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Vejen hjem Knud J. V. Jespersen Hent PDF Forlaget skriver: Ved Genforeningen i 1920 blev omkring 200.000
danske sønderjyder indlemmet i det danske kongerige. De fleste sønderjyder oplevede det som at komme

hjem efter mange års fremmedherredømme.

Vi møder veteraner, som deltog på 1864-krigens forskellige skuepladser, især Dannevirke, Dybbøl og Als,
men også Vesterhavsøerne, Femern og Fredericia. Adskillige kom også senere til som tyske undersåtter at
gøre tysk krigstjeneste under den fransk-tyske krig 1870-71 og i 1. Verdenskrig, og enkelte måtte desuden

gennem en periode som krigsfanger i Tyskland eller Frankrig. Men vi hører også om redaktører og
journalister fra de dansksindede aviser, som dagligt havde kvaler med den preussiske censur; om præster, som
øvede deres gerning blandt slesvigske krigsfanger i Rusland, Frankrig og England under 1. Verdenskrig og
medvirkede til at bringe dem hjem ved krigens afslutning. Andre af bogens stemmer er høj- og friskolefolk,
som dagligt havde kulturkampen på nærmeste hold og almindelige gårdmænd, som stred for at bevare deres

bedrifter på danske hænder.
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