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|| Patienter på Silkeborg Sanatorium ønskes god rejse af deres medpatienter.

Afstemningen i Slesvig i 1920
satte også sit præg på Silkeborg
Op til afstemningsdagen var der særtransport
for stemmeberettigede fra Silkeborg og det
øvrige Midtjylland. Om aftenen på selve
dagen var der feststemning i Silkeborg, hvor
restauranter og hoteller havde fået lov til at
holde sent åbent

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

GENFORENINGEN I månederne op
til folkeafstemningerne om fremtiden
for den nordlige og den mellemste del
af Slesvig udspandt der sig en følelsesladet kamp om stemmerne - også i
de lokale aviser i Silkeborg. Det handlede ikke så meget om politik, mere
om »identitet« - om man var dansk
eller tysk.
Stemmeberettigede var alle, der var
født i de pågældende zoner før 1900.
eller som havde boet der siden 1900.
Alle blev udstyret med et legitimationskort, der både fungerede som billet
på rejsen, pas og valgkort. Det var underskrevet af valgbestyrelsen det på-

gældende afstemningssted og skulle
forsynes med et foto. Hvis vælgerne
ikke havde råd til at betale fotografen, kunne de få refunderet udgiften på
valgstedet. Stemmeafgivningen kunne
kun ske mod forevisning af legitimationskortet.

Gratis transport
Det var en stor logistisk opgave, der
skulle løses ved valget i zone 1. Omkring 21.000 »udvandrede« sønderjyder skulle fragtes til valgstederne - og
hjem igen. Desuden skulle der sørges
for indkvartering af dem, der ikke
havde mulighed for at overnatte hos
familie eller slægtninge.
Transporten var gratis - og de tilrejsende vælgere kom fra alle egne af
kongeriget med skib eller tog. Op til
valgdagen 10. februar var aviserne
fulde af anvisninger på, hvordan de

Det var

DENGANG
skulle forholde sig undervejs. Siden
bragte de malende beskrivelser af
den festlige modtagelse i de forskellige byer - også det blev en national
manifestation.

Stemningsrapport
Søndag 8. februar påbegyndte de
stemmeberettigede, der boede på
togstrækningen mellem Skanderborg
og Herning, rejsen til Sønderjylland.
Efterhånden som toget kørte mod vest
steg flere og flere på, og da man nåede
Herning, skulle ca. 120 sønderjyder videre med særtoget sydpå.
Silkeborg Avis bragte følgende
stemningsrapport fra afrejsen søndag
morgen den 8. februar: »Trods den lidt
tidligt afbrudte morgensøvn og den bidende kulde var humøret dog højt hos
alle de emblem-smykkede sønderjyder

… Det var folk i alle aldre fra 20 år og
op til omkring 70 år, af forskellige livsstillinger, kvinder og mænd. Der lød
ingen leveråb eller hurraer, da toget
præcist kl. 6.47 rullede bort med de
halvt hundrede, som viftede med hatte
og lommetørklæder, men humøret var
godt.«
Hvad der manglede ved afrejsen
fra Silkeborg, blev rigeligt opvejet
af stemningen i Herning. Her blev
de modtaget på banegården med flag
og hornmusik af et par tusinde glade
herningensere.

Patienter i bil
Seks tuberkulose-patienter, der var
indlagt på sanatoriet, kom lidt mere
standsmæssigt til deres hjemstavn.
Direktør E. Faber fra Rye Nørskov
og vognmand Algang fra Silkeborg
havde stillet deres store biler til rådighed. Det er desværre ikke lykkedes at
finde en stemningsrapport fra denne
tur - kørte de mon frem og tilbage på
samme dag på datidens veje?
Under overskriften »Tag mad med«
havde avisen nogle dage i forvejen opfordret de rejsende til at tage »en solid
madpose med, da det ikke bliver let
at få noget undervejs.« De måtte også
meget gerne medbringe mad til deres
værter under indkvarteringen, »da det

let kunne komme til at knibe med de
nødvendige tilførsler (af mad).« I øvrigt skulle de sørge for at medbringe så
lidt bagage som muligt, men gerne et
uldtæppe - især hvis de skulle stemme
og dermed indkvarteres i en by.
Alt dette skal selvfølgelig ses i lyset
af, hvordan fødevaresituationen var
her i årene efter krigens ophør.

Der flages overalt i byen
På afstemningsdagen konstaterede
Silkeborg Avis, at »i anledning af
den store nationale kamp har hele
byen været flagsmykket fra morgenstunden.«
Rundt omkring i gaderne sås der
mange nye flag og flagstænger, som
var anskaffet i dagens anledning, og
avisen fortsatte: »Silkeborg By har
aldrig før vist sig så festklædt som i
dag.«
Socialdemokraten kunne berette, at
»i de skoler, hvor eleverne ikke havde
fri, er dagens nationale betydning blevet mindet.«

Byrådet i festhumør
Om aftenen skulle det forventede resultat - at zone 1 ville stemme sig hjem
til Danmark - selvfølgelig fejres på behørig vis. Selv byrådet var i festhumør.
På mødet aftenen før blev det med 6
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|| Håndværkerforeningens smukke
bygning på Torvet ses her til højre.

: fakta
OPTAKTEN
TIL FOLKEAFSTEMNINGEN
I 1920
Efter afslutningen af Første
Verdenskrig i november 1918
fik tanken om Slesvigs genforening med Danmark stor
national betydning. 54 år efter det ydmygende nederlag
til Prøjsen var der nu endelig
lys forude. Men der skulle gå
næsten halvandet år, før det
brændende spørgsmål blev
afklaret. Efter en hård kamp
om følelser og identitet.
Danmark eller Tyskland?

|| Højskoleforeningens bygning på Skoletorvet ses her til venstre.

stemmer mod 2 besluttet »at give tilladelse til at lade hoteller og restauranter holde åbent til kl. 1.« Så kunne
alle skåle eller feste, mens de ventede
på, at resultaterne blev offentliggjort.
Det lader til at folk faktisk gik i byen
for at fejre og følge afstemningen. I
Håndværkerforeningen på Torvet var
»alle venner af den sønderjyske sag
(inviteret) til at samles kl. 9 til fælles
kaffebord og selskabeligt samvær.«
I Højskoleforeningen på Skoletorvet
havde den radikale vælgerforening en
højtidelig sammenkomst med sang og

POSTKORT: CA. 1925.

|| Fra morgenstunden blev
valgdagen markeret med
festlige flag over hele byen.
Her er det en morgenstille
Vestergade - med kirken helt i
baggrunden.

taler, mens man ventede på telegrammerne sydfra.
Og på flere af byens restauranter
og caféer var der arrangeret musik og
sang. Samtidig tilbød man gæsterne,
at afstemningsresultaterne ville blive
slået op efterhånden, som de indløb.
Så slap de for at stå foran avisredaktionernes vinduer i den bidende
kulde, »som ellers er brændpunktet på
sådanne aftener«, som Socialdemokraten bemærkede.
De første resultater tikkede ind ved
10-tiden om aftenen, men som Silkeborg Avis noterede, »da vi ved 3.30-tiden sluttede redaktionen af vort ekstranummer, som blev udsendt tidligt
i morges, manglede der endnu 170 af
de 423 afstemningsresultater.«
Det gjorde nu ikke så meget. Tendensen var klar. Helt som forventet
var der i zone 1 et flertal af dansksindede, og det blev på hele 75%.
Allerede to dage efter afstemningen
ankom en delegation på 30 danske
embedsmænd til området - nu var det
atter en del af Danmark.

Afstemningen i zone 2
Afstemningen i zone 2 - 14. marts forløb helt anderledes og fik ikke
samme begejstrede dækning i avisernes spalter, dog fik spørgsmålet om

Flensborgs stilling forholdsvis meget
spalteplads. I det hele taget var stemningen alt andet end optimistisk på
Danmarks vegne.
Denne gang var der også arrangeret
gratis transport for de stemmeberettigede, men heller ikke den fik samme
omtale. Måske fordi der ikke var nogen eller kun få bosiddende i Silkeborg, der skulle afgive deres stemme
i zone 2.
Resultatet blev da også et klart
tysk flertal på 80%, og ingen steder
var der dansk flertal. Dermed opstod
den grænse, som vi kender i dag, med
anerkendte mindretal på begge sider.

Genforeningsdagen
Den 10. juli 1920 på slaget 9 red
kong Christian 10. over »den gamle
grænse« - dermed var Genforeningen
en realitet. De 165.000 nordslesvigere
var nu sønderjyder og igen borgere
i Danmark. Denne begivenhed blev
også dækket af de lokale aviser, men
det vender vi tilbage til i en senere
artikel, hvor vi også skal høre mere
om de mange genforeningssten og
-flagstænger, der blev rejst i området.
PS: På arkivets læsesal kan man lige
nu se to kort, der viser afstemningsresultaterne i de enkelte sogne.

28. juni 1919 fastlagde de
sejrende stormagter fredsbetingelserne i den såkaldte
Versaillestraktat. For det
dansk-tyske grænseland
betød det, at der skulle
afholdes folkeafstemninger
om den fremtidige grænse.
Det var altså befolkningen i
området, der ved frie, uhindrede og hemmelige valg
selv skulle afgøre, om de
ville høre til Danmark eller
Tyskland. En metode, der siden har været det internationale forbillede for, hvordan
sådanne grænseproblemer
afklares på demokratisk vis.
Afstemning i to zoner
Afstemningerne kom til at
foregå i to zoner i Nordslesvig og i Mellemslesvig - henholdsvis 10. februar og 14.
marts 1920. Man skønnede,
at det ikke gav mening med
en afstemning i en tredje
zone i det sydlige Slesvig,
fordi befolkningen her udelukkende var tysksindet.
I zone 1 skulle det samlede
resultat afgøre, om området
skulle være dansk eller tysk.
Mens afstemningen i zone
2, der blandt andet omfattede områdets hovedby
Flensborg, skulle foregå
sognevis. Det betød, at der
efterfølgende skulle tages
hensyn til resultaterne i de
enkelte sogne, når grænsen
skulle drages.

