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Den Internationale Kommissions 

proklamation af 10. januar 1920 

Versailles-traktaten trådte i kraft den 10. januar 1920. Det var heri bestemt, at 

forvaltningen af Slesvig og iværksættelsen af afstemninger skulle overtages af en 

international kommission (forkortet CIS), mens Tyskland fortsat havde suveræniteten 

over hele området. CIS blev sammensat af repræsentanter fra de allierede, 

gesandterne Charles Marling for England og forfatteren Paul Claudel for Frankrig, 

mens udpegningen af et amerikansk medlem måtte afvente en stadig mere usikker 

ratifikation af fredstraktaten i den amerikanske Kongres. Desuden blev Norge og 

Sverige anmodet om at udpege hver et medlem. Det blev Th. Heftye fra Norge og 

Oscar v. Sydow fra Sverige. Til formand udpegedes Marling. 

Den vigtigste opgave for CIS var at foranstalte afstemningerne i de to nordlige zoner 

i samarbejde med den danske regering og de tyske myndigheder. I den lange periode 

fra kommissionens oprettelse i juni 1919 til afstemningerne havde de forskellige 

nationale bevægelser rige muligheder for at udøve pres på dens medlemmer og 

udnytte indre uoverensstemmelser mellem især Claudel som formodet mere 

danskvenlig og de øvrige. Men i det store og hele formåede CIS i hvert fald indtil 

afstemningen i anden zone at føre en neutral linie mellem de mange krydsende 

interesser. 

Proklamation 
 

Proklamation til beboerne i Slesvigs 1. og 2. Folkeafstemningszone 

 

I Medfør af Artikel 109 i den 28. Juni 1919 i Versailles undertegnede og 10. Januar 

1920 i Paris ratificerede Fredstraktat mellem de allierede og associerede Magter og 

Tyskland skal Grænsen mellem Tyskland og Danmark drages i Overensstemmelse 

med Befolkningens Ønsker. I Henhold til denne Bestemmelse har den internationale 

Kommission - sammensat af de undertegnende Kommissærer og udnævnt i Henhold 

til nævnte Artikel med det Formaal at foretage en Folkeafstemning til Fastsættelse af 

den nye Grænse - fra Dags Dato at regne overtaget den almindelige Forvaltning i de 

Distrikter, der i dette Øjemed er afgrænset i Fredstraktaten. 

 

Den højeste Myndighed er hos Den internationale Kommission. 

 



Den Magt og Myndighed, der hidtil indenfor de forskellige Forvaltningsgrene er 

udøvet af tyske administrative Myndigheder, som har haft Sæde udenfor disse 

Distrikter, udøves af Kommissionen selv eller under dens Kontrol, og Kommissionen 

har, som nedenfor fastsat, truffet Foranstaltninger til at erstatte de øvrige højere tyske 

Embedsmænd, der efter Fredstraktatens Bestemmelser skal fjernes. 

 

Kommissionen byder og befaler alle de Myndigheder, Embedsmænd og offentlige og 

kommunale Tjenestemænd af enhver Art, der forbliver i Udøvelsen af deres 

Funktioner, at bistaa Kommissionen i dens Gerning og at vise saavel den som de 

Embedsmænd, den udnævner, fuldkommen Lydighed og retskaffen Tjeneste. 

 

Kommissionen ønsker, at den lokale Administration af disse Distrikter, den 

dømmende saavel som den udøvende Myndighed, skal foregaa som hidtil med de 

mindst mulige Forstyrelser. Anhængiggørelse eller videre Forfølgelse af Processer af 

politisk Art er dog afhængig af Kommissionens Godkendelse. 

 

De Forandringer, som Myndighedens Overgang til Kommissionen maatte gøre 

nødvendige, og alle de Regeringsforanstaltninger, som denne maatte anse for 

hensigtsmæssige, saavel som de Bestemmelser, der kræves til Gennemførelse af en 

fri og retfærdig Afstemning, vil blive bragt til Befolkningens Kendskab ved 

Forordninger, der offentliggøres i de officielle Tidender og Aviserne og opslaas paa 

offentlige Steder. 

 

Alle saadanne Forordninger har Lovskraft. 

 

Det tyske Militær skal fjernes i Henhold til Fredstraktaten og erstattes ved 

Troppestyrker, der af de allierede og associerede Magter er stillet til Disposition for 

Kommissionen. Hovedkommandoen over disse Styrker, til Vands saavel som til 

Lands, er overdraget til den britiske Admiral, der handler paa Kommissionens 

Forlangende og under dens Autoritet. 

 

De tyske Troppers og Myndigheders Rømning af Afstemningsomraadet, der er fastsat 

i Fredstraktaten, anses at være fuldendt 20. Jan. 1920, fra hvilken Dag altsaa den i 

Artikel 109,3 nævnte Tidsfrist for Folkeafstemningen begynder at løbe. 

 

Kommissionen opfordrer alle Befolkningsklasser i de Distrikter, som staar under dens 



Forvaltning, til loyalt at virke med til Opretholdelse af Lov og Orden. 

 

København, 10. Jan. 1920. 

 

Charles M. Marling, Præsident for Kommissionen, britisk Kommissær; Paul Claudel, fransk 

Kommissær; T. T. Heftye, norsk Kommissær; Oscar von Sydov, svensk Kommissær; C. Brudenell-

Bruce, britisk Assistent-Kommissær, Generalsekretær. 

 

 

 

 

Commission Internationale de Surveillance du Plebiscite 

Slesvig (CIS) 
 

Commission Internationale de Surveillance du Plebiscite Slesvig (CIS) var en 

international kommission nedsat efter afslutningen af 1. Verdenskrig med det formål 

at gennemføre en folkeafstemning i den nordlige del af det historiske hertugdømme 

Slesvig for at afgøre områdets fremtidige tilhørsforhold til enten Danmark eller 

Tyskland. Kommissionen blev nedsat med hjemmel i Versailles-traktaten, 

fredstraktaten mellem krigens sejrherrer og Tyskland. Op til afstemningen blev 

Slesvig delt i 3 zoner, hvoraf kommissionen den 20. januar 1920 overtog 

myndigheden over de to nordligste, mens den sydligste 3. zone administreredes som 

hidtil som del af Tyskland og dennes delstat Preussen.  

 CIS blev sammensat af 2 repræsentanter for krigens sejrherrer samt 2 

repræsentanter for neutrale magter: Diplomaterne Sir Charles Marling og Paul 

Claudel, som var henholdsvis Storbritanniens og Frankrigs gesandter i København, 

landshøvding i Göteborg og senere svenske statsminister, Oscar von Sydow som 

repræsentant for Sverige og tidligere forsvarsminister og daværende telegrafdirektør 

Thomas Heftye som repræsentant for Norge. Den britiske legationssekretær i Oslo C. 

Brudenell-Bruce, var kommissionens sekretær. Tyskland og Danmark havde ikke 

sæde i kommissionen og en plads, som var tiltænkt USA, blev ikke besat.  

Kommissionen opslog sit hovedkvarter på hotel Flensburger Hof i Flensborg ( nu 

byens politipræsidium), og fik til sin rådighed en militær styrke bestående af britiske 

og franske hær- og marineenheder under kommando af den britiske admiral Sheppard 

samt en politistyrke under ledelse af den pensionerede danske gendarmeriofficer 

Daniel Bruun.  
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 Folkeafstemningen i de to zoner gennemførtes hhv. 10. februar 1920 i 1. 

zone og 14. marts samme år i 2. zone. Mens 2. zone stemte for at forblive en del af 

Tyskland stemte 1. zone omtrent 3:1 for genforening med Danmark, og 

genforeningen mellem Danmark og 1. zone gennemførtes på Valdemarsdag, 15. juni 

1920. Den genforenede del af Slesvig benævntes herefter i de kommende år "De 

sønderjydske Landsdele", hvilket afspejler at genforeningen kun omhandlede dele af 

det tidligere hertugdømme.  

 Både den franske repræsentant Claudel og den norske Heftye ønskede at 

flytte den kommende grænse mellem Danmark og Tyskland et stykke sydligere end 

hvor den ligger i dag, således at Danmark udover 1. zone ville have modtaget fire 

mellemslesvigske sogne, Sønder Løgum, Aventoft, Ladelund og Medelby, samt byen 

Kobbermølle ved Flensborg Fjord. Sidstnævnte hørte under Bov Sogn men havde 

ikke været medregnet i 1. zone. Forslaget blev begrundet med afvandingsforhold, at 

områderne var dansktalende, at afstemningen viste et dansk mindretal på ca. 25% 

samt at områderne var tyndt befolkede. Forslaget faldt på modstand fra 

kommissionens øvrige medlemmer, fordi folkeafstemningen ikke havde vist dansk 

flertal i noget af de nævnte områder. Genforeningen kom derfor udelukkende til at 

omfatte 1. zone, geografisk sammenfaldende med det senere Sønderjyllands Amt.  

Den 15. juni 1920 overtog danske myndigheder administrationen af 1. zone, og tyske 

myndigheder rykkede igen ind i 2. afstemningszone. Den internationale kommissions 

arbejde var hermed officielt afsluttet, og de britiske og franske tropper forlod Slesvig. 

Kommissionens medlemmer var dog rejst fra Flensborg allerede i midten af april. 

Kun sekretæren, C. Brudenell Bruce, forblev som kommissionens befuldmægtigede i 

afstemningsområdet til det sidste.  
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Et gruppeportræt af kommissionen, som i dag hænger på Christiansborg, er malet i 

1922 af kunstneren Harald Slott-Møller 
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