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ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.

GENERATIONEN. BEOBACHTUNGEN

ÜBER DEUTSCHLAND præsenterer for-
skellige generationers iagttagelser, tanker,
følelser og hovedtemaer i omvendt krono-
logi. I  stort set alle afsnit  er der mindst en
sang og relevante illustrationer. Der er
tilstræbt en tematisk enhed i de enkelte
generationsnedslag. Det alt afgørende kri-
terium for udvælgelsen af teksterne er –
bortset fra generationsaspektet – høj
kvalitet. Ud over den kronologiske læsning
lægger flere af teksterne også op til en
læsning på tværs af generationerne.
Da Tyskland i sommeren 2006 var værts-
land ved VM i fodbold, så man pludselig
farverne sort, rød og gylden overalt i det
offentlige rum. De mange tyske flag havde
intet at gøre med tidligere tiders militante
patriotisme, men var mest udtryk for
harmløs ›Partypatriotismus‹. Det blev med
et slag klart for de fleste – både i det traditionelt tysklandsskeptiske udland og ikke mindst
for tyskerne selv – at Tyskland skal betragtes med et nyt blik. Den optik, man i det forrige
århundrede var vant til at anlægge på Tyskland som et slags sygt, europæisk særtilfælde, der
var henvist til ›VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG‹ på ubestemt tid, skal revideres.
Kulturelle forskelle, som tager sig ud som generationsmæssige forskelle, er lige så vigtige som
fx klasseforskelle. Historiske erfaringer, der gøres på samme stadium i livet bidrager til at give
en generation en fælles identitet. Sådanne fælles erfaringer kan tolkes som ›GENERATIONS-
ERLEBNISSE‹. Forestillingen om fællestræk i holdninger, adfærd og normer hos mennesker,
der tilhører samme generation, er også omdrejningspunktet i antologien.
Til GENERATIONEN. BEOBACHTUNGEN ÜBER DEUTSCHLAND er der udarbejdet en webside
med arbejdsspørgsmål, links og realkommentarer. Hermed kan forståelsen af den historiske
kontekst for de enkelte generationer uddybes og perspektiveres.
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