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1864
30. okt.

Afslutning på 2. slesvigske
krig, hvor Danmark tabte til Preus-

1866
23. aug.

Freden i Prag, som afsluttede

1914
1. aug.

1. verdenskrig brød ud, og

Illustration af det danske kongeriges
omfang før den 2. slesvigske krig.
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sen og mistede Nordslesvig (Sønderjylland) foruden Sydslesvig, Holsten
og Lauenborg.

krigen mellem Preussen og Østrig
underskrives. I fredsaftalen indføres
paragraf 5, hvori der står, at Slesvig
og Holsten som udgangspunkt skal
styres af Preussen. Der står også, at
Nordslesvig (Sønderjylland) skal forenes med Danmark, hvis befolkningen ønsker det i en fri afstemning.

sønderjyderne blev indkaldt i krigen
på lige fod med de andre tyskere.
I krigen døde ca. 6.000 sønderjyder,
og ca. 4.000 blev krigsinvalider.
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1918
23. okt.

H.P. Hanssen krævede i den
tyske rigsdag, at grænse
spørgsmålet blev løst ved en
folkeafstemning, som paragraf 5
i Prag-freden gav mulighed for.

Samtidig diskuterede Folketinget og
Landstinget i Danmark på et lukket
møde mulighederne for, at Nord
slesvig (Sønderjylland) kunne blive
genforenet med Danmark. Den danske Rigsdag ønskede spørgsmålet
løst gennem en demokratisk løsning.

Portræt af H.P. Hanssen (1862-1936).
Foto: Det kgl. Bibliotek.

1918
11. nov.

1. Verdenskrig sluttede, og Det

1918
14. nov.

Den tyske udenrigsminister
W. H. Solf gav H.P. Hanssen et
skriftligt løfte om, at spørgsmå-

tyske Rige blev dømt som taber.

let vedr. Nordslesvigs grænse skulle
løses ved en folkeafstemning.

Vælgerforeningen Nordslesvig 1918.
Foto: Museum Sønderjylland, ISL.

1918
17. nov.

Vælgerforeningen for Nord
slesvig* mødtes og vedtog
Aabenraa-resolutionen. Heri

krævede man, at der skulle afholdes
en folkeafstemning i Nordslesvig om
grænsespørgsmålet.
Folkeafstemningen skulle foregå
under et i Nordslesvig og kommunevis i de tilgrænsede områder længere
sydpå, både mænd og kvinder skulle
stemme og afstemningen skulle være
fri for myndighedernes indblanding.
* De danske sønderjyders politiske organ

BEGIVENHEDSOVERSIGT Genforeningen 1920

Side 2 af 4

1918
21. nov.

H.P. Hanssen overrakte
Aabenraa-resolutionen og den

1919
28. jun.

Fredstraktaten mellem Tysk
land og de allierede blev un
derskrevet i Versailles, Frankrig,

tyske udenrigsminister Wilhelm Heinrich Solfs brev til den danske regering, så den danske regering officielt
kunne få taget emnet op ved den
kommende fredskonference i Versailles, Frankrig.

men trådte først i kraft i januar 1920.

Fredstraktaten fra Versailles.
Foto: Wikipedia.

1920
10. feb.

Dagen for afstemning i zone 1,

1920
14. mar.

Dagen for afstemning i zone 2,

1920
15. jun.

Genforeningsdagen, hvor Søn-

1920
9. jul.

Nordslesvig (det nuværende Sønderjylland).

Mellemslesvig.

derjylland officielt igen blev en del af
Danmark

Loven om de sønderjyske
landsdeles indlemmelse i
Danmark blev underskrevet af
Kongen i Danmarks Statsråd.

Valgplakat til fordel for dansk tilhørsforhold.
Illustration: Harald Slott-Møller.
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Genforeningsfesten i Dybbøl.
Politikken havde arrangeret et fly til at
kaste Dannebrog ned fra himlen.
Foto: Museum Sønderjylland, ISL.

1920
10. jul.

Kong Christian X. red over
den gamle grænse fra 1864 ved

1920
11. jul.

Der blev afholdt Genfor
eningsfest i Dybbøl med over

1920
12. jul.

Den danske kongefamilien

Frederikshøj nær Christiansfeld for
at byde sønderjyderne velkommen
tilbage til Danmark.

50.000 deltagere, herunder den danske kongefamilie.

tog på officielt besøg i Tønder, hvor
kongen blandt andet også hilste på
de tysksindede sønderjyder.

Kong Christian 10. på den hvide hest, 1920
Maleri af Stefan Viggo Pedersen.
Foto: Museum Sønderjylland, ISL.
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