
Grænseløse Sting

Vi fejrer 100 året for 
genforeningen ved sammen at 
skabe en fortælling om grænser i 
dag.



De sønderjyske sting

Omkring genforeningen 
broderede borgere i området 
nationale symboler 
Med Grænseløse sting opfordrer 
Iben Høj borgere med hang til at 
brodere, til at reflektere over hvad 
grænser er og betyder for hver 
enkelt i dag 



Konkret grænse

Hvordan forholder vi os til 
globalisering, migration og kontrol 
med hvem der kan komme ind i 
Danmark? Skal vi have en konkret 
fysisk grænsekontrol eller er det 
spild af ressourcer og 
symbolpolitik?



Historiske grænser Wikipedia:

Dannevirke er et system af historiske danske 
befæstninger i Sydslesvig i det nordlige Tyskland, 
beliggende i delstaten Slesvig-Holsten ca. 40 km 
syd for den dansk-tyske grænse. Den langstrakte 
jordvold blev bygget tværs over den jyske 
halvøs smalleste sted i 400-500 e.v.t. og derefter 
flere gange udbygget og ændret i forløb indtil 
1200-tallet. Den blev sidste gang brugt til 
forsvarsformål under den anden slesvigske 
krig i 1864.

Dannevirke regnes for Nordens største 
fortidsminde. Den tyske delstat Slesvig-
Holsten søgte i samarbejde med Danmark og de 
andre nordiske lande om anerkendelse af 
Dannevirke og Hedeby som UNESCO-
verdenskulturarv, og den 30. juni 2018 blev dette 
ønske opfyldt.



Hvad var Danmarks relation til 
Schleswig Holstein?

Hvordan kan det være at det ikke 
var hele Schleswig men kun nord 
Schleswig der blev genforenet? 
Hvordan er det at være tysk 
mindretal i nord- og dansk 
mindretal i syd- Schleswig?



Skåne, Halland og Blekinge tilbage til 
Danmark?

Danmark mistede Skåne og Blekinge 
ved Roskildefreden i 1658. Men hvis 
historien er, at Danerne i sin tid 
udvandrede fra det sydlige Sverige 
(Skåne, Halland og Blekinge), for, at 
bosætte sig i det dengang meget 
skovbeklædte – og senere det, som 
vi i dag kender som Danmark. Er 
området i virkeligheden hele 
Danmarks vugge – og burde være 
dansk?



Er Norge i virkeligheden Dansk?

Norge del af Danmark fra 
Kalmarunionen 1397 til efter 
Wienerkongressen 1814. Kom 
derefter under svensk styre og 
fuldt selvstændigt i 1905. Hvorfor 
taler vi aldrig om tabet af Norge –
men fejrer genforeningen af 
Danmark?



Politiske grænser

Vi har vænnet os til et Europa 
uden grænser, hvor vi rejser frit 
rundt uden at vise pas, når vi 
krydser grænser. Vil Brexit og 
ulmende utilfredshed ændre 
Europa billedet i de kommende 
år? 



Grænser mellem landsdelene

Hvordan er de interne forhold i 
Danmark – hvor meget kender vi 
hinanden. Er der flere danskere 
som har været i Thailand end i 
Thy? Er det rimeligt at kalde en del 
af Danmark for en rådden banan?



Sociale grænser mellem privilegerede og udsatte – får vi mere ulighed i 
Danmark eller er vi alle dybest set mere eller mindre middelklasse med 
samme muligheder?

Sociale grænser



Grænsen mellem køn? 
Er den blevet mindre eller større?  



Grænser for ytringsfrihed?

Hvad er grænserne for hvordan vi 
taler om andre? Er det politisk 
korrekthed når vi redigerer vores 
tale for ikke at virke respektløs 
overfor andre? Har grænserne for 
hvordan vi taler om andre ændret 
sig i takt med udviklingen? Må vi 
kalde personer fra andre kulturer 
perkere, når de selv gør det? 



Personlige grænser

Hvor går vores personlige 
grænser? Hvornår er vi seksuelt 
frigjorte, og hvornår føles 
kontakten som overgreb? Hvornår 
går personer ind over vores 
personlige rum – blander chefen 
eller naboen sig i vores private 
anliggender, eller viser de blot 
empatisk interesse for os? 
Hvordan mærker og signalerer vi 
vores personlige grænser.



Grænsen mellem normal og anderledes

Hvad vil det sige at være normal? 
Findes det normale overhovedet 
eller er vi alle i virkeligheden 
specielle på forskellige måder – og 
det normale noget vi lader som 
om vi er?



Aktuelle politiske sager
Eksempel: Udrejsecenter Ellebæk 
er blevet kritiseret af den 
europarådets torturkommité for 
at bryde menneskerettigheder og 
være det værste de har set i 
Europa. Er der en grænse for 
hvordan vi vil behandle andre 
mennesker, eller er der ingen 
grænser for hvordan vi vil 
behandle personer, som ikke har 
fået opholdstilladelse? Har vores 
egne grænser for hvordan vi 
mener vi kan behandle andre 
flyttet sig de senere år?
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