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4. Oktober 2017 
 
Foredrag 
ved journalist 
Jesper Clemmensen 
"Flugthælpere i den kolde krigs Berlin" 

Mange vil sikkert huske Jesper Clemmensens foredrag om sin bog 

”Flugtrute ”Østersøen" om DDR borgere, der under den kolde krig 

valgte at risikere deres liv for at nå Danmark via søvejen. Nu har 

Jesper Clemmensen fulgt op med bogen ”Skyggemand”, der handler 

om mennesker, der ligeledes riskerede deres liv for at redde andres. 

 

Dato: Onsdag den 4. oktober 2017 

Tid: Kl. 19.00   

Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke, (indgang fra Sankt Peders 

Stræde)   

Entre: 50 kr. for ikke medlemmer  

Tilmelding: gisela.klarmeyer@gmail.com eller 40303437  

 

  

November 2017 

Foredrag 

Tidl. overborgmester Simon Faber: 
Hvordan gik det til…? 

 

Hvordan gik det til, at Flensborg i 2011 fik en ”dansk” 

overborgmester? Hvilke udfordringer mødte han og 

hvilke tiltag lagde han navn til? Og hvordan skal 100-

året for Genforeningen i 1920 fejres? To emner, der 

hver for sig siger ganske meget om grænseregionen i 

dag og som forenes i én mand.  

http://www.dansk-tysk-selskab.dk/


Simon Faber var overborgmester i Flensborg i 6 år fra 2011 til 2017 – valgt som repræsentant 

for det danske mindretals parti SSW. I dag er han projektleder for Markeringen af 

Genforeningen 2020 med kontor i Aabenraa. 

Dato: Onsdag den 23. november 2017 

Tid: Kl. 19.00 

Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke 

Entre: Gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Selskab og Dansk-Tysk Industri- og Handelsklub. 

Alle andre: kr. 60. 

Tilmelding til Steen Bille: bille.dts[a]gmail.com er ønskelig, 

for at DTS kan sørge for at stille et passende antal stole op. 

 

Forår 2018 

Foredrag med diskussion 

Moritz Schramm 
Opgøret med forestillingen om det homogene 
Danmark: Et tysk blik på mangfoldighed, 
indvandring og danskernes tvivlsomme 
’integrationslogik’  
 
De danske debatter om indvandring og integration er for det 
meste bygget omkring en grundlæggende ’integrationslogik’: 
det er ’de andre’, der skal integrere sig i ’vores’ fælleskab og 
værdisystem. Det traditionelle danske samfund opfattes i denne 
logik som grundlæggende homogent og tolerant, mens ’de 
andre’ først skal oplæres og gøre sig fortjent til at høre til. Men 
holder denne, i Danmark altdominerende adskillelse mellem 
’os’ og ’dem’ egentligt? Og hvad vil der ske hvis vi dropper 
myten om den angiveligt homogene vi-gruppe, som ’de andre’ 
står overfor, og derimod insisterer på en grundlæggende pluralitet af livshistorier og en 
mangfoldighed af baggrunde som et centralt træk ved hele det moderne samfund? Hvad sker 
der, hvis vi starter diskussionerne med afsæt i diversitet i stedet for homogenitet?  
 
I foredraget vil jeg diskutere disse spørgsmål med afsæt i begrebet om det postmigrantiske 
samfund, som har vundet udbredelse i Tyskland de seneste år. Ifølge denne opfattelse er de 
vesteuropæiske samfund i deres helhed præget af tidligere og nuværende 
migrationsbevægelser, der har ført til en samfundsmæssig kompleksitet, der ikke længere kan 
beskrives ud fra den klassiske modsætning mellem os/dem. De nye adskillelseslinjer er 
hverken præget af etnicitet, migrationsbaggrund eller religiøs overbevisning, men bygger på 
indstillingen til demokrati og åbenhed – på tværs af etniske eller religiøse skel. Kan disse tyske 
diskussioner hjælpe os i Danmark til at komme videre fra den fastlåste debat om indvandring 
og integration? Kan vi anvende et postmigrantisk perspektiv på Danmark?   

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, han leder 

det kollektive forskningsprojekt ”Art, Culture and Politics in the ’Postmigrant Condition’”, støttet 



af Den Frie Forskningsråd (www.sdu.dk/postmigration). 

Se i forhold til de danske diskussioner også: 

http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-

Kom-nu-videre 

 

Dato: 15. marts 2018 

Sted: Chr. V Sal, St. Petri Kirke 

Tilmelding: web[a]weberweb.dk (Ulla Weber), ikke nødvendigt, men ønsket pga. planlægning 

Entré: 60 kr. gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Selskab 

 

 

Foredrag 

Mette Skovgaard Andersen 
Lektor phd., Institut for Management, Society and Communication, CBS 

Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere) 
måske er forskellige 
  
Har du nogensinde funderet over den opfattelse, at tyskere er lidt "stive" 
og danskere til gengæld lidt vel joviale og ”loose”? 
 
Sprog, erkendelse og identitet hænger tæt sammen, og man diskuterer i 
forskningen ofte hvor tæt. Alle sprog kan ganske vist udtrykke alting, 
men de gør det netop ikke, og man kan fundere over, hvor forklaringen 
ligger på dette. Med udgangspunkt i blandt andet sprogtypologisk 
forskning og på basis af egne empiriske undersøgelser kobler jeg 
sprogforskning og kulturforskning sammen, og ser på, om nogle af vores 
stereotype forestillinger om den anden kan skyldes sprogstrukturer. 
 
Jeg har undersøgt danske og tyske vejrudsigter – og analyseret med de briller er der mere 
mellem himmel og jord end vejret.  
 
Dato: 8. februar 2018  
Tid: Kl. 19 
Sted: Christian V sal i Skt. Petri Kirke 
Tilmelding: web[a]weberweb.dk (Ulla Weber), ikke nødvendigt, men ønsket pga. planlægning 
Entré: 60 kr. gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Selskab 

 

 

http://www.sdu.dk/postmigration
http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-Kom-nu-videre
http://politiken.dk/debat/art5743939/Ideen-om-det-homogene-Danmark-er-det-rene-nonsens.-Kom-nu-videre

