1920-grænsen
opstår

Slesvig blev delt i tre zoner. I zone 1 skulle der stemmes samlet i februar 1920. Flertallet stemte dansk og hele området kom til Danmark. I zone 2 stemtes sogn for sogn,
og i alle sogne var der klart tysk flertal. Kun ganske få afstemningssteder havde dansk
flertal. Grænsen skulle derfor trækkes omtrent mellem zonerne 1 og 2.

Afstemningsresultatet ved afstemningerne i 1920: Tallene viser hvor
mange procent ved hvert afstemningssted, som stemte dansk. På kortet
er den nuværende grænse indtegnet.

Fra både dansk og tysk side blev der ført
en meget aktiv valgkamp

AFSTEMNINGERNE
Efter første Verdenskrig blev det realistisk at få indfriet løftet fra 1864
-krigen om en afstemning om det nationale tilhørsforhold i grænselandet mellem Danmark og Tyskland.
I henhold til Versailles-traktaten, som afsluttede 1. Verdenskrig, skulle
der holdes en folkeafstemning og grænsen skulle fastsættes på baggrund af afstemningsresultatet, samt efter forslag fra Den internationale Kommission (C.I.S.) under hensyntagen af lokaliteternes særlige geografiske og økonomiske forhold. C.I.S kunne således afvige fra
afstemningsresultatet. Nogenlunde lignende aftaler blev indgået andre
steder i Europa, hvor der også blev stemt om tilhørsforholdet. Bl.a.
mellem Østrig og Ungarn, Østrig og Slovenien og Tyskland og Polen,
mens Tyskland og Østrig som Verdenskrigens tabere andre steder måtte afstå landområder uden afstemning.
Afstemningen om tilhørsforholdet i den nordlige zone, hvor
der blev stemt samlet for hele zonen, afholdtes den 10. februar 1920 og gav dansk flertal på 74,9 % til Danmark. Den
efterfølgende afstemning i zone 2 i marts 1920, hvor der
stemtes sogn for sogn, viste 80 % for Tyskland. Intet sogn i
zone 2 stemte dansk.

PÅSKEKRISEN
Det var således oplagt, at grænsen skulle trækkes lige
syd for zone 1, men så let gik det ikke. En stærk bevægelse i Danmark, med deltagelse af den danske konge,
ønskede at Flensborg og omegn skulle tilfalde Danmark, og begrundelsen var, at byen ifølge bevægelsen
var dansk i 1864, men var blevet fortysket efterfølgende. Desuden argumenteredes for at Tyskland som krigens taber burde afgive land til Danmark trods tysk flertal, på samme måde som flere andre steder i Tyskland,
f.eks. i Sudeterområdet, hvor 3,3 mio. tyskere blev indlemmet i det nye land Tjekkoslovakiet eller i det overvejende ungarske Transylvanien, der blev indlemmet i
Rumænien. Den danske regering ønskede ikke store tyske mindretal til Danmark og ønskede ikke at tabe det
hele på gulvet som i 1864 ved at være for grådig. Kongen accepterede ikke regeringens modvilje og fyrede regeringen og udløste ”Påskekrisen i 1920”. Krisen toppede i påsken og sluttede med at Kongen accepterede regeringens standpunkt og tilbagekaldte afskedigelsen.
Derefter tiltrådte Danmark afstemningsresultatet.
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