Ny bog om afstemningsplakaterne fra grænselandet 1920 bringer os ind på
livet af datidens vælgere
Elsebeth Aasted Schanz & Nils Arne Sørensen: Grænsen er nået – Afstemningsplakater fra grænselandet
1920

I februar 1920 fandt afstemningen om den dansk-tyske grænses placering sted, og op til afstemningen
blev der agiteret på livet løs, ikke mindst ved hjælp af de plakater, som spiller hovedrollen i denne bog.
Med plakaterne som kilde kommer vi tæt på begivenhederne, argumenterne, bekymringerne og
forhåbningerne fra dengang. Vi falder ned i en tidslomme, der bringer os ind på livet af datidens vælgere.
Årene lige efter 1. Verdenskrig var en kaotisk opbrudstid. Det afspejler sig blandt andet i de
grænseændringer, der fandt sted i 1920-21. Nogle grænser blev flyttet efter diktat fra krigens sejrherrer,
mens andre byggede på afstemninger, der tog hensyn til befolkningens sindelag og selvbestemmelsesret.
I dag kan vi se, hvilke konsekvenser grænsernes fastlæggelse fik, og hvordan udviklingen blev i det lange
løb. Men med plakaterne som indgang kommer vi i denne bog tæt på begivenhederne, argumenterne,
bekymringerne og forhåbningerne fra en tid, hvor intet endnu var sikkert.
Plakaterne er fremtidsorienterede og fulde af håb. De peger mod lysere tider og ved, hvad de vil, såvel som
hvad de absolut ikke vil. Samtidig sætter agitationen vores nationale identitet i perspektiv. På den måde er
plakaterne fortsat interessante, ikke blot som et historisk vidnesbyrd, men også som stof til eftertanke i
relation til vores nuværende samfundsforhold.
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