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Det sønderjyske ministerium 

Den parlamentariske basis for H. P. Hanssen som medlem 

af ministeriet Zahle 

Af Troels Fink 

Da Nordslesvigs genforening med Danmark i 1918 stod for døren, var det alt 
dominerende spørgsmål, hvor den nye grænse skulle drages; men derudover 

rejste der sig i forbindelse med overgangen fra tysk til dansk administration 

mange praktiske spørgsmål. Ingen var bedre egnet til at klare overgangspro-
blemerne end H. P. Hanssen, indtil da sønderjydernes repræsentant i den 

tyske rigsdag. I juni 1919 blev han udnævnt til minister i regeringen Zahle 
med tilrettelæggelse af den for genforeningen nødvendige lovgivning for øje. 

Selv om det var almindelig anerkendt, at udnævnelsen sagligt set var 
velbegrundet, fremkaldte den en forstærket politisk strid mellem regerings-

partierne og oppositionspartierne i folketinget; da H. P. Hanssen ikke var 
medlem af folketinget, blev spørgsmålet om hans parlamentariske basis draget 

ind i striden. For H. P. Hanssens vedkommende var Den nordslesvigske 
Vælgerforenings tilsynsråd det forum, han stod til ansvar overfor. De ca. 60 

medlemmer af tilsynsrådet blev derved pa dramatisk vis inddraget i indre 
dansk politik; professor, dr. phil. Troels Fink belyser baggrunden og analyserer 

den opståede situation.  

 

Ved folketinget åbning, den 25. juni 1919 kl. 13, oplæste formanden Niels Pedersen-

Nyskov en meddelelse fra statsminister Zahle med følgende indhold:  

Under den 24. d. m. har det pa statsministerens derom nedlagte allerunderdanigste  

forestilling behaget H. M. Kongen allernådigst at udnævne fhv. redaktør Hans Peter 

Hanssen til minister uden portefølje.  

 

Meddelelsen kom som en total overraskelse. Kun ganske få havde været indviede. 

Ministerudnævnelsen ændrede det politiske billede i Danmark og i Sønderjylland. 

Den foregreb på en måde den situation, som matte opstå, når sønderjyderne havde 

deltaget i et dansk rigsdagsvalg, og de sønderjyske rigsdagsmedlemmer kunne 

deltage i det parlamentariske liv på lige fod med de øvrige.  

Som minister havde H. P. Hanssen ingen parlamentarisk basis i 

folketinget, men som ledende sønderjysk politiker var Den nordslesvigske 
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Vælgerforenings tilsynsråd det forum, han stod til ansvar over for. Han havde siden 

januar 1919 været formand for Vælgerforeningen.  

Ved ministerudnævnelsen blev Vælgerforeningens tilsynsråd politiseret 

på en ny made, idet partimodsætninger fra rigsdagen smittede af pa modsætningerne i 

tilsynsrådet, hvor en Flensborg-retning og en Aabenraa-retning stod over for 

hinanden.  

Partimodsætningerne kom ved skæbnens tilskikkelse til at samle sig om 

den militære rømning af den såkaldte 3. zone i den periode, da afstemningsområdet 

skulle administreres af en international kommission. Fra officiel dansk side havde 

man kun ønsket afstemning i en 1. og 2. zone, men fredskonferencen havde foreslået 

en 3. afstemningszone, der dækkede et område til en linje Kappel-Tønning. Den 

danske regering havde markeret et ønske om, at bestemmelsen om en afstemning i 3. 

zone måtte bortfalde i den endelige fred, men havde ikke haft noget imod, at zonen 

blev rømmet for tysk militær. Da de 4 store i Paris den 14. juni 1919 besluttede at 

afstå fra forslaget om en folkeafstemning i 3. zone, gled også bestemmelsen om 

rømning af 3. zone ud. Alle mente, at det var sket ved en fejltagelse, og spørgsmålet 

var, om man kunne fa gjort fejlen god igen, og det blev et stort problem om den 

danske regering havde forsømt at gribe til, mens tid var, for at få rømningen 

gennemført. Man mente, at det ville have stor betydning for afstemningsfriheden i 

den 2. zone, at 3. zone blev rømmet for tysk militær og tyske topembedsmænd.  

Sådan var problemerne trukket op, da H. P. Hanssen blev minister, men 

først forhistorien.  

Sagen begyndte 5. maj, da Zahle første gang anmodede H. P. Hanssen om at indtræde 

i ministeriet med de særlige sønderjyske problemer som arbejdsområde. Ministeriet 

påtænkte samtidig at oprette en regeringskommission for Slesvig med tidligere 

minister Christoffer Hage som formand. Under en samtale med Zahle gjorde H. P. 

Hanssen rede for sine betænkeligheder bl. a. sit manglende kendskab til dansk 

administration; det vigtigste for ham var dog at fa sikkerhed for, at der i overgangs-

tiden kunne føres en støt, sikker og besindig, men især fast politik uden 

siksakbevægelser. Han mente, at der matte tilvejebringes en forståelse med 

rigsdagens øvrige partier henholdsvis med det politiske og det sønderjyskeudvalg. 

Det sidstnævnte var lige oprettet 29. april og skulle fungere som rigsdagens 

forberedelsesudvalg med hensyn til den lovgivning, der skulle foretages i forbindelse 

med Sønderjyllands tilknytning til Danmark.  
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Det manglende kendskab til administrative forhold, mente Zahle, kunne 

overvindes ved hjælp af dygtige danske embedsmænd, og han betonede, at H. P. 

Hanssen i politisk henseende ville være stillet helt frit. Der forelå præcedens for, at 

ministre uden portefølje ikke var medlemmer af regeringspartiet. Der ville intet være 

til hinder for, at han senere kunne overgå i et andet ministerium. H. P. Hanssen ytrede 

ønske om i givet fald at få sekretæren for det allerede fungerende forberedelsesudvalg 

(det såkaldte Krieger-udvalg efter formanden kabinetssekretær Krieger) Martin 

Hammerich som nærmeste medarbejder, og han anmodede om tilladelse til at drøfte 

problemet med denne. Martin Hammerich blev meget overrasket, da han erfarede, 

hvad sagen drejede sig om, men efter nogen betænkelighed sagde han ja til et 

samarbejde. Zahle og H. P. Hanssen blev derpå enige om kompetenceforholdene. 

Alle spørgsmål vedrørende Sønderjylland skulle af de enkelte ministerier forelægges 

det slesvigske ministerium eller eventuelt gennem den påtænkte 

regeringskommission og derfra gå tilbage til de pågældende fagministre med en 

indstilling. Regeringskommissionen skulle kun have to medlemmer, Hage og H. P. 

Hanssen. Den 6. maj holdtes i indenrigsministeriet et stort mode for de overordnede 

embedsmænd, som i de forskellige ministerier arbejdede med de sønderjyske 

spørgsmål, og der blev gjort rede for, hvor vidt man var nået. H. P. Hanssen 

overværede dette møde og fik derigennem en fornemmelse af opgavernes praktiske 

side. Efter en ny konference med Hammerich gav han sit samtykke, der var indeholdt 

i følgende brev:  

Hr. statsminister Zahle.  

I tilslutning til vore samtaler i går og i dag meddeler jeg Dem herved, at jeg er villig 

til at overtage stillingen som minister for Slesvig under forudsætning af, at 

udnævnelsen finder tilslutning hos partiernes sønderjyske udvalg, så jeg derigennem i 

den vanskelige overgangstid far en bredere og fastere basis for min virksomhed.  

Deres ærbødig H. P. H.  

 

Ved en samtale den følgende dag gik Zahle imidlertid imod tanken om 

forhåndsaftaler med de andre partier. Han henviste til grundlovens § 13, der efter 

hans mening hindrede ham i at gå til det politiske udvalg, før han havde talt med 

kongen, og forinden matte han have H. P. Hanssens samtykke. Således refererer H. P. 

Hanssen Zahles udtalelser i sine optegnelser fra disse dage. Det lyder ret 

usandsynligt, at der ikke kunne findes en vej til forhandling med de andre partier eller 

deres ledere; H. P. Hanssen kunne eventuelt selv have rådført sig med nogle af dem, 

men han bøjede sig for Zahles argumentation, mod at Zahle i et brev til ham ville 
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understrege, at hans indtræden i regeringen ikke betød tilslutning til ministeriets og 

det radikale partis politik.  

 

 

H.P. Hanssen fotograferet i sit kontor i det sønderjyske ministerium. 

 

Zahles brev var dateret 8. maj 1919. De tilsagn, som H. P. Hanssen havde 

ønsket, var imidlertid sat i en sammenhæng, som H. P. Hanssen ikke har omtalt i sin 

ovenciterede redegørelse. Efter de indledende afsnit skrev Zahle: Jeg gør udtrykkelig 

opmærksom pa, at det er mig bekendt, at den tanke er fremme, at de sønderjyske 

repræsentanter i den danske rigsdag i den første tid vil holde sig uden for partierne, 

og at jeg kan forstå dette.  

 

Derpå fulgte i logisk sammenksedning:  

I Deres indtræden i ministeriet vil jeg derfor ikke se nogen partipolitisk 

tilslutning til ministeriet og Det radikale Venstres politik . . .  

I et brev, dateret 9. maj takkede H. P. Hanssen for tillidsbevisningen  

og fortsatte:  

Statsministeren går meget rigtigt ud fra, at der i Sønderjylland er tanker 

fremme om, at de sønderjyske repræsentanter i den danske rigsdag i den første 

valgperiode, som vil omfatte den vanskelige overgangstid og stille dem over for en 

mangfoldighed af særlige sønderjyske opgaver, bor holde sig uden for partierne. Da 
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jeg personlig deler denne opfattelse, ville det være en nødvendig forudsætning for 

min indtræden i ministeriet, at den ikke ville kunne opfattes som en partipolitisk 

tilslutning til et enkelt partis politik.  

Efter at enhver misforståelse i denne henseende pa forhånd er udelukket 

med statsministerens klare udtalelse, som udtrykkelig konstaterer, at jeg som minister 

uden portefølje vil være fuldstændig frit stillet i politisk henseende, foler jeg mig med 

henblik pa de vigtige sønderjyske interesser, der er at varetage i overgangstiden, 

forpligtet til at følge anmodningen.  

Foreløbig var alles tanker optaget af 3. zone. Den 8. maj kom den 

overraskende efterretning om, at en 3. zone var indføjet i fredstraktaten. Regeringen 

og H. P. Hanssen tog meget klart og skarpt standpunkt imod 3. zone. Det sønderjyske 

spørgsmål blev politiseret pa en made, der brod den enhedsfront, som med møje var 

etableret 23. oktober 1918, og som  

var styrket ved delegationsrejsen til Paris, men som nu ikke længere kunne  

retableres. Det begyndte med, at De konservative gik deres egne veje.  

Der var enighed om, at H. P. Hanssens funktion som minister først skulle begynde, 

nar fredstraktaten var klar, og udnævnelsen kunne derfor vente så længe. Man kan 

gennem de taler, H. P. Hanssen holdt i denne ventetid, se, hvorledes han søgte at 

berede jordbunden, ganske særlig gælder det en tale, han holdt i Holbøl den 4. juni 

1919. Den var præget af forventningen om en snarlig afstemning; han mente, at 

Tysklands underskrift var det afgørende, og talte om afstemning midt i juli. Det mest 

bemærkelsesværdige ved talen var imidlertid afsnittet om 2. zone:  

Danskerne i 2. zone har krav pa vor kraftige understøttelse, og den vil 

blive ydet. Der er her mere tid til det forberedende arbejde, men det er til gengæld 

også nødvendigere. Frivillige hjælpetropper vil sikkert melde sig i stort antal, og vi 

vil alle ønske og endrægtigt arbejde hen til, at vi kan fa. så mange danske som muligt 

med tilbage til Danmark.  

Anderledes stiller det sig med 3. zone. Med det danske folks store flertal 

syd såvel som nord for grænsen holder jeg det for en stor ulykke for vort folk og 

fædreland, at den bliver indlemmet i Danmark. Vi vil dermed efter min opfattelse 

lægge spiren til kommende krige og bygge hele vor nationale fremtid pa sandgrund. 

Til dette rækker jeg ikke hånd; et arbejde til bedste for 3. zone afviser jeg derfor også 

meget bestemt.  

H. P. Hanssen har sikkert håbet, at han som minister kunne regne med 

samarbejdsvilje i Flensborg, nar han tog så kraftigt standpunkt til  

fordel for 2. zone.  
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Da endelig fredstraktaten 28. juni 1919 var klar, var 3. zone som nævnt 

gledet ud igen. Bitterheden herover hos dens tilhængere og oppositionens utilfredshed 

med, at H. P. Hanssen blev minister, smeltede sammen til en kampagne mod H. P. 

Hanssen af overvældende store dimensioner. De fa, der gennem hoffet havde erfaret, 

hvad der var i gære, forsøgte at fa kongen til at mods sætte sig udnævnelsen. Den 16. 

juni var H. P. Hanssen i audiens hos Christian X, men denne lod som ingenting; 

forinden havde Zahle imidlertid fortalt H. P. Hanssen, at der var nogle meget 

nationalistisk sindede damer, der gennem prins Valdemar søgte at influere på kongen.  

I sine erindringer siger P. Munch, at han var lidt tvivlrådig over for  

tanken om H. P. Hanssens optagelse i ministeriet. Det var værdifuldt, at  

denne ledede det praktiske arbejde, men Munch var ikke sikker pa, at det ville lette 

samarbejdet med de to oppositionspartier. Han tænkte sig den mulighed, at de i høj 

grad ville forbitres over Hanssens indtræden i det radikale ministerium, og at 

oppositionen mod ham i Sønderjylland ville blive skærpet. Dette er skrevet, da man 

vidste, hvordan tingene udviklede sig, og det har derfor ikke stor vægt.  

Mere interessant er P. Munchs skildring af de vanskeligheder, Christian X 

gjorde. Den 23. juni havde kongen meddelt, at han ikke ville underskrive 

udnævnelsen; Zahle bad da finansminister Brandes skrive til kongen, og denne kunne 

i brevet påberåbe sig, at H. N. Andersen var enig i, at udnævnelsen var rigtig, men 

kongen havde ved en telefonsamtale med H. N. Andersen faet det modsatte indtryk. 

Brandes telegraferede da til kongen »Tilråder trods betaenkelighed at underskrive«. 

Det opfattede kongen, som om det var ministeriet, der havde betaenkeligheder, 

medens Brandes havde sigtet til kongens betænkeligheder. Det skulle for øvrigt ikke 

undre, om Brandes havde været bevidst tvetydig. Zahle begærede da statsråd pa 

Marselisborg, hvor kongen opholdt sig. Kongen bøjede sig nu, men mente, at sagen 

kunne vente til den følgende uge. Det sagde Zahle imidlertid nej til, og kongen 

spurgte så, om udnævnelsen ikke kunne blive ad interim, men også det sagde Zahle 

nej til; den 25. om morgenen forelå udnævnelsen.  

Da Pedersen-Nyskov samme dag i folketinget havde oplæst Zahles 

meddelelse, tilføjede han en hjertelig lykønskning til H. P. Hanssen, der var til stede i 

salen, og umiddelbart efter kom radikale og socialdemokratiske 

folketingsmedlemmer og ønskede til lykke, mens venstremændene sad i ivrig og 

ophidset samtale. Over for en journalist fra Berlingske Tidende betonede H. P. 

Hanssen skarpt sin uafhængighed af alle partier, og at han kun repræsenterede et rent 

sagligt arbejde i ministeriet. H. P. Hanssen skildrer selv situationen derefter:  
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På en bænk sad [Sigurd] Berg og Slebsager i fortrolig samtale, ret 

ophidsede. Jeg gik hen til Berg. Han udtalte sin beklagelse af, at jeg havde modtaget 

udnævnelsen. Jeg gjorde rede for mine motiver og lod ham læse den endnu ikke 

offentliggjorte brevveksling mellem Zahle og mig. Det beroligede ham meget. Han 

bad om hurtigst muligt at få den offentliggjort.  

Man må. forstå. Venstres ophidselse, dels pa baggrund af uviljen mod 

regeringen Zahle, som nu i parlamentarisk henseende ville styrkes, og dels pa 

baggrund af den forventning, der stiltiende havde været om, at H. P. Hanssen senere 

ville slutte sig til partiet Venstre. Tilsyneladende har Zahle lovet sig fordele af 

overraskelsesmomentet, men set fra H. P. Hanssens synspunkt havde det været 

heldigere, om ministerudnævnelsen havde været forberedt noget bedre, og især at 

publiceringen deraf var foregået mere behændigt; men dertil må dog tilføjes, at selve 

kendsgerningen, hvordan man end havde baret sig ad, var af sa vidtrækkende en 

karakter, at den matte fa politiske konsekvenser.  

Venstrefolketingsmanden J. S. Vanggaard, der var ivrig Dannevirkemand, 

har indgående skildret denne fase i den slesvigske politik. Efter hans opfattelse følte 

regeringen og De radikale slettelsen af 3. zone og H. P. Hanssens optagelse som 

sejre, og den gunstige udvikling steg dem til hovedet:  

Disse dages og den følgende tids radikale overlegenhed lagde en pind til 

regeringens ligkiste. Forholdet til Venstre pa det sønderjyske spørgsmål kom ikke i 

orden mere.  

Hvis Zahle havde »henvendt sig til partiernes repræsentation i det 

politiske udvalg, ville dette ikke have kunnet nægte sin anerkendelse af det påtænkte 

skridt, selv om det naturligvis ikke havde været oppositionen behageligt, at Hanssen 

allerede nu skulle indtræde i et radikalt ministerium«.  

Om situationen i folketinget skriver Vanggaard:  

Under oplæsningen sad jeg pa min plads i sal en og havde god lejlighed 

til at iagttage tingets medlemmer. Det var, som en bombe faldt i folketingssalen. De 

radikale og regeringsmedlemmerne strålede af fryd og vigtighed. Socialisterne så 

forbavsede ud, kun enkelte af dem vidste noget. De konservative frembød et endnu 

stærkere billede af forbavselse, enkelte af dem trak pa smilebandet; men Venstre-

virkningen var forfærdende. Man røg sammen i klumper, hvor man stod hinanden 

nærmest, og Neergaard og Klaus Berntsen, som sad lige over for mig, blev 

fuldkommen rode i ansigtet, og det varede lidt, inden de kom så meget til kræfter, at 

de kunne sige noget til hinanden. I. C. Christensen blev forskånet for at overvære 

denne scene; han var taget over til Jylland for at deltage i den forestående andejagt. 
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Jeg skal ikke nægte, at jeg nød denne situation. Jeg var i øjeblikket sikkert en af de få, 

der fuldt ud var i stand til at mærke mig det billede, som salen frembød. Jeg havde i 

samme stund en instinktmæssig følelse af, at nu var Hanssen ikke så farlig, som han 

havde været, og at dette ville være en alvorlig afsvaling for Venstre, der for de 

allerflestes vedkommende stadig havde troet pa Hanssen, troet pa ham som fremtidig 

Venstremand, som nærmest knyttet til os etc.  

Det var H. P. Hanssens opfattelse, at de breve, der var vekslet mellem 

ham og Zahle, ville være tilstrækkelige til at klargøre den politiske uafhængighed, 

som han havde forbeholdt sig; men hvis man prøver at læse disse breve, f. eks. med I. 

C. Christensens øjne, tegnede der sig et dystert perspektiv, set fra Venstres 

synspunkt. Den tanke, som Zahle havde henvist til, og som H. P. Hanssen delte, at de 

sønderjyske repræsentanteri den danske rigsdag i den første tid ville holde sig uden 

for partierne, matte gribe dybt ind i partiernes taktiske beregninger. Man matte altså 

nu forestille sig resultatet af det første valg, som sønderjyderne deltog i, således, at H. 

P. Hanssen i spidsen for 4-5 sønderjyske meningsfæller ville indtræde som en særlig 

gruppe i folketinget. Zahles flertal var fra 1918 pa to mandater; som minister i Zahles 

regering måtte H. P. Hanssen og hans politiske venner naturligt støtte denne. Man 

ventede, at afstemningen kunne finde sted i løbet af fa måneder, og derpå. skulle der 

være nyvalg til rigsdagen. Håbet om at komme af med regeringen Zahle syntes 

svækket.  

Tanken om en særlig overgangsperiode, hvor man i Sønderjylland stillede 

sig uden for partierne pa rigsdagen, kunne have meget for sig set fra et Sønderjysk 

synspunkt, for der kunne være al grund til, at de sønderjyske vælgere først kunne 

orientere sig i det danske politiske landskab, hvis enkeltheder var ubekendte for dem; 

men det forudsatte for det første nogenlunde enighed mellem de modstående fløje i 

Sønderjylland, og med de erfaringer, H. P. Hanssen og hans venner havde gjort med 

Flensborg-folkene, kan man undre sig over, at de troede at kunne skabe bred 

tilslutning til denne ide, og for det andet forudsatte det en forståelse hos de danske 

partier, som man næppe kunne vente af dem, tværtimod matte de tænke pa mulige 

gunstige udgangspunkter for at vinde de nye vælgere. I den følgende tid drøftedes 

dette perspektiv kun perifert, men ved bedømmelsen af den effekt, som H. P. 

Hanssens indtræden i Zahles regering havde, er det vigtigt at gore opmærksom pa 

dette komplicerende forhold. H. P. Hanssen fastholdt tanken om et særligt sønderjysk 

parti, indtil det i sommeren 1920 viste sig, at det ikke lod sig realisere.  

H. P. Hanssens udnævnelse til minister var ikke blot at betragte som en 

øjeblikkelig styrkelse af regeringen Zahle, den betød en skærpelse af de 
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indrepolitiske modsætninger og det i en grad, som H. P. Hanssen først efterhånden 

opdagede rækkevidden af.  

Partierne trådte straks i aktion med udtalelser til offentligheden: Venstre 

har af hensyn til den heldige udvikling af den sønderjyske sag stadig ønsket, at alle 

skridt vedrørende den kommende genforening mellem det danske Sønderjylland og 

Danmark forud skulle behandles i partiernes fællesudvalg, hvilket også har været en 

forudsætning fra alle sider. Vi betragter det som et brud pa denne forudsætning, at 

ministeriet i en så betydningsfuld sag har handlet pa. egen hånd og ikke har givet 

partierne adgang til medvirkning.  

Venstre må derfor udtale sin alvorlige beklagelse af ministeriets 

hensynsløse fremgangsmåde, der ikke er egnet til at højne arbejdet for vor store 

nationale sag.  

Sådan lod det i en erklæring afgivet 26. juni 1919. Der var ingen protest 

mod H. P. Hanssen personlig, kun mod maden hvorpå udnævnelsen  

var sket. Samme dag hed det i en tilsvarende erklæring:  

Det konservative folkeparti indrømmer det berettigede i den tanke, at den 

sønderjyske befolkning bliver repræsenteret i det danske ministerium i 

overgangstiden inden genforeningen. Havde ministeriet henvendt sig til det politiske 

udvalg derom, ville vort parti have medvirket hertil under forudsætning af alle 

partiernes tilslutning.  

Ministeriet Zahle har imidlertid ikke ønsket, at den danske regering og 

rigsdag som udtryk for det samlede folk i fællesskab skulle løse denne opgave, men 

foretrukket pa egen hånd at gennemføre den med tilsidesættelse af den rigsdag, til 

hvis loyale samarbejde i det Sønderjyske spørgsmål den ved tidligere lejligheder atter 

og atter har appelleret. Det konservative folkeparti må nedlægge den bestemteste 

protest mod ministeriets partipolitiske optræden i denne sag, der er egnet til at skabe 

splittelse og bitterhed i en stund, hvor sammenhold og samfølelse i så høj grad var 

påkrævet.  

Man har en fornemmelse af, at De konservative med begærlighed har 

grebet denne lejlighed til at distancere sig fra regeringen Zahle. I spørgsmålet om 3. 

zone havde partiet været hemmet af de standpunkter, som partiet havde bundet sig til 

ved at stemme for rigsdagspartiernes resolution af 23. oktober 1918 og ved 

erklæringer i forbindelse med rigsdagsdelegationens rejse til Paris; med 

ministerudnævnelsen var der skabt en helt ny situation, og derved opnåede partiet et 

større politisk spillerum, og det havde her Venstre med sig.  
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De to oppositionspartiers protester fremkaldte udtalelser fra 

regeringspartierne. Socialdemokraterne hævdede, at ministerudnævnelsen ikke var en 

sag for det politiske udvalg, som ikke var valgt af rigsdagens ting, men nedsat privat 

af partierne, og som ingen bemyndigelse havde til at erstatte rigsdagens offentlige 

forhandlinger. Ministerudnævnelsen matte anses for en regeringshandling, der straks 

burde meddeles rigsdagen offentligt, og her eventuelt kunne gores til genstand for 

debat; hvis der kom en sådan debat, ville Socialdemokratiet stemme for billigelse af 

det skridt, regeringen havde foretaget.  

Det radikale venstre gav, som naturligt var, også sin billigelse, men 

partiet kunne ikke lade være med at gnide salt i Venstres sar ved at udtale sin 

tilslutning til rigsdagsformændenes velkomsthilsener til den nye minister, hvori de 

sagde, at det danske folk hilste denne udnævnelse med inderlig glcede9. Begge de to 

tings formænd tilhørte partiet Venstre. Ved i udtalelser af henvise til denne revne i 

Venstres holdning provokerede Det radikale parti ganske unødvendigt Venstre, og 

provokationen blev den 28. juni besvaret af de to tingformænd Pedersen-Nyskovog 

A. Thomsen, der erklærede, at de delte den af deres parti fremførte indsigelse imod 

fremgangsmåden ved den nys skete ministerudnævnelse:  

Vore velkomstord, der i øvrigt blev fremsat uden noget kendskab til 

sammenhængen med denne overraskelse, gjaldt kun personen og sønderjyden H. P. 

Hanssen.  

Det var ydmygende for de to formænd, at den stærke partiledelse  

tvang dem til at afgive denne erklæring, det var også ydmygende for  

H. P. Hanssen.  

                Samme dag, den 28. juni, udbad Det konservative folkeparti i 

Rigsdagspartiernes politiske forhandlingsudvalg sig oplysninger om 

ministerudnævnelsen. Ifølge referatet sagde E. Piper: »Hvorledes er det gået til med 

den ministerudnævnelse? « Hvortil statsministeren svarede: »Ministerudnævnelsen er 

foregået pa normal made«, og forklarede nærmere omstændighederne; redegørelsen 

stillede ikke Piper tilfreds, og hans utilfredshed fik støtte af Niels Neergaard. H. P. 

Hanssen redegjorde for sagen set fra sit synspunkt, og han sluttede:  

Med ærlig og redelig vilje er jeg mødt frem til min opgave, og jeg beder 

Dem om, at de fra alle sider støtter mig i mit store arbejde. Jeg vil gore det åbent og 

loyalt over for alle partier og opgiver ikke håbet om, at det vil lykkes at vinde alles 

tilslutning. Jeg er æresmedlem af Den nordslesvigske Vælgerforening og har således 

stadig sæde og stemmeret i den og vil benytte mig deraf.  
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Samme dag trak Det konservative folkeparti deres repræsentanter ud  

af  »Rigsdagspartiernes politiske forhandlingsudvalg«, der dermed var  

sprængt.  

Efter ministerudnævnelsen sagde Neergaard til Zahle, at det jo var 

kedeligt, at Hanssen derved ødelagde sin stilling i Sønderjylland. P. Munch har 

refereret dette og tilføjet:  

Det er jo muligt, at han der vil få vanskeligheder, men efter Zahles indtryk har  

han hele tiden været ivrig for at indtræde, og man må jo gå ud fra, at han  

selv bedst vil kunne bedømme virkningen i Nordslesvig.  
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Spørgsmålet om en ny dansk-tysk grænse skabte imidlertid en voldsom splittelse 

både i Danmark og blandt de dansksindede nordslesvigere. H.P. Hanssen stod på 

princippet om folkenes selvbestemmelsesret og ønskede en grænsedragning i 

overensstemmelse hermed. Med dette synspunkt var Hanssen på linje med den 

radikale regering under C.Th. Zahles ledelse, og Hanssen indtrådte i juni 1919 i 

regeringen som midlertidig minister for sønderjyske anliggender – en post han 

bestred frem til 29. marts 1920. Indtrædelsen i regeringen blevet mødt af kritik på 

begge sider af Kongeåen og distancerede Hanssen fra Venstre. Flere mente desuden, 

at han med sin politik havde hindret Flensborgs indlemmelse i Danmark. 

 Ministerudnævnelsen styrkede dog Zahle-regeringen i grænsestriden og var 

medvirkende til, at regeringen og Hanssens egen grænsepolitik blev realiseret – 

ligesom genforeningens afstemningsresultater bekræftede den moderate politik. 

Omvendt fik ministerposten også konsekvenser for den sidste del af H.P. Hanssens 

politiske karriere.  

 

Hjemtransporten af krigsfangerne. Ledelsen af afstemningen. Oplysningskontoret 

(plakater, håndbøger). Enæringsforholdene. Besættelsen. Lettelsen af samkvemmet 

over grænsen. Kronemøntens indførelse. Valutaordningen. Embedsmands-

spørgsmålet. Undervisningsspørgsmålet 

 

Efter ministeriet Friis’ tiltrædelse 


