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Genforeningen
Syv bløde kager, fx boller og tærter, og syv hårde kager, småkager.
Kaffe til. Masser af kaffe. I 2020 skal det traditionelle sønderjyske
kaffebord igen serveres. På menuen er også fællessang, foredrag
og fester, når 100-året for Genforeningen fejres. Og måske skylles
glæden over, at Sønderjylland igen kom hjem, ned med Fuglsang
Øl, Bommerlunder Snaps eller kaffepunch.
Få en forsmag på fejringerne, når sønderjyde, forfatter og forskningsleder Hans Schultz Hansen tager læseren med tilbage til
en af danmarkshistoriens helt store begivenheder. I 1920 fik vi et
samlet Danmark, hvor næsten alle danskere boede, og hvor der
næsten kun boede danskere. For sønderjyder løb tænderne i vand
ved tanken om den danske nationalstat og Genforeningen, mens
tyskere fik en bitter smag i munden og talte om afståelse af land.

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”Som sønderjyde ved jeg, hvilken betydning Genforeningen havde. Min morfar
kunne efter tvungen tysk krigstjeneste sammen med sin kæreste, min mormor,
med stemmesedlen i hånden selv bestemme fremtiden. Både for nulevende og
efterkommere. Det var de danske sønderjyder, som ønskede løsningen og havde
gjort det lige siden nederlaget i sommeren 1864. Folkenes selvbestemmelsesret
som vej til at løse nationalitetskonflikter har altid fascineret mig. Den bør bruges
langt oftere i vores samtid.”
“For de danske sønderjyder betød Genforeningen, at de kunne sende deres børn
i skoler med dansk sprog og danske lærere. Unge mænd skulle ikke længere være
tyske soldater – og skulle derfor ikke i krig for Tyskland under Anden Verdenskrig. I
1920 opstod der to mindretal, et tysk nord for den nye grænse og et dansk syd for.
De var utilfredse, men de nationale mindretal har siden accepteret den nye grænse,
der fra 1920 har været grundlaget for nutidens fredelige forhold. Både i grænselandet og mellem Danmark og Tyskland.”
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Om forfatteren

Hans Schultz Hansen er forskningsleder ved Rigsarkivet.
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Om serien

Genforeningen er 28. 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 danmarkshistorien.dk og kronikker i
Politiken.
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