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1. Det ultrakorte overblik 

Nørrejylland strækker sig fra Skagen til Kongeåen, Sønderjylland strækker sig fra Konge-
åen til Ejderen. Så enkelt kan det siges, hvis man ikke hænger sig for meget i detaljerne. I 
det følgende bruger jeg Slesvig og Sønderjylland i flæng som synonymer, selvom der er 
nogle små forskelle, idet Ærø og Femern hørte til hertugdømmet Slesvig men næppe for-
stås som en del af Sønderjylland. Det samme gælder Helgoland.  
 
Allerede fra 1100-tallet – altså umiddelbart efter vikingetiden – blev de tre sydligste sysler 
i Jylland ned til Ejderen et dansk grænseområde, og navnet Slesvig blev gradvist alminde-
ligt op gennem middelalderen med Knud Lavard som den først kendte jarl/hertug af Sles-
vig i 1115.  
 

 
 

Kort 1: Sønderjylland i middelalderen 

Naboen mod syd, Holsten, var et selvstændigt fyrstedømme, og fyrsten støttede regelmæs-
sigt Slesvig, når der var konflikter med den danske konge, men da der i 1459 ingen 
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arvinger var til fyrstesædet, blev den danske kong Christian d. I valgt til hertug af både 
Slesvig og Holsten. Når kong Christian fik betegnelsen ’den første’ er det fordi, han var den 
første konge af den Oldenburgske linje.  
 
Med valget af Christian I som hertug i begge hertugdømmer blev det danske rige en smule 
større og strakte sig nu ned til Hamburg, som nedenstående kort fra år 1700 viser. Slesvig 
var et dansk len, mens Holsten var en del af det tysk-romerske rige frem til 1806, derefter 
medlem af det Tyske Forbund. De hvide ’klatter’ på Slesvigs vestkyst er de kongerigske en-
klaver – se mere herom senere. Efter krigen i 1864 blev begge hertugdømmer indlemmet i 
Preussen.  
 
 

 
 

Kort 2: Slesvig og Holsten omkring år 1700 

Efter tabet af Norge i 1814 og Slesvig-Holsten-Lauenburg i 1864 blev Danmark forvandlet 
fra en multikulturel, regional stormagt til en homogen ministat, der i årene op mod første 
verdenskrig var tæt på at blive opslugt af Tyskland. Kun klogt diplomati fra statsminister 
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I.C. Christensens side og en – i hemmelighed – tyskvenlig neutralitet forhindrede katastro-
fen. Genforeningen med Nordslesvig i 1920 rettede lidt op på situationen men at Danmark 
er en småstat, blev der ikke ændret på. Det har kostet på den nationale stolthed, men det 
har til gengæld sparet os for en masse konflikter, så tak for det.  
 
Mellemkrigstiden var præget af store spændinger i grænselandet og nu med de tysksindede 
som dem, der krævede en grænserevision. I nazitiden var mange aktive i bestræbelserne på 
at få indlemmet ’Nordmark’ (Nordslesvig) og måske hele Danmark i et Storgermansk rige.  
 
Efter afslutningen af 2. verdenskrig har det sønderjyske grænseområde været præget af et 
fredeligt og godt samarbejde mellem det tyske og danske, i særdeleshed efter at begge 
lande i 1955 gav skriftlige garantier for mindretallenes rettigheder på begge sider af græn-
sen (Bonn- og Københavnererklæringerne).    
   
I dag er vi nået så langt, at danskerne – næsten – kan holde med tyskerne, når de spiller 
fodbold mod alle andre end os. Det er slet ikke så ringe endda, historien taget i betragt-
ning.  

2. De ældste tider  

Sønderjylland har fra tidernes morgen været grænseland mellem forskellige folkeslag, og 
romerske kilder fra begyndelsen af vores tidsregning fortæller, hvordan germanske stam-
mer i dette område lå i konstant krig med hinanden. Det ældste bevis på disse konflikter 
findes i et 15 km. langt forsvarsværk, Olgerdiget, som et lokalt folkeslag, anglerne, opførte i 
det første århundrede e.Kr. Det var nordvendt og blev opført mellem Tinglev og Åbenrå i 
tilknytning til Vidåen med det formål at beskytte anglerne mod jyder og variner, der boede 
længere nordpå i Jylland. Arbejdsindsatsen i forbindelse med at bygge diget har været 
enorm, så det må have været en dramatisk tid, hvor meget var på spil, og bygherren har 
formodentlig været en lokal konge, om hvem vi dog intet ved, men det er det tidligste ek-
sempel på en form for rigsdannelse i Sydskandinavien.  
 

 
Kort 3: Olgerdiget. De to røde prikker er ringvolde fra samme periode 

 

Dannevirke er opført over flere hundrede år fra ca. år 500 til ca. 1200 og var i modsætning 
til Olgerdiget sydvendt med volde og mure, der strakte sig tværs over Jylland fra Slien i øst 
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til Holling-sted i vest. Så sent som i krigen 1864 fungerede Dannevirke som forsvarsværk, 
og byggeriet har en nærmest mytisk rolle i Danmarks historie.    
 

 
Kort 4: Dannevirke 

 

Vi ved ikke, hvem der indledte byggeriet af Dannevirke, for der eksisterer ingen skriftlige 
kilder fra den periode, men på grund af byggeriets omfang må det have været en lokal cen-
tralmagt, en konge eller dronning, der på det tidspunkt regerede i det sydlige Jylland. Et 
’langskud’ kunne være, at der er tale om den samme konge/dronning, som blev gravsat i 
den kolossale skibssætning Høj Stene, der for nylig er blevet udgravet ved Kongensbro. 
Skibets stævnsten er mere end dobbelt så stor som Anne-Marie, se billedet på næste side -  

-  

 
Høj Stene skibssætningen ved Kongensbro 
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Fund ved denne skibssætning er dateret til omkring år 600 e.Kr., en periode, hvor en ny 
stærk elite eller kongemagt dukkede op rundt om i Skandinavien. Disse lokale konger 
brugte de samme symboler og en ensartet udsmykning af våben, så de må have haft tæt 
forbindelse, og bygherren ved Dannevirke og den begravede konge/dronning ved Kongens-
bro har uden tvivl kendt til hinanden – eller var måske en og samme person.   
 
Sagnet om Thyra, kong Gorms kone, som Dannevirkes bygherre har ikke skygge af doku-
mentation, så det er formodentlig bare en god historie. Men hendes søn, Harald Blåtand, 
har uden tvivl haft brug for Dannevirke, for han lå i jævnlig strid med sakserne syd for 
Dannevirke, og saksiske kilder tyder på, at skillelinjen – grænsen om man vil – mellem da-
nere og saksere gik netop i området omkring Slien og Ejderen.     

3. Middelalderen 

Århundrederne efter vikingetiden er karakteriseret af bestandige krige om overherredøm-
met over Sønderjylland, ikke mindst med deltagelse af slesvig-holstenske fyrster, der ofte 
lå i krig med den danske konge. Da Erik Klipping i 1286 blev myrdet i Finderup tæt ved Vi-
borg, blev marsk Stig m.fl. dømt for mordet, men mere sandsynligt er det, at hertug Valde-
mar af Slesvig var den egentlig bagmand, da han længe havde haft en konflikt med kon-
gen. De Slesvig-holstenske fyrster har således spillet en aktiv rolle ikke blot i grænselandet, 
men i hele Danmark.  
 
I 1202 blev Valdemar (Sejr) konge af Danmark, og han havde travlt, for forholdene i Tysk-
land var så tilpas usikre, at der var muligheder for danske erobringer. Valdemar satte sig 
på både Lübeck og Mecklenburg, og hele det nordtyske kystområde til området omkring 
nutidens Stettin var nu behersket af den danske konge. Kulminationen kom med erobrin-
gen af Estland i 1219, som nok er mest kendt for sagnet om Dannebrog, der faldt ned fra 
himlen under slaget den 15. juni 1219 ved Lyndanise i nutidens Tallin. Sagnet stammer fra 
historieskrivning i 1500-tallet, og blev 'kanoniseret' af historikeren Arild Huitfeld omkring 
år 1600 i hans store værk om Danmarks historie. Sagnet er smukt, og i Tallin står der 
endda en stor sten præcist på stedet, hvor flaget faldt, men naturligvis holder fortællingen 
ikke i byretten. Den smule vi ved er, at Dannebrog med sit hvide kors på rød bund er et 
korsfarerbanner og har sin oprindelse i korstog i Østersøområdet i begyndelsen af 1200-
tallet. 
 
Når vi i nutiden fejrer Dannebrog på 'Valdemarsdag' den 15. juni er det altså - retteligt - 
ikke så meget på grund af flaget, der faldt ned fra himlen, men i stedet en fejring af dansk, 
middelalderlig imperialisme i Østersøområdet. Det lyder bare ikke så kønt. 
 
Valdemar Sejr stødte vi på under en tur til Ribe i juni 2022, eller rettere vi stødte på hans 
hustru, den smukke og evigt søde dronning Dagmar, som han blev gift med i 1205. Ved 
morgenmaden på hotel Dagmar fulgte hun vores gøren og laden fra et smukt blyindfattet 
vindue - med hænderne ærbart foldet over skødet, naturligvis - 
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Historien om dronning Dagmar er et af de bedste eksempler på forskellen mellem historier 
og historie. I folkeviser og i B.S. Ingemans romaner prises hun som den allerdejligste af 
danske kvinder, og der er tradition for at give piger et Dagmar-kors ved deres konfirmation 
- måske med håb om, at de bliver lige så dejlige som originalen. 
 
Faktum er imidlertid, at Dagmar ikke hed Dagmar, men Markéta Premyslovna, hun var 
ikke dansk men fra Bøhmen i det nuværende Tjekkiet, og bortset fra, at hun døde i 1212, 
muligvis i barselsseng, og ligger begravet i Ringsted, ved vi intet om hende. Resten er my-
testof som i folkevisen ’Dronning Dagmars død’, hvor hun fremstilles så varmt og positivt, 
at det har holdt sig til nutiden. Et flot stykke spindoktor-arbejde, ville vi kalde det i dag. En 
moderne parallel kunne være prinsesse Diana, der efter sin ulyksalige død nærmest har 
fået helgenstatus i offentligheden, selvom vi ikke ved noget substantielt om hendes person-
lighed. Men yndig var hun, Diana, og måske gjaldt det også for Dagmar, for skribenterne 
dengang og nu har overvejende været mænd, og naive som de er, har de til alle tider sat lig-
hedstegn mellem skønhed og personlighed.  
 
I middelalderen stod den danske kongemagt svagt, og de slesvig-holstenske hertuger be-
nyttede lejligheden til at gøre sig mest mulig fri af Danmark. Først Valdemar Atterdag (ca. 
1320-1375) formåede at trænge holstenerne ud af Slesvig, men da hans datter, Margrethe I, 
var travlt optaget af at samle Norden, havde hun brug for ro ved sydgrænsen og gav derfor 
– nødtvungent - Slesvig som len til en holstensk hertug i 1386. Samtidig arbejdede hun dog 
for at købe området tilbage bid for bid, og derved opstod de kongerigske enklaver ved Sles-
vigs vestkyst. Se kort 5 nedenfor.   
 
Dronning Margrethes efterfølger, Erik af Pommern (det er ham, der står sammen med 
Magrethe på Stænderpladsen i Viborg) forsatte – men uden held - kampen for at genvinde 
Slesvig, og hertugen af Slesvig forblev en holstener.  
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Det blev der ændret på, da den danske kongeslægt med rod i Jellingedynastiet uddøde i 
1448. Som ny konge valgte rigsrådet en grevesøn fra Oldenburg i Niedersachsen, der fik 
navnet Christian I. og blev stamfader for den kongeslægt, vi har haft siden da i Danmark. 
Som tysk-født var den nye konge acceptabel også i grænselandet og blev derfor valgt som 
ny hertug i både Slesvig og Holsten, dog under den vigtige forudsætning, at han skrev un-
der på, at Slesvig og Holsten skulle forblive sammen til evig tid.  ”Up ewig ungedeelt” som 
der står i Ribe-brevet fra 1460, en bestemmelse der skulle vise sig at få stor betydning se-
nere.  

4. Et lidet, fattigt land 

Op gennem 16- og 1700-tallet blev Slesvig-Holsten delt og samlet adskillige gange i tilbage-
vendende krige mellem den danske konge og de gottorpske fyrster, der var de mest magt-
fulde i Slesvig-Holsten. I 1600-tallets stridigheder mellem Danmark og Sverige stillede 
gottorp-fyrsterne sig på svensk side – min fjendes fjende er min ven! - hvilket en overgang 
tvang den danske konge helt ud af området. Under Den Store Nordiske Krig vendte lykken 
imidlertid, da danske tropper – støttet af vores gode russiske venner i Sct. Peterborg (!) - 
erobrede alle gottorpske besiddelser i Slesvig, herunder Kiel og Gottorp slot., og da den 
store Nordiske krig sluttede i 1721, var den danske kongen igen hertug over hele Slesvig.  
 
Situationen var dog langt fra stabil, for få år efter udpegede den russiske kejserinde Elisa-
beth sin søstersøn, Karl Peter Ulrich, som tronfølger i det mægtige zarrige. Set fra dansk 
side var det en katastrofe, for Karl Peter Ulrich var søn af den gottorpske hertug Karl Fre-
derik, der dermed fik en mægtig allieret i den bestandige konflikt med Danmark. Da Karl 
Peter efter Elisabeths død i 1763 besteg den russiske trone som Peter d. 3, var en af hans 
første handlinger at hjælpe sin far ved at mobilisere den russiske hær til krig mod Dan-
mark for at vinde Slesvig tilbage.  
 
Her kom heldet imidlertid Danmark til undsætning, for zar Peter havde glemt at spørge sin 
kone, Katharina – der var Peter overlegen i ’såvel evner som dannelse’ som der står i kil-
derne - om lov til en ny krig. Katharina var hverken glad for Peter eller hans far, så hun 
væltede ganske enkelt Peter af tronen, besteg den selv under navnet Katharina den store og 
stoppede en truende krig mod Danmark. Et par år efter kastede Katharina yderligere salt i 
såret, da gottorperne i 1773 fik vredet armen om på ryggen og tvunget til ’für immer und 
ewig’ at opgive deres krav i Slesvig-Holsten. Sådan! Det har nok bidraget til Katharinas ra-
seri, at Peter fra ægteskabets start ikke gjorde noget for at skjule, at han ønskede at skaffe 
hende af vejen, for hun var ikke nær så smuk som lovet, så han følte sig snydt. Hvad mænd 
dog bliver udsat for!    
 
Selv om Katharina havde talrige elskere, gjorde hun også sin dynastiske pligt og fik børn 
med Karl Peter, så når man i tiden efter Katharina den Store taler om de berømte Roma-
nov’ere på den russiske trone, kunne man altså lige så vel tale om gottorp’ere.    
 
Som opfølgning på det gode forhold mellem Danmark og Rusland, indgik de to lande i 1773 
’Den Evige Alliance’, som forpligtede parterne til at komme hinanden til undsætning i til-
fælde af krig. I disse Ukrainetider tænker jeg, at det nok er godt, at ’evige’ alliancer har det 
med at være særdeles midlertidige!  
 
I året 1800 blev ’Den Evige Alliance’ udvidet til at omfatte Rusland, Danmark-Norge, Sve-
rige og Preussen, og da Rusland samtidig var allieret med Napoleons Frankrig, havde Dan-
mark valgt side i den igangværende stormagtskonflikt mellem Storbritannien og 
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Napoleons Frankrig. Det kom til at koste dyrt, for året efter, den 2. april 1801, angreb eng-
lænderne København med krav om, at Danmark trak sig ud af ’Den Evige Alliance’, og seks 
år senere belejrede de København og tog den danske flåde.  
 
For at gøre en lang – og i denne sammenhæng mindre relevant – historie kort, så endte 
Danmark på tabernes – d.v.s Frankrigs – side, og ved fredsslutningen i Kiel i 1814 måtte 
Danmark afgive Norge til Sverige. Hertugdømmerne havde under krigen flere gange været 
besat af fremmede styrker, men i 1815 var de væk, og Danmark fik igen overhøjhed over 
Slesvig og Holsten med et lille tillæg, hertugdømmet Lauenburg, som vi under fredsfor-
handlingerne fik som et plaster på såret efter tabet af Norge.  
 
Danmark havde finansieret de mange års krig ved at lade seddelpressen løbe, hvilket havde 
fremkaldt en ustyrlig inflation, og i 1813 løb statskassen tom. Regeringen besluttede at 
gennemføre en pengeombytning, hvor de gamle kurantrigsdaler blev omvekslet til 
nye rigsbankdalere i forholdet 6:1, hvilket førte til faldende realløn for menigmand, og fat-
tigdom og misnøje bredte sig over hele landet. Den nye valuta skulle også indføres i hertug-
dømmerne, men det lykkedes aldrig, i stedet begyndte man i stor udstrækning at bruge 
sølvmønt fra Hamburg, hvilket var med til at øge afstanden mellem kongeriget og hertug-
dømmerne.  
  
Efter 1814 var Danmark ikke længere en regional stormagt, og i 1823 karakteriserede Poul 
Martin Møller situationen ’spot on’ (som det hedder på nudansk), da han kaldte Danmark 
for ”et lidet, fattigt land”.  (”Rosen blusser alt i Danas have).  

5. Helstaten efter 1814 

Efter fredsslutningen i Kiel i 1814 bestod Helstaten Danmark af følgende:   
• Kongeriget, Jylland nord for Kongeåen, Fyn Sjælland og Bornholm.  
• Hertugdømmerne, d.v.s. Slesvig som et dansk len, Holsten og Lauenborg som med-

lemmer af Det Tyske Forbund). 
• Island og Færøerne 
• Kolonierne, Grønland, Guldkysten Tranquebar og de Dansk-Vestindiske øer.    

 
I praksis var forholdene mere komplicerede, for hertugdømmet Slesvig rummede et antal 
enklaver, der ikke var en del af Slesvig, men hørte til kongeriget og dermed var underlagt 
dets lovgivning og administration.  Disse kongerigske enklaver stammede fra slutningen af 
1300-tallet, hvor dronning Margrethe forsøgte at samle hele riget ved at opkøbe områder i 
Slesvig. Det er de blå klatter på kortet nedenfor:  
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Kort 5 - De kongerigske enklaver 

 
I et enkelt sogn kunne nogle gårde og deres indbyggere høre til Slesvig, mens andre gårde i 
det samme sogn tilhørte kongeriget. To nabogårde kunne således høre under hver sin myn-
dighed med hver sine retsregler, toldregler og administrative praksis. Et sted lå den lokale 
kro præcist på grænsen, så når der var slagsmål en lørdag aften, var det vigtigt at fastslå, 
om det skete på den ene eller anden side af kroen, for lovgivningen – og straffen – var for-
skellig i enklaven og i hertugdømmet. Det var en uoverskuelig situation og skiftende folke-
tællinger nåede konsekvent frem til forskellige resultater afhængig af den ansvarlige em-
bedsmands nidkærhed og lokalkendskab.  
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6. Danmark før Treårs-krigen – en udefinerlig størrelse  

Med sine ’kongerigske enklaver’ på vestkysten var Sønderjylland hullet som en schweitzer-
ost, og i 1840’erne var det uklart for mange indbyggere, hvad Danmark var for en størrelse. 
-   
 

 
 
Kom man rejsende fra syd og havde passeret fristaden Hamburg, krydsede man ved Elben 
grænsen til Holsten og kom ind i Altona og det danske monarki. Altona var på den tid mo-
narkiets næststørste by med små 30.000 indbyggere, til sammenligning havde både 
Odense og Århus færre end 10.000 indbyggere, Viborg ikke flere end ca. 4.000.  Fra Altona 
og videre mod nord i grænselandet fungerede tingene anderledes end i kongeriget med 
egne love, egne ministre, endog egne mål- og vægtenheder og egen møntfod. Lauenborg, 
Altona og Glücksburg var toldfrie områder, så det kunne næsten ikke blive mere indviklet. 
Ved Kongeåen ventede overgangen mellem grænselandet og kongeriget, og derfor skulle 
varer på vej mod nord fortoldes på en af tre toldstationer ved Kongeåen, hvoraf den mest 
anvendte lå midt i Kolding. Her blev der tjekket rejsepas og ordnet tolddokumenter, inden 
grænsebommen kunne hæves.  
 
På grund af disse toldsteder blev grænselandet af mange danskere betragtet som udland – 
og omvendt, naturligvis.    
 
Også internt i grænselandet var der forskelle. Holsten og Lauenburg var en del af det dan-
ske monarki men var samtidig en del af det Tyske Forbund, en løs alliance af tyske stater, 
som lovede at hjælpe hinanden i en krigssituation.  Slesvig stod udenfor og var med sin hi-
storie tættere knyttet til Danmark. En rejse fra Altona mod nord var således en gradvis 
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overgang fra de tyske stater over Slesvig og ind i det danske kongerige, og grænselandet 
fungerede som en stødpudezone mellem tysk og dansk.    
 
På den baggrund var det i datiden for mange mennesker uklart, hvor Danmarks sydgrænse 
egentlig gik. Nogle – fx Orla Lehmann – argumenterede for, at af historiske grunde gik 
grænsen ved Ejderen, og derfor skulle kongerigets grænse altså flyttes sydpå. Andre argu-
menterede for, at kongerigets grænse gik ved Kongeåen, så en konklusion var svær at nå.   
 
Sprog-forbistringen gjorde sit for at øge forvirringen. Nord for en linje fra Flensborg til 
Møgeltønder var folkesproget dansk, mens det syd for og ned til Slesvig var blandet dansk-
tysk-frisisk, syd for Slesvig var det tysk. Administrationssproget var overvejende tysk, der 
generelt blev anset for at være et ’finere’ end dansk, hvilket naturligvis var en torn i øjet på 
de dansksindede. Derfor forsøgte man fra dansk side at kræve, at hvor dansk var kirke- og 
skolesprog, skulle dansk også være forvaltnings- og retssprog. Selvom dette krav i nutidens 
ører lyder rimeligt, gav det i 1840’erne anledning til stor ballade, fordi det blev set som et 
forsøg på at adskille Slesvig fra Holsten/Lauenborg, og så er vi tilbage ved knasten fra 
1460: ”Up ewig ungedeelt”. 
 
Forskellen mellem dansk og tysk ses i de stereotyper, der gennem mange år var opbygget 
om de to nationaliteter. På sin store udlandsrejse i 1700-tallet karakteriserede Ludvig Hol-
berg Europas nationaliteter, og om tyskerne skrev han: ”De har mange gode egenskaber, 
men ikke heltemod, og de jager efter indholdsløse titler og gevaldige navne, som ingen-
ting betyder”.  
 
En voldsom generalisering, naturligvis, men den fik mig til at tænke på kansler Bismarch, 
hvis fulde navn var Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, fra 1865 greve, fra 
1871 fyrste og fra 1890 hertug!  
 
Tyskernes karakteristik af danskerne var lige så stereotyp.  Når borgere i Holsten skulle ka-
rakterisere noget, der ikke duede eller var gået i stykker, sagde man blot: ”Das ist Däni-
sch”.  

7. En stilfærdig revolution og oplæg til krig  

I 1848 genlød Europa af nye tanker og ideer. Fra folkedybet lød der krav om, at småstater 
og hertugdømmer skulle erstattes af nationer med en fælles national identitet, og enevæl-
dige kongehuse skulle afløses af demokrati. På gaderne i Wien, Berlin og Paris flød blodet 
efter opstande, der var næret af stor social utilfredshed. Også i Danmark lød der krav om 
demokrati og et Danmark for danskere. Det var ikke nemt i et multinationalt dansk rige, og 
der var dækket bord til store problemer i foråret 1848.  
 
Christian d. 8 var død i januar 1848, kun 61 år gammel, da hans livlæge efter en forkølelse 
åreladede kongen. Han blev efterfulgt af sin søn, Frederik den 7, der var absolut uinteres-
seret i politik og beskrives som uden hæmninger, upålidelig, uden holdninger og endda 
som psykopat. Når det ikke gik helt galt, var det fordi han var bevidst om sine manglende 
evner til jobbet som enevældig konge.  
 
Frederik 7. var 2 gange gift med kvinder af blåt blod men blev hurtigt skilt igen, fuldstæn-
dig uinteresseret i sine hustruer. Først den ’robuste’ Louise Rasmussen, der var ansat ved 
balletten i København, fik sat lidt skik på den unge konge, og hun har en stor del af æren 
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for, at Frederik 7.  trods sine manglende evner blev folkekær og fik rejst flere statuer af sig 
end nogen anden dansk konge.    
 
Afviklingen af enevældet i Danmark gik forbavsende fredeligt, helt ulig situationen længere 
sydpå, blandt andet fordi Frederik 7. havde besluttet sig for at give, hvad folk ville have, in-
den deres krav var fremsat. Ved den nye konges første Statsråd den 28. januar 1848 med 
ministrene fra faderens regering blev der formuleret en erklæring om, at Helstaten med 
Slesvig-Holsten-Lauenborg i personalunion med Danmark skulle opretholdes, og at konge-
riget og hertugdømmerne skulle have en ny Stænderforsamling med besluttende myndig-
hed. Det sidste var en revolution, og da Frederik 7 underskrev erklæringen ved Statsrådets 
slutning var næsten 200 års enevælde slut, helt uden dramatik og med den sidste enevæl-
dige konges udelte opbakning. Han skulle ikke nyde noget af at have det totale ansvar, og 
arbejdet med at udforme en ny, demokratisk forfatning kunne begynde.  
 
Derefter blev det svært. De nationalliberale var stærkt utilfredse med bevarelsen af Helsta-
ten og at der ikke var taget skridt til at knytte Slesvig nærmere til kongeriget.  Store folke-
møder blev afholdt i København, og med Orla Lehmann som drivkraft og pennefører blev 
der vedtaget en resolution, der krævede tilbagekaldelse af januar-erklæringen, en fælles 
dansk-slesvigsk forfatning og regeringens afgang. Resolutionen sluttede med en slet skjult 
trussel om en revolution: ”Vi anråber deres Majestæt om ikke at drive nationen til for-
tvivlelsens selvhjælp.” Et folketog med tusindvis af deltagere med de nationalliberale le-
dere i spidsen gik gennem København til Christiansborg, hvor resolutionen blev afleveret 
til kongen.  
 
Efter kort tid kom der svar fra kongen: ”Regeringen er opløst”. Faktisk var det sket alle-
rede før folketoget afleverede sine krav. Samtidig erklærede Frederik 7. sin tilslutning til, at 
Slesvig var uadskillelig fra Danmark, uanset hvad der skete med Holsten og Lauenborg. En 
180 graders politisk kolbøtte.  
 
En ny regering viste sig vanskelig at danne, for ingen havde lyst til at sætte sig på de glo-
hede stole, og kongen var rådvild og truede med at gå af. Efter lange forhandlinger kunne 
der dog dannes en konservativ-liberal regering i marts 1848, som krævede et Danmark til 
Ejderen uden Holsten-Lauenburg, altså en klar imødekommelse af de nationalliberales 
krav.  
 
I hertugdømmerne var man særdeles utilfredse med denne udvikling og sendte en deputa-
tion til København med krav om opretholdelse af Helstaten og Slesvigs optagelse i Det Ty-
ske Forbund. Svaret fra den danske regering var et kort og klart nej, og den slesvig-hol-
stenske deputation blev sendt retur med besked om, at Danmark og Slesvig ikke kunne ad-
skilles, men Holsten og Lauenborg kunne få al den frihed, de måtte ønske sig.   
 
Tilbage i Kiel var den tyske deputation af den opfattelse, at med enevældens ophævelse 
havde ’pøbelvældet’ sejret i København, og den 23. marts udråbte embedsmænd en provi-
sorisk Slesvig-holstensk regering i Kiel og indtog uden kamp den danske fæstning i Rends-
borg. Man udsendte en erklæring om, at man ikke ville tåle, at tysk land blev ”givet til pris 
for de danskes rovlyst”.  
 
Med Slesvig-holstenernes erobring af fæstningen i Rendsborg og udnævnelsen af en provi-
sorisk regering var den gamle Helstat brudt sammen og en borgerkrig brudt ud. Set fra Kø-
benhavn var der tale om et oprør mod Danmark, set med slesvig-holstenske øjne var der 
tale om en frihedskamp mod dansk undertrykkelse.    
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8. Treårs-krigen 1948 - 1851 

Allerede en uge efter de tysksindede slesvig-holsteneres opstand rykkede danske tropper 
over Kongeåen og ind i Slesvig og kom sejrrigt ud af de fleste konfrontationer med den 
slesvig-holstenske hær. Men det kostede dyrt. I Christiansfeld er det værd at gøre et stop 
for at besøge kirkegården for herrnhuternes brødremenighed, hvor der blandt andet er 
gravsteder fra denne første slesvigske krig, Treårs-krigen. På mindesmærke for de faldne 
står der smukt og patriotisk skrevet, at de faldne i krigen kæmpede for "Danmarks retfær-
dige sag" - 

 

At krigen for genoprettelse af det danske overherredømme over Slesvig var en 'retfærdig 
sag', var imidlertid præcist det modsatte af, hvad mange slesvig-holstenere mente, og efter 
sejren i den anden slesvigske krig i 1864 blev mindesmærket fjernet og sat i skammekro-
gen. Nu gjaldt tysk retfærdighed. Mindesmærket kom senere tilbage til sin oprindelige og 
nuværende plads, og historien viser, at ’retfærdighed’ afhænger af øjnene, der ser. Ret og 
rimelighed i Sønderjylland er langt mere kompliceret, end de fleste af os lærte i skolen. 

I august 1848 lykkedes det med svensk og engelsk mellemkomst at opnå en våbenstilstand 
med tilknyttede fredsforhandlinger. Fra slesvig-holstensk side – og med støtte fra Storbri-
tannien – var der forskellige forslag om en deling af Slesvig, og de nationalliberale var ikke 
uinteresserede, fordi det kunne løse en gordisk knude, men den stadigt enevældige kong 
Frederik 7 sagde nej, hvilket fik marts-regeringen til at gå af. Den blev erstattet af den så-
kaldte november-regering, der holdt frem til krigens afslutning i 1851. Efter kongens afvis-
ning af en deling af Slesvig blev krigen genoptaget i april 1849, men nu kun med halvhjer-
tet støtte til slesvig-holstenerne fra Preussen og Det tyske Forbund. Halvhjertet fordi Eng-
land og Rusland lagde hindringer i vejen, da de ikke ønskede en ændring af magtbalancen 
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på kontinentet. De to stormagter kunne hverken acceptere et Danmark til Ejderen eller en 
ny, selvstændig Slesvig-holstensk stat. Set over hele krigen kom Danmark bedst ud af kri-
gen, men det politiske mål blev ikke opnået.   

Ved fredsforhandlingerne i Berlin – med Preussen som modpart – genopstod Helstaten fra 
graven, idet Danmark måtte acceptere en situation med en demokratisk forfatning, der 
alene omfattede kongeriget, og de tre hertugdømmer skulle som hidtil være underlagt den 
enevældige danske konge. Frederik den 7. måtte desuden skrive under på ikke at knytte 
Slesvig nærmere til Kongeriget end Holsten – altså endnu en genopstandelse: Ribe-brevet 
fra 1460. Konklusionen var, at Danmark i 1851 stod i nøjagtig samme situation som ved 
krigens udbrud i 1848, hvilket åbenlyst var helt uholdbart.   

Set med nutidens øjne var Treårs-krigen udslag af Danmarks forsøg på med militære mid-
ler at fastholde et dansk-tysk-frisisk område, der havde været vores i århundreder. Krigen 
hvilede altså på et historisk argument, ikke på sprog eller nationalfølelse hos befolkningen, 
hvis mening man ikke spurgte om. Sat lidt på spidsen kan man sige, at Treårs-krigen har 
lighedspunkter med den aktuelle krig i Ukraine.  

9. Katastrofen i 1864  

I årene efter Treårskrigen var Slesvig-problematikken den helt dominerende politiske sag. 
Danske tropper havde besat hele Slesvig efter at det Slesvig-holstenske oprør var blevet 
slået ned. Der blev indført dansk skolesprog også i de egne, hvor folkesproget var tysk, og 
tysksindede klagede over de den tvang, som de ’sorte gendamer’, danske præster og lærere, 
bragte med sig. Sprogpolitikken bestyrkede hos stormagterne mistanken om, at Danmark 
stilede mod Ejderpolitik.  
 
Den genopstandne Helstatsforfatning kom aldrig til at fungere, fordi modsætningerne var 
for store. Holsten var entydig tysksindet og ønskede selvstændighed fra DK men insiste-
rede samtidig med støtte fra Det tyske Forbund på at bevare båndet til Slesvig. Også i Dan-
mark var de nationalistiske strømninger stærke, og den nationalliberale regering fastholdt 
det politiske mål om en dansk nationalstat bestående af kongeriget og Slesvig med Holsten 
og Lauenborg udskilt, altså det stik modsatte af holdningen i Det tyske Forbund. Ganske 
som i 1848 var ingen kompromisser mulige.   
 
I efteråret 1863 var der uro og splittelse i Det tyske Forbund, og den nationalliberale rege-
ring i Danmark vurderede situationen som gunstig for realisering af den danske drøm. Nu 
skulle den gordiske knude hugges over, båndene til Holsten løsnes og Slesvig knyttes tæt-
tere til Danmark. Selvom det var i direkte modstrid med fredsaftalen fra 1851, fremlagde 
regeringen i november et forslag til en ny forfatning gældende alene for kongeriget og Sles-
vig. Og dermed var bolden givet op til krig.  
 
De tyske stater protesterede heftigt, og den danske position blev kompliceret, da Frederik 
d. 7 højst ubelejligt – og uden arvinger - døde samtidig med fremlæggelsen af forfatnings-
forslaget. Han blev afløst af Christian d. 9, der tilhørte en fjern sidegren af den oldenborg-
ske slægt, og hvor Frederik 7. havde været positiv overfor den nationalliberale regerings 
linje, var den tyskfødte og tysksindede Christian d. 9. indædt tilhænger af Helstaten. Han 
kunne ikke forestille sig at give slip på Holsten, som han havde en personlig tilknytning til. 
Under protest blev han dog tvungent til at underskrive november-forfatningen.  
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Selvom navnlig England i sidste øjeblik forsøgte at gyde olie på vandene, rykkede en tysk 
forbundshær under østrigsk og preussisk ledelse i december 1863 ind i Holsten og krævede 
novemberforfatningen ophævet. Det afviste den danske regering, og den 1. februar 1864 
gik østrigske og preussiske tropper ind i Slesvig, hvorved krigen var en realitet. I Køben-
havn var man godt klar over, at man stod over for overmagten, men – grebet af naivt over-
mod som under treårskrigen – stolede man på Dannevirke og håbede på hjælp fra Sverige 
og måske England. Under alle omstændigheder måtte det blive en forsvarskrig, hvor man 
håbede at kunne holde ud indtil stormagterne – forhåbentlig – ville presse preusserne og 
østrigerne til at opgive en krig om Slesvig.  
 
Den danske strategi viste sig at være aldeles urealistisk, nogen siger dybt naiv. Militært var 
Danmark dårlig forberedt, Dannevirke var ikke vedligeholdt i tilstrækkelig grad siden tre-
års-krigen, og soldaternes udrustning var dårligere end deres modstanderes. Desuden viste 
det sig, at ingen af de øvrige europæiske stormagter var villige til at risikere en krig for 
Slesvigs skyld. Danskerne måtte ligge, som de havde redt.   
 
Få dage efter krigsudbruddet måtte de danske styrker trække sig tilbage fra Dannevirke og 
indtog i stedet forsvarspositioner ved Dybbøl og Fredericia, hvilket ikke mindst symbolsk 
var et enormt nederlag. Regeringen kaldte det forræderi og afskedigede den danske øverst-
kommanderende, general de Meza.  
 
Samtidig med kampene på slagmarken arbejdede især England på at få de stridende parter 
til at mødes ved en fredskonference. Det lykkedes at opnå enighed om at mødes i London 
den 12. april, men i sidste øjeblik fik Bismarck udskudt konferencen til den 20. april, med 
gustent overlæg skulle det vise sig. Den 18. april erobrede overlegne preussiske styrker de 
danske forsvarsstillinger ved Dybbøl, og de danske styrker måtte retirere til Als, der nu var 
den sidste del af Slesvig på danske hænder. Det danske nederlag var en kendsgerning og et 
meget dårligt udgangspunkt for forhandlingerne i London.   
  
På fredskonferencen i London fra april – juni 1864 deltog alle stormagterne samt Det tyske 
Forbund, og det blev hurtigt klart, at den eneste vej ud af krigen var en deling af Slesvig – 
men hvor? Preussen var villig til at acceptere en deling ved Åbenrå – Tønder, men den na-
tionalliberale regering i København ville have grænset trukket ved Slien, så Dannevirke 
forblev på danske hænder.  
 
Den danske position blev imidlertid svækket af intern uenighed, idet Christian 9. støttet af 
konservative politikere ønskede Helstaten bevaret, hvilket for de nationalliberale var ens-
betydende med en opgivelse af Slesvig, som de indædt var imod. Den dårlige militære stil-
ling og den interne, danske uenighed stillede Danmark svagt ved forhandlingsbordet, og 
yderligere kritisk var det, at lederen af den nationalliberale regering i København, Ditlev 
Monrad, led af en manisk-depressiv sindslidelse og var ude af stand til at træffe beslutnin-
ger. Selvom England som udgangspunkt var positivt indstillet over for Danmark, var de 
ikke villige til at risikere en krig, og at dronning Victoria var tysk gift, trak også den for-
kerte vej.   
 
Fredskonferencen i London sluttede uden resultat. I juni 1864 brød krigen ud igen og alle-
rede efter få dage var også Als på tyske hænder, hvorefter tyske tropper uden at møde 
modstand trængte langt op i Jylland. Aarhus var besat fra april – november 1864.  
 
Den nationalliberale regering i København gik af, politisk klædt af til skindet, og en efter-
følgende konservativ regering måtte nødtvungent indgå en ydmygende fredsaftale med 
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Østrig og Preussen, der resulterede i en afståelse af alle tre hertugdømmer og en ny natio-
nalgrænse ved Kongeåen. Også de kongerigske enklaver i Slesvig blev afgivet til Preussen, 
dog mod at Ærø kom til kongeriget sammen med området omkring Ribe og nogle sogne 
syd for Kolding, der indtil da havde tilhøret Slesvig.  
 
At Danmark kastede sig hovedløst ud i en krig mod overmagten efter at have brudt en in-
ternational aftale, strider på alle måder mod vores opfattelse af Danmark som den artige 
dreng i klassen. Det har været en udbredt fortælling, at Danmark i 1864 blev overfaldet af 
fæle tyskere, men virkeligheden var den stik modsatte. Danmark optrådte som den aggres-
sive og udfarende kraft, der brød en international aftale, og langt hen ad vejen var vi selv 
skyld i de problemer, vi rodede os ud i.  
 
Med nederlaget i 1864 var Danmark blevet reduceret til en småstat og nederlaget har truk-
ket mentale spor helt op til nutiden. Vi fik et ’Dybbøl-syndrom’ på samme måde som ame-
rikanerne mange år senere fik et ’Vietnam-syndrom’, og man kan helt sikkert tale om et 
Danmark før 1864 og et nyt efter 1864. Man kan vel – med Buk-Swientys ord – tale om, at 
1864 er det moderne Danmarks år nul.  
 
Det der var tilbage af Danmark, skulle forsvares og det tabte helst vindes tilbage, og rege-
ringen besluttede i 1867, at halvdelen af den danske hær – 10.000 mand – hvert sommer i 
45 dage skulle indkaldes til øvelser ved Hald. Derfor blev Viborg garnisonsby, og indkøb til 
forsyning af de 10.000 mand skæppede godt i kassen hos de lokale erhvervsdrivende, der 
gnækkede fornøjet, ligesom udlejere af private værelser havde kronede dage. Intet er så 
skidt, at det ikke er godt for noget! 

I eftertiden har det været diskuteret heftigt, om fortsatte forhandlinger ved konferencen i 
London kunne have resulteret i et for Danmark tilfredsstillende resultat. Det er absolut 
muligt, for Preussen forsøgte sig – under hånden og i fortrolighed - med forskellige forslag, 
der ville give Danmark Slesvig helt ned til Flensborg. Preussen med Bismarck i spidsen 
havde en interesse i at få trukket en grænse, der ikke efterfølgende ville medføre problemer 
med nationale mindretal, for han havde brug for at koncentrere alle kræfter om en forestå-
ende samling af de tyske stater under preussisk ledelse, hvilket krævede et opgør med både 
Østrig og Frankrig.  
 
Krigen i 1864 kostede 14.000 dræbte ud af en befolkning på under 1,5 mio. og efterlod den 
nationale stolthed i opløsning, og derfor varede det meget længe, før man reelt begyndte at 
analysere Danmarks eget ansvar for ulykken. Man håbede i stedet på en hurtig opfyldelse 
af §5 i fredsaftalen, der sagde, at Nordslesvigs nationale tilhørsforhold skulle afgøres ved 
en folkeafstemning. Forhandlinger herom mellem Danmark og Preussen brød imidlertid 
sammen, og i 1878 annullerede Preussen ensidigt paragraffen. Det gik op for danskerne, at 
Nordslesvigs genforening med Danmark havde lange udsigter, og da Johan Ottesen i 1890 
skrev digtet ”Det haver så nyligen regnet”, betonede han i digtets sidste linje nødvendig-
heden af tålmodighed: ”Det har slet ingen hast for dem som tror”. Digtet er et typisk ek-
sempel på identitetsopbygning, det er ’dem mod os’, de preussiske undertrykkere mod de 
dansksindede sønderjyder.  

10. Slesvig 1864 - 1920 

Sejren over Danmark i 1864 var det første skridt i Bismarcks plan om en samling af de ty-
ske stater. I 1866 blev Østrig-Ungarn ydmyget i en tysk brødrekrig og Slesvig-Holsten gjort 
til en provins i det preussiske monarki med et retssystem og en offentlig administration 
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efter preussisk mønster og tysk skole- og kirkesprog. Det lykkedes, men det fremprovoke-
rede samtidig en dansk nationalfølelse hos mange, og dansksindede lærere, præster og em-
bedsmænd protesterede med henvisning til §5, når de blev pålagt at afgive troskabsløfte til 
den preussiske konge, hvilket førte til mange afskedigelser.    
 
I 1870 blev den sidste forhindring for en tysk samling ryddet af vejen, da Preussen udrade-
rede den franske hær, og den 18. januar 1871 blev det tyske kejserrige udråbt i Versailles. 
Tyskland var nu kontinentets ubestridt stærkeste magt, og med ophævelsen af §5 var de 
danske drømme om en folkeafstemning – drømme. Mange mente, at kun et mirakel kunne 
bringe Slesvig tilbage til Danmark.  
 
Fra slutningen af 1870’erne blev den tyske nationalisme skærpet, og dansksindede nord-
slesvigere blev nu anset som ’rigsfjender’, hvis sindelag skulle ændres. Germaniseringen af 
de nye landsdele i det tyske rige skulle fremskyndes.  
 
I slutningen af 1890’erne var spændingerne mellem stormagterne vokset, og kejser Wil-
helm 2. frygtede en konspiration mellem de nærtbeslægtede kronede hoveder i England, 
Danmark og Rusland og opfordrede til en hårdere kurs over for statsborgere med ’forkerte’ 
holdninger. Resultatet blev masseudvisninger af dansksindede tyske statsborgere.  
 
Den nye hårde germaniseringskurs førte til en national dansk mobilisering i Nordslesvig.  
Foreninger til det danske sprogs bevarelse og danske forsamlingshuse skød op som 
svampe i en efterårsskov, og det blev almindeligt at sende unge på landbrugsskole, efter-
skole eller højskole i Danmark. Dansksindede slesvigere ændrede bevidsthed og blev dan-
ske sønderjyder.    
  
Hele Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige og blev derfor fuldt ud involveret i før-
ste verdenskrig. Da krigen brød ud den 1. august 1914, blev alle krigsduelige mænd mellem 
18 og 44 indkaldt, og efter en uges træning (en uge…!) blev de sendt til fronterne. Hos de 
tysksindede nordslesvigere var begejstringen og troen på sejr stor, og man forventede at 
være hjemme igen inden jul. For de dansksindede nordslesvigere stillede sagen sig ander-
ledes, for det var en tung pligt at blive indrulleret i en hær, som man i stilhed ønskede ne-
derlag for. Det lykkedes en del af dem at flygte til Danmark, men ofte var prisen repressa-
lier mod soldaternes familie.  
 
Fredsslutningerne efter krigens afslutning baserede sig på den amerikanske præsident 
Wilsons program om folkenes selvbestemmelse. Det udnyttede den sønderjyske repræsen-
tant i den tyske rigsdag, H.P. Hanssen, og krævede en folkeafstemning om Nordslesvigs til-
hørsforhold, hvilket blev accepteret af den tyske, socialdemokratiske udenrigsminister.  
 
Afstemningen foregik i 2 zoner. Zone 1 – Nordslesvig ned til den nuværende grænse - var 
fastlagt efter formodede danske sprog- og sindelagsforhold. Zone 2 - ’Mellemslesvig’ - be-
stod af Flensborg by og et område syd og vest for byen. Afstemning i en tredje zone – Syd-
slesvig - der strakte sig helt ned til Dannevirke, blev sløjfet efter indsigelse fra den danske 
regering. I zone 1 blev alle stemmer optalt sammen, mens stemmerne i zone 2 blev optalt 
sognevis for at give mulighed for at lægge grænsen præcist efter sindelagsforholdene.  
 
Valgkampen var hård og følelsesladet –  
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I zone 1 var der et klart dansk flertal med 75% af stemmerne. I Højer, Tønder, Aabenraa og 
Sønderborg var der ganske vist tysk flertal, men da disse byer var en del af zone 1, hvor 
stemmerne blev optalt samlet, gik de alligevel til Danmark, hvilket tyskerne fandt rasende 
uretfærdigt (hvad det vel også var).  

I zone 2 var der et lige så klart tysk flertal med 80% af stemmerne, og resultatet blev en 
grænse, der gik syd om Tønder men nord om Flensborg. Interessant er det, at i de tidligere 
kongerigske enklaver var der et stort dansk flertal – tilhørsforholdet var trods 56 års tysk 
styre stadig intakt.     

Særligt afstemningen i Flensborg, der gav et klart tysk flertal, gav anledning til stor skuf-
felse i Danmark, og en myte om tysk valgsvindel blev dyrket ivrigt i danske kredse efter 
1920. Trumps ’big lie’ 100 år senere har altså et dansk fortilfælde!  

Den 15. juni 1920 blev suveræniteten over Sønderjylland overdraget til Danmark, og den 
10. juli red kong Christian over den slettede grænse ved Kongeåen og markerede derved, at 
Sønderjylland/Slesvig atter var dansk. Selvom der i Danmark var stor glæde over genfore-
ningen, krævede konservative kredse grænsen trukket længere mod syd, så Flensborg kom 
med til Danmark. Omvendt var der mange tyskere, der så delingen af Slesvig som en natio-
nal katastrofe og svor at ville kæmpe for en genskabelse af helheden.   

11. Sønderjylland 1920 - 1945 

Egentlig er det en tilsnigelse at kalde de nyerhvervede områder for Sønderjylland, for hi-
storisk set omfattede det også Sydslesvig ned til Ejderen, men det tænker kun de færreste 
over i dag. Den første og vigtigste opgave efter genforeningen var naturligvis at få landsde-
len integreret i dansk lovgivning og administration.  
 
Grænsedragningen havde efterladt mindretal på begge sider af grænsen. Nord for grænsen 
et tysk mindretal på ca. 25.000 mennesker, syd for grænsen et mindretal på ca. 10.000 
mennesker.  
 
Syd for grænsen anerkendte det danske mindretal den nye grænse, selvom nogle drømte 
om at få den flyttet yderligere sydpå. Man mente vist, at i virkeligheden var alle slesvigere 
dansksindede, hvis de blot tænkte sig om.  Myndighedernes praksis over for det danske 
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mindretal bar hurtigt efter genforeningen præg af grov chikane, og ønsker om oprettelse af 
skoler for dansksindede blev som hovedregel afslået. Efter nazisternes magtovertagelse i 
1933 blev chikanen intensiveret over for de dansksindede, der ikke fulgte de nazistiske pa-
roler.  
 
Nord for grænsen var situationen næsten stik modsat. Den danske regering besluttede tid-
ligt en strategi, der gav det tyske mindretal rettigheder til at leve efter tyske traditioner og 
værdier, herunder tilladelse til at oprette tyske privatskoler efter loven om friskoler med 
samme mulighed for statsstøtte som danske friskoler. Målet var helt klart, at den store 
nabo mod syd ikke skulle gives anledning til at klage over mindretallets rettigheder. De 
gode vilkår betød dog ikke, at mindretallet, organiseret i Slesvigsk Vælgerforening/Parti, 
anerkendte den nye grænse. Partiets ledelse – personificeret ved pastor Johs. Schmidt – 
krævede en grænserevision og gik så langt som til at formulere en vision om i fremtiden at 
kunne drage hele Danmark ind i et politisk og økonomisk fællesskab med Tyskland, der ef-
ter Schmidts mening ville blive den ledende magt i Europa. 
 
Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 blev Slesvigsk Parti nazificeret, og der blev skruet 
kraftigt op for retorikken i kravet om en grænserevision. Tysklands nordgrænse var et re-
sultat af den forhadte Versailles-traktat og efter nazisternes opfattelse en del af den blodige 
uretfærdighed, der var overgået Tyskland efter afslutningen af første verdenskrig.  
 
Sidst i 1930’erne kunne Slesvigsk Parti dårligt styre deres utålmodighed. Anschluss Østrig 
og Sudeterland i 1938, Böhmen og Mähren i 1939 – det måtte jo ske også i Slesvig, mente 
man. ”Heim ins Reich” var et slogan, som blev flittigt brugt af hjemmetyskernes fører, Jens 
Møller. Som provokation brugte han ind imellem udtrykket ’Nordmark’ om Nordslesvig 
som en parallel til Østrig, der blev til ’Ostmark’ efter 1938.  
 
Hitler havde dog andre planer, og heller ikke besættelsen bragte en grænserevision nær-
mere. Berlin lod Jens Møller forstå, at forholdet mellem Tyskland og Danmark var blevet 
ordnet d. 9. april, og de racemæssigt ’rigtige’ danskere skulle ikke generes mere end højst 
nødvendigt, når de nu alligevel på et tidspunkt skulle være en del af det storgermanske 
rige. Desuden ønskede man at vise andre lande, hvor gelinde det hele gled, når man rettede 
sig efter Hitlers vilje.  
 

12. Sønderjylland efter 1945 

Tysklands totale nederlag i 1945 var også et nederlag for det tyske mindretal i Nordslesvig, 
og enhver tanke om et Tyskland til Kongeåen faldt endegyldigt bort. Til gengæld gav den 
store nød syd for grænsen ny energi til kræfter, der argumenterede for Sydslesvigs indlem-
melse i Danmark, og Sydslesvig-spørgsmålet dominerede den politiske dagsorden i Dan-
mark i de første år efter krigen. Formodentlig ville det have været muligt at få stormagter-
nes accept af en grænseflytning mod syd – faktisk kom briterne i september 1946 med et 
konkret tilbud om en sådan - men et flertal i Folketinget var enige om at bevare 1920-
grænsen, hvilket også var Venstre-regeringens officielle holdning. Alligevel argumenterede 
statsminister Knud Kristensen offentligt for en revision af grænsen og insisterede på sin ret 
til at en holdning som privatperson og en anden som regeringsleder. Det var naturligvis 
ikke holdbart, og i 1947 trak de radikale tæppet væk under regeringen. ”A sæier walbekom” 
var Knud Kristensens beske, ravjyske kommentar, da efterfølgeren Hans Hedtoft overtog 
hans udenrigsminister, Gustav Rasmussen, der fra starten havde været modstander af en 
grænserevision.  
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Stemningen i grænselandet var anspændt i de første måneder efter Tysklands kapitulation. 
Straks efter befrielsen den 5. maj begyndte medlemmer af modstandsbevægelsen at inter-
nere de medlemmer af det tyske mindretal, der var mistænkt for at have været pro-tyske 
under besættelsen. Det efterfølgende retsopgør ramte dybt ned i mindretallet med straffe 
til flere tusinde medlemmer. Rimeligheden af retsopgøret – specielt lovgivning med tilba-
gevirkende kraft - har været heftigt diskuteret, og selvom man undgik masseforfølgelser og 
lynchninger, som man så i fx Polen, er der i dag enighed om, at man straffede for mange og 
for hårdt.   
 
Midt i dette politiske og samfundsmæssige kaos leverede Nordslesvig til gengæld en gedi-
gen nyhed. Den 24. august 1946 blev en lille pige født på Frydendal i Åbenrå, døbt Grethe 
Matzen, og landsdelen blev aldrig den samme igen.    
 
Efter nogle tumultariske år med chikane mod mindretallet på begge sider af grænsen, faldt 
tingene langsomt til ro fra slutningen af 1940’erne, og blandt andet blev det igen muligt at 
oprette skoler for mindretallene. Med Bonn- og Københavnererklæringerne fra 1955 blev 
der givet frihedsgarantier til mindretallene på begge sider af grænsen, hvilket har været 
medvirkende til en stadig voksende afspænding. Det hjalp naturligvis også, at den ældre 
generation med personlige erfaringer fra grænsestridighederne i 30’erne og 40’erne efter-
hånden blev afløst af yngre kræfter. Som enhver ved, er det ved begravelser udviklingen ta-
ger fart!    
 
I 1990’erne begyndte man at institutionalisere et grænseoverskridende samarbejde, ek-
semplificeret ved et samarbejde på ambulance- og sygehusområdet, og i det nye årtusinde 
er mindretallene på begge sider af grænsen blevet et accepteret element i flertalssamfun-
det. Vi er der ikke endnu, men det er lige før, at danskerne endog kan forestille sig at holde 
med tyske hold i Champions League fodbold.  
 

13. Mindesmærker, tunge men flygtige.  

Et mindesmærke er støbt i granit eller marmor, tungt som et godstog, dybt funderet i jor-
den – men er ikke desto mindre en flygtig størrelse med en fortælling, der ændrer sig gen-
nem tiden. Det er med mindesmærker som det er med historie, hver generation har sin 
forståelse.  
 
Den 25. juli 1862 - på dagen for slaget på Isted Hede i 1850 mellem danske og slesvig-hol-
stenske tropper - blev Istedløven sat op på Sankt Marie kirkegård i Flensborg. Om det var 
et dansk sejrsminde eller et gravminde over de faldne soldater, blev aldrig klart.  
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2 år senere, da preusserne havde erobret Flensborg, blev monumentet flyttet til Berlin, pla-
ketten med de danske generalers navne blev pillet af og erstattet af et preussisk kongenavn, 
hvorefter løven var blevet til et preussisk sejrstrofæ. Løven overlevede 2. verdenskrigs 
rædsler og blev i 1945 opdaget ved en tilfældighed og ført til København, hvor den stod i 
mange år – forsynet med den tredje plakette – som et monument over det tyske nederlag. I 
2010 anmodede byrådet i Flensborg om at få løven tilbage på Sankt Maria kirkegård, og 
der står den nu – endnu en gang – med en ny plakette og en ny betydning, nemlig som 
symbol på samarbejde og sameksistens mellem mindretallene på hver sin side af grænsen. 
Det er noget af en rejse, løven har været på, fra krigsmonument til fredsmonument.  
 

Efter den anden slesvigske krig blev Slesvig sammen med Holsten i 1864 til den preussiske 
provins SlesvigHolsten. For den dansksindede del af befolkningen var det en katastrofe, 
men for de tysksindede gjaldt det nu om at få cementeret den tyske kultur i området. Man 
havde brug for et sted at samles, hvor man kunne fejre erobringen af den tyske ’Nord-
mark’, og efter en vellykket folkefest i 1893 på øen Kalvø i Gennerbugt blev det besluttet at 
købe det nærliggende Knivsbjerg til fremtidige folkemøder. 

Udsigten fra 'bjerget' er utrolig smuk, men der var brug for mere, noget indiskutabelt tysk, 
og det mest oplagte lå ligefor: En statue af Otto von Bismarck, manden bag sejren over 
Danmark i 1864 og chefingeniør i projektet, der havde ført til samling af Tyskland i 1871. 
Statuen skulle kunne ses videnom, og i 1895 lagde man grundstenen til et 47 meter højt 
tårn, hvori en 7 meter høj statue af Bismarck blev placeret. For at understrege monumen-
tets pointe for fatsvage danskere hvilede Bismarcks fødder på en inskription med teksten 
fra 1460: ”Up ewig ungedeelt” og over hans hoved stod der med flammeskrift: 1864. Bru-
tal, germansk symbolik i en situation, hvor antydningens fine kunst ikke var i høj kurs.  
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Monumentet var en klar markering af det tyske krav på området og en finger i øjet på de 
danskere, der drømte om at genvinde Sønderjylland. 

Efter det tyske nederlag i første verdenskrig var situationen vendt på hovedet, og de dansk-
sindede nordslesvigere ville hurtigst muligt have den forhadte tysker væk fra Knivsbjerg. 
Derfor hastede det for tyskerne med en redningsaktion, og i 1919 skilte man Bismarck ad, 
lagde ham på en hestetrukket blokvogn og transporterede ham til Rendsborg, hvor han 
vistnok stadig er. Tårnet blev derimod stående, indtil det i 1945 som en symbolsk handling 
blev sprængt i luften af danske modstandsfolk.  

I forbindelse med Bonn- og Københavnererklæringerne i 1955 blev det endelig besluttet at 
fjerne de sidste rester af monumentets fundament og i stedet oprette en mindelund. Fra at 
være en nationalistisk finger i øjet på danskerne er Knivsbjerg blevet et sted for refleksio-
ner over århundreders blodige stridigheder i et af Europas grænseområder og samtidig et 
samlingssted for tyske nordslesvigere (som tyskerne siger) – eller tysksindede sønderjyder 
(som danskerne siger), sprogets nuancer er vigtige signalgivere.  

I dag er Knivsbjerg et af de smukkeste steder i Sønderjylland med en fabelagtig udsigt fra 
stedet, hvor Bismarck engang stod og skuede ud over Genner Fjord. Billedet her er taget 
under et besøg en regnvejrsdag i juni 2022 -  
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Udsigt over Genner Fjord fra toppen af Knivsbjerg 

 Der er utallige lignende eksempler på, at mindesmærker nok er tonstunge men alligevel 
flygtige.  Et af de mere berømte er Neue Wache på Unter den Linden i Berlin, der begyndte 
sit liv som vagthus for en preussisk konge, derefter monument for de faldne i Napoleons-
krigene, i mellemkrigstiden mindesmærke for de faldne under første verdenskrig, i DDR-
tiden – med strækmarch ved vagtskifterne - mindesmærke over ofre for fascisme og milita-
risme, og endelig efter genforeningen monument for krigens faldne. Plaketter efter plaket-
ter er blevet udskiftet og stenhuggerne har haft kronede dage.  

Andre steder går man mere radikalt til værks. I Richmond, Virginia har der siden 1890 
som en hyldest til sydstaterne stået en statue af den amerikanske sydstatsgeneral Robert 
Lee. Sidste år blev den fjernet – den var blevet et symbol på hvid magt.   
 

- - o0o - -  
 
Det store spørgsmål er naturligvis, hvordan historiske mindesmærker skal behandles. Er 
det rigtigt at genbruge et mindesmærke igen og igen med helt nye betydninger og nyt poli-
tisk indhold? Er det rimeligt at rive et monument ned, fordi man i en ny tid skifter syn på 
det? Er et monument ikke blot en historisk kilde, der skal blive stående med sin oprinde-
lige fortælling?  
 
Det – og meget andet fra Sønderjyllands spændende historie - kan man jo snakke om over 
et glas rødvin.  
 
/E 


