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Sønderjylland Hans Gregersen Hent PDF Forlaget skriver: Sønderjylland begynder ved Kongeåen og slutter
ved den dansk-tyske grænse. Sønderjylland rummer en række forskellige landskaber og bymiljøer. Fra øerne i
Vadehavet over det flade marskland med Danmarks ældste by Ribe til øen Als og den kuperede østkyst med

fjorde og byer som Aabenraa, Haderslev og Christiansfeld.

Geografisk set hører Fanø til Vestjylland. Alligevel er Fanø taget med i bogen, da den naturligt hænger
sammen med de to andre øer i Vadehavet, Mandø og Rømø. På grund af sin beliggenhed op ad Tyskland har
Sønderjylland altid spillet en vigtig rolle i den danske historie. Denne udsatte placering kostede i årene 1864-
1920 Sønderjylland dyrt, da landsdelen efter det store nederlag i krigen 1864 kom under tysk herredømme.

Bogen om Sønderjylland fortæller i overskuelig form om landsdelens historie, natur, seværdigheder og byer.
Den er især tiltænkt lærere og elever, der skal på lejrskole. Bogen vil også være oplagt som introduktion til
Sønderjylland - for eksempel i forbindelse med opgaveskrivning eller projektarbejde. Bogens kapitler er:

* De første mennesker
* Marsk og stormfloder

* Vadehavets øer
* Ribe - Danmarks ældste by
* Kampen om Sønderjylland

* Verdenskrigene
* Sønderborg Slot - og andre slotte

* Fra kunstens verden
* Tre byer

* Langs grænsen. Målgruppe: Fra 12 år
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