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Grænselandet
genforenet
En undersøgelse fra Region Syddanmark viser, at danskere og tyskere mellem Ejderen og Kongeåen er mere enige
med hinanden om livets værdier, end de er med det øvrige Danmark og Tyskland.
Af Rikke Kjølby

Hvad er vigtigt i tilværelsen? – Det spørgsmål har Region Syddanmark stillet til en
stor gruppe danskere og tyskere, bosiddende i grænselandet mellem Ejderen og
Kongeåen, i en ny værdiundersøgelse,
der bliver offentliggjort i næste måned.

hed blandt de to folkefærd på hver sin
side af grænsen, når man taler om, hvad
der er vigtigt i tilværelsen.
“Meget tyder på, at netop fordi grænsen
gennem tiden er blevet trukket flere forskellige steder i området, har der udviklet
sig en forståelse
hen over den,” siger Johanna Lundström, der er chefanalytiker i Region
Syddanmark.
Fælles for
grænselandets
beboere, hvad end
de er danskere
eller tyskere, er, at
de anser arbejde,
familie, politik og
religion for vigtigere, end deres
landsmænd gør.
For eksempel
mener 20 procent af danskerne og 25 procent af tyskerne i grænselandet, at politik
er meget vigtig. Til sammenligning er det
ikke mere end 12 procent af danskerne og
7 procent af tyskerne i resten af landet,
der har samme holdning.
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Undersøgelsen viser, at de to grupper har
flere fælles livsværdier med hinanden,
end de har med det øvrige Tyskland og
Danmark.
Det skriver Kristeligt Dagblad.

gen, Finn Slumstrup, grunden til, at
befolkningen i grænselandet nærer større
følelser for for eksempel politik.
“I Danmark plejer man at omtale det,
der skete i 1920, som Genforeningen.
Men man kunne lige så godt sige, at ved
den lejlighed blev det århundredgamle
hertugdømme Slesvig skåret midt over. I
dag, hvor der er mindre fokus på de nationale modsætninger, træder bevidstheden
om de fælles vilkår tydeligere frem. Man
kunne kalde det en genforening af Slesvig,” siger Finn Slumstrup.
Farvel til fordommene

Det tætte fællesskab i livsholdninger, der
er mellem grænselandets folkeslag, kan
bruges konstruktivt, mener Erla Hallsteinsdottir, der ved Syddansk Universitet
står i spidsen for et forskningsprojekt om
de fordomme, som kan præge kommunikationen mellem danskerne og tyskerne.
“Det er oplagt, at hvor kulturerne møder hinanden, vil man kunne finde flere
mennesker, som vil kunne bidrage til, at
vi bedre kan forstå hinandens måde at
tænke på i stedet for at fastholde negative
stereotypier, som ikke passer,” siger Erla
Hallsteinsdottir.

Mødes i ånden

Selv om grænselandet historisk set har
været skueplads for flere krige mellem
Danmark og Tyskland, så er der stor enig-

Genforening af Slesvig

Netop grænselandets specielle historie
er ifølge formanden for Grænseforenin-

Grænsen.dk følger op på Region Syddanmarks undersøgelse, når den udkommer
omkring årsskiftet.

