
21SandpapirFlensborg Avis -  fredag den 3. marts 2017

Når vi er sammen, taler vi dansk
Udveksling mellem  
Danmark og Sydslesvig 
har åbnet øjnene for, 
hvem vi er.  

Vi er kommet tættere på vores i egen 
identitet, efter at Duborg-Skolens 
klasse  11 C i sidste uge havde en ud-
veksling med 1 Y fra Nørre G i Køben-
havn. Et af projektets formål var at 
finde forskellene mellem »det rene 
danske« og »blandingsproduktet« - 
sydslesvigerne.

Sydslesvigsk identitet - hvem er vi? 
Man bliver født i Sydslesvig, går i 
dansk børnehave, kommer på en 
dansk skole og pludselig dukker 
spørgsmålet op: hvorfor egentlig? 

Spørgsmålet dukkede op, da vores 
dansklærer Jens Overgaard sagde, at 
vi skulle stille os spørgsmålet, fordi 
Nørre G-eleverne nok vil stille sam-
me spørgsmål, når de kom på besøg 
hos os, så vi skulle finde et svar. Men 
hvad blev svaret? 

Vi er blevet enige om, at vi alle 
sammen er et blandingsprodukt, bå-
de dansk og tysk. Vi føler os hverken 
100 procent dansk eller 100 procent 
tysk. Vi er et blandingsprodukt.

Forskel på Duborg- og Nørre G.-eleverne? 
Begge skoler er danske gymnasier, 
og dog er der forskelle. Duborg-Sko-
lens udseende er ikke ligeså moder-
ne som Nørre G, da det er et mere 
historisk sted. Hvorimod Nørre G er 
et nyere byggeri og har et mere mo-
derne udseende. 

I pauserne skifter sproget på 
Duborg-Skolen oftest til tysk. De fle-
ste taler tysk indbyrdes, hvorimod de 
fleste på Nørre G taler dansk i deres 
fritid. Mange af eleverne på Duborg-
Skolen har tyske forældre og er vant 
til at tale tysk med dem, så det er na-
turligt at tale tysk i fritiden.

Er Sydslesvig en halv milliard værd?
- De skal komme ind i kampen. Der 
er ikke plads til nuancer her - vi efter-
lyser, at medlemmerne af mindretal-
let stiller sig op og siger: Jeg er dan-
sker. Punktum! Det skylder de Dan-
mark. Det er helt klart et problem, at 
folk omtaler sig selv som flerkulturel-
le, har Martin Henriksen fra DF sagt. 

Der er stadig politiske konflikter 
mellem Danmark og Sydslesvig. År-
ligt får Sydslesvig 500.000.000 kroner 
fra den danske stat. 

Martin Henriksen mener ikke, at 
de skal være en del af det danske 
mindretal længere. De integrerer sig 
ikke som danskere, så hvorfor skal 
pengene gå til dem? Det spørgsmål 
stiller mange sikkert sig selv. Men 
tager man til Sydslesvig, vil man se, 
hvor meget dansk kultur og hvor me-
get dansk, der er i hverdagen.

Tysk første sprog - hvorfor dansk skole? 
Hver familie har deres egen historie, 

men hvorfor valgte man den danske 
skole fremfor den tyske? Årsagerne 
er mange. 

I nogle familier er det en traditi-
on at gå på dansk skole, andre er til-
flyttere fra Danmark, som har valgt 
at holde fast i den danske undervis-
ning. 

Det er en fordel at være tosproget, 
da man har nemmere ved at få job, 
og man har mulighed for at studere i 
Danmark og Tyskland. 

Hvorfor er der overhovet et dansk mindre-
tal syd for grænsen? 
Mindretallet opstod efter genforenin-

gen i 1920, da den sydlige halvdel 
af Slesvig forblev under tysk styre, 
mens Nordslesvig kom til Danmark. 
Historien går dog tilbage til den an-
den slesvigske krig i 1864, hvor Dan-
mark mistede hele Sønderjylland til 
Preussen. Befolkningen i den sydli-
ge halvdel af Slesvig var på det tids-
punkt overvejende tysksindet, men 
mange følte sig alligevel tilknyttet til 
det danske. 

Hvad har vi fået ud af udvekslingen? 
Vi har fået et indblik i to forskelli-
ge kulturer, som stadig ligger meget 
tæt op ad hinanden. Duborg-eleverne 
kunne se, at deres gymnasium er no-
get anderledes end et »rent« dansk 
gymnasium. 

Nørre G eleverne har f.eks. også 
tyskundervisning, og der kan man 
se den største forskel, men også i for-
hold til det danske sprog. Sproget i 
København er meget mere præget 
af slangudtryk, hvorimod sydslesvi-
gerne ofte taler med accent. Det var 
også grunden til, at der af og til var 
små kommunikationsproblemer, når 
Nørre G-eleverne talte for hurtigt. 

Vi har også fået noget socialt ud af 
udvekslingen. Vi har mødt mange sø-
de, unge mennesker, som vi har fået 
en privat relation til. 

Vi har boet hos hinanden og prø-
vet hinandens hverdag af. 

Vi har lært og forstået, at vi må-
ske nok er forskellige på nogle punk-
ter, men vi taler alle dansk, når vi er 
sammen.   

Maximilian Anke & 
Rune Barth (Duborg-Skolen), 

Ida Yding Berthelsen & 
William Lerche Hansen (Nørre G) 
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Send dit tøjdyr på ferie
Teddy Tour Berlin er verdens første rejsebureau, der sender stres-
sede tøjdyr på ferie. Dette indeholder en byrundfart gennem Ber-
lin, picnic i dyrehaven og behandling af en fysioterapeut døgnet 
rundt. Til slut kan tøjdyrets ejer endda 
få mange flotte feriebilleder, et post-
kort og alt muligt andet. Grunden til 
oprettelsen af virksomheden er, at tøj-
dyrene skal kunne komme til ro og 
slappe af, efter at de bliver presset til 
brystet hele livet, oversvømmes med 
tårer og sparkes i vrede situationer. 
For selvfølgelig skal tøjdyrene jo og-
så i fremtiden kunne holde til nye 
udfordringer...

»Jeg er ikke tysker, 

men heller ikke  

dansker – jeg er 

sydslesviger.«

Elev fra Duborg-Skolen

»Jeg anede ikke, 

at der fandtes 

et dansk 

mindretal.«

Elev fra Nørre G

»De skal ikke 

blive glemt.«

Statsminister

Niels Neergaard,

1920

FAKTA:

De to skoler  
Duborg-Skolen 
 (Flensborg) 
· 540 elever (2016) 
· oprettet i 1920 

Nørre G 
 (København) 
· 1159 elever (2016) 
· oprettet i 1971 

FAKTA:

Sydslesvig  
Ca. 50.000 tilhører  
det danske mindretal i 
Tyskland.

Duborg-Skoles 11 C har haft besøg af en klasse fra København, og det er de blevet lidt klogere af. (Arkivfoto: Lars Salomonsen)

(Foto: Lærke Rahr Futtrup)


