
Hertugdømmet

Sønderjylland er den store undtagelse i danmarkshistorien. 
Mens resten af landet stort set har været ét rige i tusind år, har 
Sønderjylland det meste af tiden været sig selv – og alligevel for-
bundet med Danmark. Netop derfor fortjener denne særlige og 
alligevel danske landsdel sin egen bog i serien 100 danmarks-
historier.
 
Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen bænker 
læserne ved et sønderjysk kaffebord og disker op med hele 600 
år af landsdelens meget blandede historie. Forfatteren skærer 
for i året 1232, hvor Valdemar Sejr lovede Sønderjylland som her-
tugdømme til sin søn Abel og med beslutningen gav grobund for, 
at området fik sin helt særlige historie. Forfatteren afslutter sin 
servering i 1799, hvor alt åndede fred og patriotisk begejstring 
for den danske konge. I 1800-tallet gik det galt med krige, men 
det er en helt anden historie, som først bliver rettet an til decem-
ber 2019 i bogen Genforeningen i samme serie.
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Bogen sælges også i abonnement på 
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Projektet 100 danmarkshistorier 
er støttet af A.P. Møller Fonden
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meddelelse
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Forfatteren siger 
”Jeg er ikke født i Sønderjylland, men har boet der over halvdelen af mit liv, 
og mit blik er både indefra og udefra. Jeg er fascineret af det lille stykke lands 
mangfoldige historie. Jeg plejer mest at skrive om hertuger og bønder, sam-
fundsforhold og kultur, men udgangspunktet for Sønderjyllands særlige his-
torie er politisk.”

”Mange siger, at Sønderjyllands historie er svær og indviklet. Det har de ret 
i, men det kan man jo også sige om en god kriminalroman. Sønderjyllands 
historie har været en kampplads, som både danskere og tyskere har brugt til 
at finde argumenter for bestemte synspunkter. Derfor er mange bøger om 
landsdelen meget farvede, så det giver mening at vende bøtten igen.”

 

Om forfatteren
Carsten Porskrog Rasmussen er museumsinspektør ved 
Museum Sønderjylland.

Om serien
Hertugdømmet er 21. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 


