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Sønderjylland Hent PDF Forlaget skriver: Sønderjylland A-Å, dækker 1000 emner skrevet af næsten 100
fagfolk.

Har man spørgsmål til sønderjyske forhold, bliver svarene nu nemme at finde – i Danmarks første regionale
leksikon.

Leksikonet udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland og retter sig mod brugere i hele Danmark og også
syd for grænsen. Det hedder Sønderjylland A-Å og indeholder opslag om landsdelens natur, geografi, historie,
mennesker, erhvervsliv, kultur og kunst. I korte tekster gives kontante oplysninger om konkrete emner, og i

længere artikler skabes overblik og vises sammenhænge.

Tidsmæssigt spænder leksikonet fra oldtid til nutid. Rumligt omfatter det Sønderjylland i den oprindelige
betydning: landet mellem Kongeåen og Ejderen. Hele dette område beskrives frem til 1920. Derefter lægges
hovedvægten på den nordlige del, der ved afstemningen blev dansk, dvs. det nuværende Sønderjylland.

Sønderjylland A-Å rummer bidrag fra næsten 100 personer, der belyser cirka 1000 emner inden for deres
respektive fagområder.

Det er sammensat og redigeret af Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen og Lennart S. Madsen fra
Museum Sønderjylland. De tre har selv har bidraget med over en tredjedel af teksterne.

Det ny leksikon er kompakt og let læsbart og afspejler den nyeste forskning. Det retter sig mod brugere både i
og uden for Sønderjylland og kan bruges overalt i samfundet. På avisredaktioner, gymnasier, videregående

uddannelser, tekniske skoler, folkeskoler, højskoler, i offentlige institutioner og private hjem.

Sønderjylland A-Å er et selvstændigt værk, men også et nyttigt supplement til Sønderjyllands Historie i to
bind, som Historisk Samfund for Sønderjylland udgav i 2008-2009. Med de tre bøger kommer man

landsdelen rundt – i dybden såvel som i bredden.
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