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Skurke og helte i Sønderjyllands historie Hent PDF Forlaget skriver: Skurke og helte er begreber, der er
blevet helt forfladiget i nutiden, da massemedierne har gjort det så let at fremstå som helt eller skurk, at
begreberne næsten har mistet deres mening. Det bliver der rettet op på i denne bog med skildringer af 20

personer fra Sønderjyllands historie, der af samtiden eller eftertiden har fået prædikater som skurke eller helte.

De fængende fortællinger begynder med den omtvistede heltinde Thyra
Danebod og hertugen, der var Abel af navn, men Kain af gavn. Derpå følger historier bl.a. om den kullede
greve, Gerhard den Store, der var skurk i Danmark og helt i Holsten, Nis Henriksen, der var helt eller måske
bare herredsfoged, tjenestepigen og grænsesluseren Karen Poulsen samt H.P. Hanssen, Dannevirkemændenes

yndlingsskurk. Skildringer af general de Mezas tragiske skæbne fra helt til skurk og den dansksindede
sønderjyde og nazist Frits Clausen mangler heller ikke.
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