Folkeafstemningen
1920
Afstemningszoner og stemmeandele ved folkeafstemningerne 10.
februar og 14. marts 1920 i Slesvig

Folkeafstemningen blev holdt i zone 1 (Sønderjylland/
Nordslesvig) den 10. februar og i zone 2 (Mellemslesvig) den
14. marts 1920.
I zone 1 stemte 75 procent for, at området skulle være dansk.
I zone 2 stemte 80 procent for, at området skulle være tysk.
Der blev ikke afholdt folkeafstemning syd for zone 2.
Kilde: ‘Genforeningen’ af Hans Schultz Hansen, Aarhus Universitetsforlag,
2019
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Afstemningszonerne i
1920

Danske stemmeandele
i de enkelte sogne
I zone 1 blev der i alt afgivet 75.431
danske og 25.329 tyske stemmer. Heraf
var var ca. 15.000 tilrejsende nordfra og
ca. 9.000 tilrejsende sydfra.
I zone 2 blev der i alt afgivet 12.800
danske og 51.724 tyske stemmer.
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Kilde: ‘Genforeningen’ af Hans Schultz Hansen,
Aarhus Universitetsforlag, 2019
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Afstemningsplakater
Både dansk- og tysksindede kunne agitere med løbesedler og afstemningsplakater op til folkeafstemningen. Her ses tre danske
plakater af Thor Bøgelund, der skabte 10 af i alt 15 officielle danske afstemningsplakater

15. juni: Danmark fik overdraget Sønderjylland af de Allierede.
Suverænitetsoverdragelsen fandt dog først sted med
tilbagevirkende kraft den 5. juli.
9. juli: Kong Christian 10. underskrev ‘Lov om Indlemmelse af de
Sønderjyske Landsdele i Kongeriget’.
10. juli: Kong Christian 10. red over den gamle Kongeå-grænse
nord for Christiansfeld.

11. juli: Genforeningen blev fejret med en folkefest på Dybbøl
Banke.
12. juli: Kong Christian 10. blev modtaget på torvet i Tønder af
byens tysksindede borgmester. Samme dag mødte kongen
skuffede dansksindede fra Flensborg ved Kruså.
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Vigtige genforeningsdatoer i 1920

Resultatet af folkeafstemningerne i 1920
blev, at Sønderjylland blev en del af
Danmark, og at den dansk-tyske grænse
blev lagt, hvor den stadig ligger. Således
er 2020 100-året for både Genforeningen
og grænsedragningen.
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Den nye dansk-tyske
grænse

