhørsforhold. I afsondrede områder langs grænsen lå denne andel i visse tilfælde helt oppe på 15 %.2
Genforeningen og de nationale folkeafstemninger, der gik forud herfor, var derfor ingenlunde et simpelt valg om dansk eller tysk. Den danske såvel som den
tyske bevægelse var opmærksom på det nationales kompleksitet og forsøgte
med forskellige midler at påvirke den slesvigske befolkning i en dansk eller
tysk retning. Under den officielle afstemningsperiode (10.01-14.03.1920) blev
der udgivet massive mængder af agitationsmateriale i form af plakater, flyveblade, pjecer og artikler. Fra officiel dansk side blev der trykt omkring 291.250
flyveblade og pjecer af forskellig art samt 107.000 plakater, mens der fra tysk
side blev trykt op mod 200.00 plakater. Dertil kom store mængder af materiale,
der var udgivet på privat initiativ. Ultimativt flyttede den massive agitation få
stemmer, men som kilder vidner agitationsmaterialet om, at der herskede en
opfattelse af den nationale identitet som en fleksibel størrelse, hvor individer
var i stand til at genforhandle deres nationale ståsted. Dette skal imidlertid ikke
forveksles med en moderne nationalitetsforståelse, hvor nationalitet forstås
som en konstrueret ideologi. Det skal derimod forstås i sammenhæng med
datidens traditionelle syn på nationalitet, hvor individer skulle ”vækkes” eller
genopage deres sande identitet.

2

Steg Jepsen, Kristian. (2002) De blakkede, Flensborg: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, s. 22, 70
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Læringsmål
Forløbet bidrager til at understøtte Historiefagets læreplaner for STX, HF og
HHX samt Idehistorie for HTX.

Faglige mål
Forløbet dækker specifikt de faglige mål for:
STX og HF – Historie A og B
•

Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks,
Europas og verdens historie

•

Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale,
europæiske og globale udvikling

•

Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over
mennesket som historieskabt og historieskabende

•

Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk
materiale, herunder eksempler på brug af historiebrug

•

Opnå og demonstrere viden om fagets identitet og metoder, og opnå
indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer		
i nutiden

HHX – Historie B
•

Demonstrere indsigt i udvikling og væsentlige begivenheder i Danmarks
og verdens historie inden for de seneste ca. 500 år, herunder sammenhænge mellem den nationale, europæiske og globale udvikling

•

Demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier
samt forholde sig reflekterende til demokratisering og menneskerettigheder i nationalt og globalt perspektiv

•

Analysere konflikters opståen og håndteringen af disse samt udviklingen i 		
internationalt samarbejde

•

Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige
forandringer og reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

•

Anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere
forskelligartet historisk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til
historiebrug

HTX – Idéhistorie B
•

Redegøre for væsentlige idéhistoriske og teknologihistoriske udviklingslinjer og begivenheder fra oldtiden til i dag
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•

Analysere konkrete faglige problemstillinger under inddragelse af
forskelligartet historisk materiale

•

Diskutere aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i fagets
perspektiver, herunder reflektere over mennesket som historieskabt og
historieskabende

•

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
Samtidig dækker forløbet kernestoffet for Historie A og B for STX, HF og HHX
samt Idéhistorie B for HTX, igennem blandt andre følgende emner:
STX
•

Stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks

•

Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt
perspektiv

•

Historiefaglige teorier og metoder

HF
•

Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser

•

Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie

•

Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer

•

Historiefaglige begreber

HHX
•

Hovedlinjer i Danmarks og verdens historie

•

Væsentlige nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer

•

Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt 		
og globalt perspektiv

•

Kultur i nationale og globale sammenhænge

•

Historiebrug og –formidling

HTX
•

Samspillet mellem ideer, teknologier, samfund og videnskab

•

Forskellige tilgange til anvendelser af teknologi, ideer og historie
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Forløbsbeskrivelse
Forløbet er todelt. Den første del inkluderer en rundvisning i Den Gamle By, der
fører eleverne fra nederlaget i 1864 til folkeafstemningerne og genforeningen i
1920. Rundvisningen giver eleverne et overblik over danskhedens politiske og
kulturelle historie i Slesvig og de nationale myter, der dengang omgav og i dag
fortsat omgiver Slesvig. Rundvisningen har følgende nedslag:

1. 1864 – en katastrofekrig eller uforsigtig nationalstatspolitik?
2. 1864-1920 – den danske bevægelse i kamp og konflikt.
3. 1920 – afstemningskampen, det nationales kompleksitet og
genforeningens symbolske status.

Den anden del af forløbet er dilemmabaseret og tager udgangspunkt i fire personer, der i 1920 står over for det nationale valg om at stemme dansk eller tysk.
Forløbet er situeret i Den Gamle Bys undervisningslokale, der er omdannet
til et mødelokale fra 1920. Eleverne opdeles i fire grupper, der hver får tildelt
en person. Hver gruppes person har forskellige socioøkonomiske og kulturelle
baggrunde og bevæggrunde, som har indflydelse på deres valg. Eleverne præsenteres for de forskellige argumenter og overvejelser som personerne gør sig
samt kildemateriale i form af agitationsmateriale, som personerne har mødt
forud for afstemningen. Til kildematerialet følger en række hjælpespørgsmål.
Disse spørgsmål er tiltænkt som understøttelse for eleverne i kildearbejdet,
men er ikke obligatoriske for besvarelsen. Med udgangspunkt i kilderne og
personhistorierne skal eleverne beslutte, om deres person stemmer dansk eller tysk. Dette skal præsenteres fra mødelokalets talerstod, hvor hver gruppe
fremlægger en brandtale på 3-5 min., der inddrager deres overvejelser og synspunkter. Slutteligt stemmer hver enkelt elev på vegne af deres person.
Forud for forløbet er det en fordel, at eleverne er blevet introduceret til/forbereder sig på de store linjer i Slesvigs historie og genforeningen. Sammen med
forløbsbeskrivelsen findes en kort (9,5 ns.) introduktion til Slesvigs historie fra
1848-1920. Introduktionen indeholder desuden links til film, illustrationer og
henvisninger til videre litteratur. Teksten kan bruges som lektietekst for eleverne. Det kan desuden anbefales at drøfte emner som f.eks. nationalitet, grænser, mindretal og identitetspolitik med eleverne før eller efter forløbet.
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Tidsplan
Tid /Sted

Form

Ankomst 15. min.

Velkomst ved indgangen og introduktion i
skolestuen. Mulighed
for at aflevere tasker.

Hovedindgangen og
undervisningslokalet.
15. min.
Købmandsgården.

15. min
Gården ved huset i
Havbogade.

45. min.
Undervisningslokalet.

30. min.
Inkl. 10 min. pause

Rundvisning – 1864 og
det nationale landskab
i Slesvig.

Købmandsgården i
1864; den nationale
stemning, krigens
politiske og historiske
baggrund.

Rundvisning – den
danske bevægelses
historie i Slesvig,
1864-1920. Optakten
til genforeningen.

Gården foran det
sønderjyske hus i
Havbogade; den
danske bevægelses
historie og vilkår.
Forholdet til Danmark
og dansk identitet.
Første Verdenskrig og
genforeningen.

Gruppearbejde med
arbejdsspørgsmål og
kildemateriale.

Eleverne får udleveret
familie-/personbeskrivelserne og kildematerialet, som de
arbejder med og
foretager en vurdering
ud fra.

Præsentationer og
stemmeafgivning.

Eleverne fremlægger
deres brandtale i
grupper. Herefter
stemmeafgivning.
10 min. pause til
optælling og resultat.

Præsentation og
evaluering af det
historiske resultat
1920.

Introduktion af det
historiske resultat samt
andre europæiske
grænseafstemninger
1920/1921. Dernæst
analyse i plenum af
udvalgte plakater fra
kildesættet og et bud
på personhistoriernes
virkelige valg i 1920.

Undervisningslokalet.

30. min.
Udstillingen i Dansk
Plakatmuseum.
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Dilemmabeskrivelse: Dansk eller tysk?
De slesvigske personer i materialet repræsenterer en nogenlunde jævn fordeling af befolkningen i de to afstemningszoner i Nord- og Mellemslesvig. Hver
persons historie bygger på breve, dagbogsnotater, erindringer og andre skildringer, som er fundet på Rigsarkivet i Aabenraa samt i sekundær litteratur.
Historierne er ikke autentiske, men stykket sammen af forskellige kilder og
opdigtet efter et sandsynlighedsprincip. Til hver historie følger en række kilder,
som fremgår af de tilhørende kildepakker.

Genforeningen 2020

Lærervejledning

11 | 22

Skolelærer fra Haderslev
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 Peter 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,3 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
3

Kansler Bismarck førte fra slutningen af 70’erne en aktiv fortyskningspolitik, der havde til formål at skabe loyale tyskere.

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.

Genforeningen 2020

Lærervejledning

12 | 22

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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Opgaver
1. Først skal eleverne læse og gennemgå deres personhistorie og kilder i
fællesskab. Eleverne kan eventuelt læse kilder højt for hinanden. Hvis
forløbet skal kombineres med tyskundervisning, kan et udpluk af
kilderne læses ud fra den tyske originaltekst. Hvis eleverne sidder fast
eller har brug for inspiration, er der til hver kildepakke vedhæftet en række
hjælpespørgsmål.
2. Elevernes besvarelse skal bestå af en brandtale fra mødelokalets talerstol,
hvor de fremlægger deres argumenter for at stemme henholdsvis tysk/		
dansk. Talen kan holdes i fællesskab, eller der kan udvælges én elev der
repræsenterer gruppen. Det er dog vigtigt, at hele gruppen bidrager til
talens udformning.
3. Efter at have hørt alle taler, stemmer eleverne individuelt. De er frit stillet
til at stemme efter deres gruppes overbevisning, eller ændre mening
efter at have hørt samtlige taler. Der stemmes separat mellem de, som
tilhører zone 1 og de, som tilhører zone 2.
4. Stemmerne tælles op og resultatet offentliggøres. Dette sammenholdes 		
med det historiske afstemningsresultat og stemmefordelingen mellem
forskellige socialgrupper – hvad havde de fire personer efter al
sandsynlighed stemt i 1920?
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Arbejderkvinde fra Flensborg
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
1918.4 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 tyskeller 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.
Oda er nervøs for, om hun kan finde arbejde i Flensborg eller andre tyske storbyer, hvor de tilbagevendte soldater erstatter kvinderne. Som afstemningskampen

4

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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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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Opgaver
1. Først skal eleverne læse og gennemgå deres personhistorie og kilder i
fællesskab. Eleverne kan eventuelt læse kilder højt for hinanden. Hvis
forløbet skal kombineres med tyskundervisning, kan et udpluk af kilderne
læses ud fra den tyske originaltekst. Hvis eleverne sidder fast eller har
brug for inspiration, er der til hver kildepakke vedhæftet en række
hjælpespørgsmål.
2. Elevernes besvarelse skal bestå af en brandtale fra mødelokalets talerstol, 		
hvor de fremlægger deres argumenter for at stemme henholdsvis tysk/		
dansk. Talen kan holdes i fællesskab eller der kan udvælges én elev der
repræsenterer gruppen. Det er dog vigtigt, at hele gruppen bidrager til
talens udformning.
3. Efter at have hørt alle taler stemmer eleverne individuelt. De er frit stillet
til at stemme efter deres gruppes overbevisning, eller ændre mening
efter at have hørt samtlige taler. Der stemmes separat mellem de, som
tilhører zone 1 og de, som tilhører zone 2.
4. Stemmerne tælles op og resultatet offentliggøres. Dette sammenholdes 		
med det historiske afstemningsresultat og stemmefordelingen mellem
forskellige socialgrupper – hvad havde de fire personer efter al 			
sandsynlighed stemt i 1920?
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Husmandskone fra Bramstedlund
Grethe Sönnichsen er 35 år i 1920 og bor på et lille husmandssted i Bramstedlund på den ufrugtbare gest midt i Slesvig med sine fire 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 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 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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Opgaver
1. Først skal eleverne læse og gennemgå deres personhistorie og kilder i
fællesskab. Eleverne kan eventuelt læse kilder højt for hinanden. Hvis
forløbet skal kombineres med tyskundervisning, kan et udpluk af kilderne
læses ud fra den tyske originaltekst. Hvis eleverne sidder fast eller har
brug for inspiration, er der til hver kildepakke vedhæftet en række
hjælpespørgsmål.
2. Elevernes besvarelse skal bestå af en brandtale fra mødelokalets talerstol,
hvor de fremlægger deres argumenter for at stemme henholdsvis tysk/
dansk. Talen kan holdes i fællesskab eller der kan udvælges én elev der
repræsenterer gruppen. Det er dog vigtigt, at hele gruppen bidrager til
talens udformning.
3. Efter at have hørt alle taler stemmer eleverne individuelt. De er frit stillet
til at stemme efter deres gruppes overbevisning, eller ændre mening
efter at have hørt samtlige taler. Der stemmes separat mellem de, som
tilhører zone 1 og de, som tilhører zone 2.
4. Stemmer tælles op og resultatet offentliggøres. Dette sammenholdes med
det historiske afstemningsresultat og stemmefordelingen mellem
forskellige socialgrupper – hvad havde de fire personer efter al
sandsynlighed stemt i 1920?
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Isenkræmmer fra Tønder
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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Opgaver
1. Først skal eleverne læse og gennemgå deres personhistorie og kilder i
fællesskab. Eleverne kan eventuelt læse kilder højt for hinanden. Hvis
forløbet skal kombineres med tyskundervisning, kan et udpluk af kilderne
læses ud fra den tyske originaltekst. Hvis eleverne sidder fast eller har
brug for inspiration, er der til hver kildepakke vedhæftet en række
hjælpespørgsmål.
2. Elevernes besvarelse skal bestå af en brandtale fra mødelokalets talerstol, 		
hvor de fremlægger deres argumenter for at stemme henholdsvis tysk/		
dansk. Talen kan holdes i fællesskab eller der kan udvælges én elev der
repræsenterer gruppen. Det er dog vigtigt, at hele gruppen bidrager til
talens udformning.
3. Efter at have hørt alle taler stemmer eleverne individuelt. De er frit stillet
til at stemme efter deres gruppes overbevisning, eller ændre mening
efter at have hørt samtlige taler. Der stemmes separat mellem de, som
tilhører zone 1 og de, som tilhører zone 2.
4. Stemmer tælles op og resultatet offentliggøres. Dette sammenholdes
med det historiske afstemningsresultat og stemmefordelingen mellem
forskellige socialgrupper – hvad havde de fire personer efter al
sandsynlighed stemt i 1920?
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