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Duborg-elev Johanne Juul Olsen
holder tale

Deres Majestæt.
landsholdsspiller Mikkel
Hør Dronning
Jeg vil gerne takke Dem, på Margrethe rose
Hansen scorer. Nej, vi er
Johannes tale (kilde
vegne af eleverne, for at
lige så meget med, som
P4 Syd torsdag 5.
besøge os her på Duborgalle dem der har dansk
sep 2019 kl 17.30)
Skolen. Vi har længe set
postnummer - og det kan vi
frem til Deres besøg og
lide.
håber at De fortsat vil nyde Deres
Vi unge vokser op i et miljø med en
ophold i det sydslesvigske.
hverdag, hvor to kulturer bliver rørt op
I 2020 fejrer vi 100-året for
i en skål, æltet og pisket, formet og
genforeningen mellem Sønderjylland
smurt og til sidst bagt i en kæmpe
og Danmark. Det er en begivenhed,
ovn, der hedder Sydslesvig.
jeg personligt ved beskæftiger mange
Ovenpå bliver der strøet lidt krymmel,
af mindretallets borgere. Det vil
det vil sige det unikke, det
nemlig sige, at vi kan fejre 100 års
karakteristiske og ikke det, det vil sige
godt naboskab, hvor modsætninger
at være sydslesvigsk. Nemlig at man
og stridigheder har udviklet sig til
tager det bedste fra to kulturer og
fælles værdier, et unikt kulturelt
tilføjer lidt ekstra. Fordi det er, hvad
fællesskab og ikke mindst
Danmark er for os. Ikke en bopæl
næstekærlighed på tværs af
eller adresse, heller ikke en regering
landegrænser og sprog.
eller et kongehus eller for den sags
I samfundsfagstimerne lærer vi om
skyld et simpelt naboland. Nej,
Bundestag såvel som Folketinget.
Danmark er et sted, som vi, som
Når vi har fødselsdag, står der
danske mindretalsborgere, kan kalde
dannebrog på bordet, men der bliver
hjertehjem.
råbt Alles Gute! Og når det bliver
Et sted, der giver os tryghed,
december, skal der drikkes Glühwein
muligheder, og som favner os med
og danses om juletræet. I
gavmildhed og åbenhed, som jeg
aftentimerne ser vi både Bundesliga,
ved, vi sætter stor pris på. Det er ikke
Brøndby og beundrer det danske
vores fysiske hjem, men man nærer
landshold, når de vinder VM. For her
en vis længsel og lyst efter det
er det nemlig ikke kun jer nord for
danske, som kan kendetegnes ved,
grænsen, der jubler, når den danske
at man i sit inderste ved: Her hører
jeg også til. - Tak.
Kilde: FlA 04.09.2019
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Dronningens omtale skaber stress hos Johanne - men på den gode måde.

Se en del af dronningens omtale af Johanne >KLIK<

Opmærksomhed
Stressende at være berømt
Johanne Olsen fra Duborg-Skolens
13. årgang holdt en tale, der fik
uventet respons og resulterede i
enorm mediebevågenhed.
Trine Flamming • tf@fla.de • Flensborg.
—-

Den 3. september blev Johanne Juul
Olsen med ét kendt over hele Danmark,
Sydslesvig og i flere landsdækkende
tyske medier.
Da holdt hun nemlig tale for dronning
Margrethe, der netop havde taget hul på
sit fire-dages besøg i Sydslesvig.
Talen om en ungs hverdag i Sydslesvig gjorde så stort et indtryk, at stort set samtlige
medier efterfølgende ville snakke med den 18-årige elev fra Duborg-Skolen.
For det var ikke kun »almindelige« mennesker, der havde roser til overs for Johanne
Olsens tale. Den havde også gjort så stort et indtryk på dronningen, at hun valgte at
fremhæve den og dens ophavskvinde. Og tilmed ønskede dronningen at hilse personligt
på Johanne for at roseSkriv
hende
talen. tekst
for for
at indtaste
Jeg tror stadig ikke, jeg har fattet det. Dronningen har snakket om mig personligt. Det er
der ikke mange, der kan prale af. Det er vildt. Surrealistisk, siger Johanne Olsen, efter at
hun er vendt tilbage til hverdagen som gymnasieelev.
Det er så vild en anerkendelse. Jeg har aldrig følt mig så »høj« før. Så stolt over noget,
jeg har kreeret. Jeg fik meget ros, men den fra dronningen overgik det hele. Jeg havde
aldrig forventet, at jeg ville skille mig ud på den måde.
Utallige medier
Dronningens ros resulterede i, at Johanne Olsen blev et yndet »interview-offer«. Danske
som tyske medier, aviser, ugeblade, radio, tv - alle ville have fat i Johanne og høre,
hvordan det var at være så særlig, at dronning Margrethe lægger mærke til det.
Der var så mange, at Johanne Olsen ikke har tal på det, og selv flere uger efter blev der
ved med at komme interview-forspørgsler.
Det var fedt at være berømt, men også stressende på mange punkter. Jeg rendte fra det
ene interview til det andet. Især i de første dage. At finde tid til det i en i forvejen travl
hverdag ... Det var stress - men på den gode måde, siger Johanne Olsen.
Bruges til cv'et
Hun har nu fået en profil på dansketaler.dk, hvor hendes tale er arkiveret blandt (andre)
store taler og talere, og også det er en særlig anerkendelse. Og det er det også, at
Berlingske betegnede hendes som »ugens person« i ugen i begyndelsen af september.
Ikke noget af det er noget, jeg kan tjene penge på, men det kan da komme på mit cv,
siger Johanne Olsen med et smil.
Jeg kan bruge det for mig selv til, at jeg ved, hvad jeg kan. Jeg ved, at jeg kan noget i
den retning, siger hun.
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