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Da Dronning Margrethe II. i starten af september 2019 besøgte 
Flensborg i Sydslesvig som optakt til 100-års festlighederne for 
grænsedragningen og genforeningen mellem Sønderjylland og 
Danmark, holdt hun en tale på tysk. I talen gik hun varmt ind for 
det interkulturelle samarbejde mellem danskere og tyskere: 

Jahrzehnt für Jahrzehnt sind wir Dänen und Deutsche – und 
die Minderheiten beiderseits der Grenze – einander näherge-
kommen. Es gibt eine wichtige grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit – sowohl zwischen Institutionen als auch zwischen 
Menschen. Das müssen wir schätzen und entwickeln. 
(Kongehuset 2019)

I hendes fremtoning var der tydelig forskel til Kong Christian X.’s 
symbolfyldte krydsning af den gamle dansk-tyske grænse ved 
Kongeåen i 1920. Dengang lignede kongen en sejrsherre højt på en 
skimmel, på samme måde som Napoleon i 1807 red gennem Bran-
denburger Tor. Grænsedragningen var dengang et produkt af kri-
geriske konflikter, nemlig den 2. Slesvigske Krig, der i 1864 endte 
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med Danmarks nederlag og territoriale tab, og senere 1. Verdens-
krig. Den er imidlertid i vore dage blevet til fredsprojekt og symbo-
let på godt naboskab på tværs af dansk-tyske landegrænser. 

Danmarks genforening med de sønderjyske landsdele, der var et 
resultat af Versaillestraktaten efter 1. Verdenskrig, fandt sted den 9. 
juli 1920 efter en folkeafstemning i februar samme år. Denne folke-
afstemning var i den grad med til at fastlægge den geopolitiske ud-
formning af Danmark, som det ser ud i dag. Folkeafstemninger om-
kring territoriale områder efter det tyske Kejserriges fald og 
slutningen af 1. Verdenskrig var dog ingen særlig dansk-tysk be-
givenhed. Der blev også stemt omkring Vestpreussen, Posen (begge 
ift. om arealet skulle høre til Polen), Eupen og Malmedy om for-
holdet til Belgien samt Elsass-Lothringen om status ift. Frankrig 
(Versaillestraktaten 1919, Kap. III).

Sønderjylland genforenedes med resten af Danmark, dog forblev 
Flensborg og Sydslesvig tysk. Samtidig betød det, at et stort antal 
tysksindede nord for grænsen mistede forbindelsen til deres hjem-
land. Der opstod mindretal på begge sider af den nye grænse, som 
følte de hørte til landet på den anden side af grænsen. Sønderjyl-
lands genforening med Danmark i 1920 fremstår således ikke for 
alle de involverede som en succes. Dette klargjorde den daværende 
statsminister Niels Neergaard under talen ved Dybbøl Skanser d. 
11. juli 1920: 

Men i genforeningsglæden må vi også tænke på dem, der 
blev tilbage, der kæmpede så trofast og udholdende som no-
gen, og det kan jeg sige på regeringens, ja, jeg tør sige på hele 
det danske folks vegne: De skal ikke blive glemt! (Gerlow 
1920, 28)

Denne nye grænse holdt kun i 20 år, idet den blev fjernet igen, da 
Hitlers værnemagt besatte Danmark i 1940. 2. Verdenskrig var en 
stor cæsur for det dansk-tyske forhold og skabte en ny situation i 
grænselandet, men også over hele Danmark. Danskerne opfattede 
nu mere end nogensinde tyskerne som en reel trussel, en besættel-
sesmagt, og gamle fjendebilleder blev genoplivet og fasttømret. Det 
skulle tage mange år at afmontere dette billede af tyskerne i efter-
krigstiden, og selve grænselandet var stærkt ramt af en fordoms-
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fuld situation. Man var i den grad skeptisk over for sine naboer, der 
bekendte sig til en anden nation, end man selv. 

Efter Danmarks befrielse stod grænsen fra 1920 ved magt, men 
der fandtes stemmer i Danmark, der gik ind for, at den skulle flyttes 
længere sydpå. At grænsen fra 1920 alligevel ikke blev flyttet, selv 
om Tyskland havde tabt endnu en krig, har især bidraget til, at Dan-
mark og BRD i 1955 i København-Bonn-erklæringerne var i stand til 
at officielt anerkende og sikre mindretallene og deres ret til kulturel 
udfoldelse. Den gensidige beskyttelse fra både den danske og tyske 
regerings side har sidenhen styrket det dansk-tyske forhold, ikke 
blot i grænselandet, men også på det nationale plan. 

Genforeningen kan betragtes som en væsentlig markør i det 
dansk-tyske forhold i det hele taget; ikke blot set fra et geopolitisk 
perspektiv, men også set fra et kulturelt standpunkt. Forholdet mel-
lem Danmark og Tyskland, der har etableret sig gennem mange år-
hundreder kan spores i en del kunst, musik og litterære værker. In-
tellektuelle kredse har altid bevæget sig hen over grænsen; Georg 
Brandes introducerede Friedrich Nietzsche for danskerne (Brandes 
1901), Søren Kierkegaard rejste til Berlin, hvor han studerede hos 
Friedrich Wilhelm Schelling (Kierkegaard & Staubrand 2012), Ber-
tolt Brecht boede i flere år ved Svendborg (Hecht, et al. 1984). Bil-
ledkunstneren Emil Nolde, der gennem størstedelen af sit liv boede 
i grænseområdet, er blevet genstand for debat gennem de seneste 
år, hvor det blev mere og mere tydeligt, at han – stik imod det bille-
de, han havde givet omverdenen – havde været en glødende tilhæn-
ger af nazismen og antisemit. En anden berømt dansk-tysk grænse-
gænger er forfatteren Siegfried Lenz, som i sin roman Tysktime 
(1968) giver en fremstilling af Nolde, der endnu abonnerer på det 
gamle billede af billedkunstneren (Bak, et al. 2009; Schlosser 2011). 

Kulturudveksling kan ligeledes spores på et helt konkret niveau i 
grænselandet, der har ført til en række sproglige fænomener, f.eks. 
Sydslesvigdansk, som er en form for dialekt eller afart af det danske 
sprog (rigsdansk), der er præget af en række variationer fra det ty-
ske sprog. Der forekommer variation i ordforråd, udtale og gram-
matik (Christophersen 1996). Desuden kan der observeres andre 
dialekter og sprogkreationer, der kan føres tilbage på kultur- og 
sprogmødet mellem Danmark og Tyskland. Specielt i Flensborg og 
omegn fremhæves det såkaldte Petuh. Det er et blandingssprog af 
de regionalt talte sprog tysk, nedertysk, rigsdansk og sønderjysk, 
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der fik sit navn efter årskortet (partout-billet) til salon-færgerne, 
som sejlede på Flensborg Fjord mellem Danmark og Tyskland 
(Christiansen 2003).

Gennem kulturmødet og gensidig forståelse for hinandens for-
skelligheder og opdagelsen af kulturelle fællesnævnere knyttes der 
relationer, bånd og sammenhold. Ikke mindst derfor kan der obser-
veres flere projekter, som tager afsæt i et kulturelt møde mellem 
Danmark og Tyskland. I flere år har kulturmøder på baggrund af 
musik været præget af interesse blandt befolkningen i grænselan-
det; fælles gudstjenester i kirkerne på dansk og tysk og ligeledes 
aftener med tosproget fællessang. Grænselandets kultur- og mu-
siklandskab nåede endda til Christiansborg, hvor den daværen-
de kulturminister Bertel Haarder i 2016 ytrede tanker om en fusion 
af det slesvig-holstenske symfoniorkester (Schleswig-Holsteini-
sches Sinfonieorchester) med Sønderjyllands Symfoniorkester – 
dog nok med en spareøvelse i bagtankerne (Heltoft & Benner 2016).

En anden bro, der blev bygget mellem grænserne, findes inden 
for medieområdet: De store tyske mediehuse ZDF og ARD har bl.a. 
opdaget tyskernes interesse for og fascination af den nordiske kri-
migenre Nordic Noir og den danske filmkultur. Sidenhen er der 
indgået flere coproduktionsaftaler omkring krimi og underhold-
ningsserier. Endvidere får filmproduktionsområdet i disse år også 
økonomisk støtte fra en bilateral kooperationsaftale mellem FFHSH 
(Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein) og DFI (Dansk Film-
institut) med et mål om at uddybe relationerne mellem nordtyske 
og danske filmproducenter (SH-Landtag 2018).

På et større plan er der også økonomiske relationer og kooperatio-
ner, der har etableret sig med tiden. Den nye grænse fra 1920 førte 
bl.a. til den stærkt florerende grænsehandel, som gennem tiden skif-
tede mellem tyskere, der købte smør og andre mejeriprodukter i 
Danmark, og danskere, der tager til grænsen for at handle slik, so-
davand og øl i store mængder.

I dette nummer af Akademisk kvarter giver 100-året for Genforenin-
gen anledning til et interdisciplinært blik på selve den historiske 
begivenhed og diskurserne omkring den. Der tilskyndes til under-
søgelser af grænseområdet samt studier inden for dansk-tysk kul-
turudveksling i det hele taget. Der inviteres således til bidrag fra 
den etablerede historie- og grænseforskning, museologi, Europa-
studier, litteraturstudier og den filologiske forskning inden for 
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dansk-tysk kulturudveksling, film- og mediestudier og andre disci-
pliner. Bidragene må være på dansk eller tysk.

Med Den sønderjyske genforening som udgangspunkt vil det være op-
lagt at inddrage:

• Den dansk-tyske folkeafstemning i konteksten af andre fol-
keafstemninger i Europa

• Kulturudveksling/kulturelle interaktioner før/efter 1920
• Dansk-tyske forhold og genforeningen i litteratur, kunst og 

film 
• Mindretallenes opgør med deres egen fortid
• Minoritetsbegrebet, det interkulturelle møde med udgangs-

punkt i grænseområdet og grænsekultur
• Det kulturskabende og fællesskabsstyrkende samarbejde på 

tværs af grænsen 
• Økonomiske relationer mellem Danmark og Tyskland, der har 

etableret sig eller blev uddybet efter 1920 og grænsehandel
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