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Danskerpak og tyskerpak Hans Boll-Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Efter befrielsen i 1945 lukkede
danskerne de tyske skoler, og børnene fra tysksindede hjem blev sendt i danske skoler. En sådan ´blandet´

gruppe blev studenter fra Aabenraa Statsskole i 1955.

Den generation, der er født i 1930erne, er nu den sidste med detaljerede personlige minder fra Anden
Verdenskrig. Seks studenter fra dengang har mødtes her seks årtier senere for at tale om de gamle

modsætninger mellem dansk og tysk - i skoletiden var de nationale konflikter aldrig på dagsorden.Det er først
i dag, at det er blevet muligt at tale om svære temaer som hævn, bitterhed og dømte fædre.

Med Danskerpak og tyskerpak har Hans Boll-Johansen skrevet en erindringsbog, som på én gang medtænker
den danske og den tyske vinkel.

»Meningen er ikke at skrive historien om, så den får en form alle kan tilslutte sig som udtryk for Sandheden.
Heller ikke at vække gammelt fjendskab til live. Vi vil i al stilfærdighed prøve at vende tilbage til den

virkelighed, som danske og tyske levede med dengang, hver for sig«, skriver Hans Boll-Johansen i bogens
forord
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