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Arkivet
[KONTAKT] Arkivet på DCB har meget at byde på
(foto), men det bliver snart mere endnu.

Grønland
[KONTAKT] Flensborg-Biffen viser filmen Eksperi-
mentet (foto) om en pinlig historie i dansk grønlæn-
deropdragelse.

EU
[KONTAKT] FUEV og andre netværk stiller efter re-
gionalkonferencen (foto) i Celovec/Klagenfurt kon-
tante krav til EU.

Hoppmann
[KONTAKT] SSFs medlemssider tegner et portræt af
Jürgen Hoppmann (foto), Slesvig, autodidakt bl.a. på
det historiske felt.

Bibliotekerne

Dansk Ældrecenter Flensborg

Tre plakat-vindere
[KONTAKT] Så er vinderne kåret i
dette års plakatkonkurrence op til
det traditionelle, fælles danske lan-
terneoptog i Egernførde. Blandt de
mange kreative bidrag, SSF Egernfør-
de modtog fra Jes Kruse-Skolen, var
det i sidste ende Jan Malte Küster og
Kyra Koch fra klasse 6a, der overbe-
viste. De to elever har tegnet deres
egen skolegård, hvori der myldrer
med børn og voksne - og selvfølgelig
lanterner. Tegningen er udformet

yderst detaljeret, med både orkester,
cyklister, barnevogne, hund og en
kørestolsbruger. Det lyser langt ud af
billedet, at de to har haft det skægt,
mens de lavede plakaten. Så megen
indsats blev da også hædret med en
fortjent førsteplads og en præmie på
50 euro. Også i byens to børnehaver
har børnene været flittige. Her hed-
der vinderen Lotta. Hun er fem år og
går i Egernførde Børnehave. Plakaten
viser fem børn, der står og smiler un-

der stjerneklar himmel. Lotta har ik-
ke blot vundet 25 euro, men kan nu
også se sin egen plakat hænge i de
danske institutioner i byen. SSF siger
tillykke til alle tre vindere. Selve lan-
terneoptoget afvikles den 29. okto-
ber kl. 18 fra Medborgerhuset. Efter
marchen er der mulighed for at købe
vafler, pølser og drikkevarer i Jes Kru-
se-Skolens sal.

Også Lotta på 5 fra Egernførde Børnehave vandt.Jan Malte Küsters og Kyra Kochs vinderplakat.

Efterårsferie - og dog
[KONTAKT] De danske biblioteker i
Husum, Slesvig og Egernførde holder
efterårsferie og har derfor lukket i

perioden fra mandag den 10. okto-
ber til og med lørdag den 22. okto-
ber. Bogbusserne kører ikke i samme

periode. Flensborg Bibliotek har
åbent som sædvanlig på hverdage 
9-19 og lørdage 9-14.

Officielt indviet
[KONTAKT] Fredag sidste uge - i bed-
ste sensommer-solskinsvejr fejrede
Dansk Alderdoms- og Plejehjem i
Flensborg den officielle afslutning på
flere års om- og tilbygning i et stort
telt i hjemmets have. Hjemmets be-
boere, ledelse og medarbejdere, tid-
ligere medarbejdere - lønnede som
ulønnede -, Dansk Sundhedstjeneste,
gæster fra de andre mindretalsorgani-
sationer i Sydslesvig, venner fra nær 
og fjern, samarbejdspartnere og pen-

gegivere; alle var kommet. Alle bnlev
budt velkommen af Dansk Sund-
hedstjenestes formand Hans Erik
Hansen og centerleder Bodil Bjerre-
gaard Brocks. Duoen MoinMoin un-
derholdt, og talerrækken var lang:
Festtale ved SSW-formand Flemming
Meyer, hilsner ved A.P. Møller-Fon-
dens direktør Henrik Tvarnø, SSFs
byformand Pfreben K. Mogensen, 
provst Viggo Jacobsen, musikeren
Svend P. ved Alderdomshjemsudval-

get, beboerrådet osv.; alle ønskede
de institutionen og dens beboere det
allerbedste. Køkkenet havde overgået
sig selv og fremtryllet alle tiders buf-
fet, der kunne tilfredsstille selv de
mest kræsne ganer, og der var rige-
ligt. Sandelig en stor dag for Dansk
Alderdomshjem, dens placering midt
i det danske mindretal i Sydslesvig og
med venner i Danmark som trofaste
støtter. 

Beboere og gæster bydes velkommen i det store telt af centerleder Bodil Bjerregaard Brocks.

[KONTAKT] Når Mindretalsrådet
mødes i Berlin næste uge ons-
dag, forventer SSF, at det helt og
holdent bakker op i to anliggen-
der.
SSF har atter sat ligestillingen af
det danske skolevæsen i Syd-
slesvig på dagsordenen - i denne
omgang kravet til forbundsrege-
ringen og forbundsdagen om li-
gesom i 2011 at yde et tilskud til
skolerne i 2012 som kompensa-
tion for de nedskæringer, Kiel-
regeringen har foretaget i 2011
og 2012.
Samtaler med finansordførere
for de politiske partier i for-
bundsdagen er møntet ud i po-
sitive meningstilkendegivelser,
men indtil videre har mindretal-
lets fordring ikke sat sig sine spor
i de igangværende budgetfor-
handlinger i Berlin.
Også Mindretalssekretariatets
fremtid er sat på dagsordenen,
efter at forbundsrevisionskonto-
ret har tilkendegivet, at Mindre-
talsrådets sekretariat kun bør be-
sættes med en almindelig sekre-
tær - og ikke, som nu, med en
akademiker.
SSF minder Mindretalsrådet om,
at det a.h.t. problemstillingen og
opgaveløsningen er nødvendigt
at besætte deltidsstillingen med
en akademiker - p.t. friseren

Thede Boysen - for at kunne le-
ve op til de intentioner, de fire
anerkendte nationale mindretal
i Tyskland - friserne, sorberne,
de danske sydslesvigere og sinti
& roma - har med mindretals-
sekretæren, der er placeret i for-
bundsindenrigsministeriet.
Det er SSFs opfattelse, at den
mindretalspolitisk begrundede
etablering af mindretalssekreta-
riatet ikke kan statusændres
med en revisions, altså en for-
valtnings opfattelse af sagen -
uden skelen til Forbundsrepub-
likkens mindretalspolitiske afta-
ler og forpligtelser.
Ikke mindst også, fordi sekreta-
riatet udelukkende blev placeret
i det ministerium, fordi man ved
oprettelsen for nogle år siden ik-
ke fandt andre steder at placere
det.
Mindretalsrådet med østfriseren
Karl-Peter Schramm som for-
mand har opfordret forbundsre-
geringens mindretalskommitte-
rede dr. Bergner til at tage affæ-
re politisk, så der rettes op på - i
det mindste - de to nævnte min-
dretalspolitiske misforhold.
Mindretalsrådet vil vurdere,
hvordan mindretallene kan læg-
ge yderligere pres på regeringer-
ne i Berlin og i Kiel.

SYDSLESVIGSK FORENING

Mindretalsrådet
vil øge presset
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Studieafdelingen & Arkivet

Ansgar Flensborg

Ansgar Slesvig

Uffes Kaffebar Tønning

FDF

7.
SdU: Aften/natpetanque på banerne bag Læk Danske Skole kl. 19
Flensborg SSF-distrikt Skt. Hans: Bingo i Jørgensby-Skolen kl. 19.30
SSF-distrikt Munkbrarup: Lotto i Oksbøl Forsamlingshus kl. 19.30
SSF-distrikt Drage-Svavsted: Høstfest i Drage Forsamlingshus kl. 19
Slesvig IF: Lotto i klubhuset, Husumer Str. 72 kl. 19.30
SSF-distrikt Skovby: Lotto i Hærvejshuset kl. 19.30
SSF-distrikt Ravnkær: Tur til ”Schokoladenküche“ i Kappel fra forsamlingshu-
set kl. 15.45

8.
SdU: Nordisk efterårslejr på Is land for 13-17 årige 8.-14.10.
SdU: Høvdingebold turnering for 14-21 årige i Idrætshallen, Flensborg kl.
10-14 SSF Husum og Ejdersted amter: Tur til Ærø 8.-9.10. 
SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Udflugt med Grænseforeningen Thy/Mors til
Sønderborg Slot og Dybbøl Mølle fra Christianslyst kl. 9 og Satrup Skole kl.
9.15

10.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Hygge med Margretheklubben i menighedshu-
set kl. 14

11.
Biffen Flensborg: „Eksperimentet“ vises på Flensborghus kl. 19.30
DSH – Aktive Kvinder Egernførde: Fremstilling af „Tempo- og Zettelboxen“ 
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med Sejlklubben i Tønnsenhuset 
kl. 9 Ansgar Menighed Slesv ig: Sangaften i Ansgarsalen kl. 19.30
SSF-distrikt Bøglund: Hobby i forsamlingshuset kl. 19.30

12.
Flensborg Y`s Men`s Club og Dansk Santalmission: Foredrag med Susanne
Morthorst om ”Læring for livet” i Ansgar Kirkens Menighedshus, Flensborg
kl. 18 Flensborg SSF-distrikt Nord: Lotto i Spætteklubben kl. 14.30
Lyksborg menighed: Senioreftermiddag i præstegården kl. 15
SSF-distrikt Is ted/Jydbæk: Husflid i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19.30
Slesvig Seniorklub: Hygge med kaffebord i Ansgarsalen kl. 14.30
Slesvig Ansgar Menighed: Børneklubben Spiloppen mødes i klubrummet un-
der Ansgarsalen kl. 15

13.
Harres lev Kvindeforening: Hygge og snak i konfirmandstuen kl. 19.30
Vanderup Kvindeforening: Toner fra klangskåle og afspænding i Seniorcen-
tret, Tarp kl. 19.30 Egernførde menighed: Ældreeftermiddag i kirkens have-
stue kl. 15 Torsdagsklubben Mårkær: Hygge hos Gertrud Jochimsen kl. 15

Heer drååwe we üs
7.
Fri isk Fori ining: Friisk Harfsthuuchschölj önj Jaruplund Højskole 7.-11. 10.

Sang i salen
[KONTAKT] Som noget nyt holdes
der sangaften i Ansgarsalen: 
Der indbydes til sangaften i Ansgar
Slesvig tirsdag den 11. oktober kl.
19.30. Der bliver sunget nyt og gam-
melt fra salmebogen og Højskole-

sangbogen. Der er også tid til en snak
og en kop kaffe. Menigheden håber,
at mange vil finde vej derhen, så de
får rørt sangermuskelen. 
Det er sundt at synge, så und dig selv
den fornøjelse.

Fokus på Bangladesh
[KONTAKT] Susanne Morthorst kom-
mer til Flensborg onsdag den 12. ok-
tober for at fortælle om sit arbejde
som volontør i Bangladesh. Hun har i
to omgange arbejdet som lærer ved
en skole, som drives af folk i Dan-
mark og Sydslesvig. De mange ople-
velser og erfaringer vil hun dele med
lytterne under titlen: ”Læring for li-
vet”. Mødet med Susanne Morthorst
finder sted 12. oktober kl. 18 i Ans-

garkirkens menighedshus, Aabenraa-
gade/ Apenraderstr. 25 i Flensborg,
arrangeret af Flensborg Y’s Men’s
Club og Dansk Santalmissions Initia-
tivgruppe i Sydslesvig. Mødet begyn-
der med aftensmad, og af hensyn til
maden bedes om tilmelding til Mor-
ten Mortensen, tlf. 0461-16098686.
Alle er velkomne, og arrangørerne
håber på god tilslutning.

I skole 
i Bangladesh.
(Foto: privat)

[KONTAKT] Anne Linnet, der er fami-
liært knyttet til hvilehjemmet Bennet-
gaard, gav en fin koncert den 24.
september i Frimenighedskirken i
Rødding til fordel for institutionen. 

En lidt forkølet pianist Jesper Bo Han-
sen og Engelina Andrina Larsen som
dygtig andenstemme sørgede for bag-
grunden til et sangrepertoir fra de go-
de gamle dage: ”Smuk og dejlig” over

”Tusind stykker” til nutidens ”Aqua-
rium”. Stemningen var på sit højeste,
da publikum istemte ”Forårssangen”.
(Foto: Dieter Lührssen)

[KONTAKT] Tirsdagen sidst var der
igen fuldt hus til den månedlige café-
eftermiddag på Uffe-Skolen, hvor og-
så bogbussen var med. Alle havde lej-
lighed til at se på udstillingen med
årsmødeplakater fra 1952 til i dag. 
Ikke kun børnene kunne glæde sig
over klovnen ”Vigo” – også de voks-
ne morede sig prægtigt. 

JJ

Klovnen Vigo underholdt børn og
voksne. (Foto: Connie Freudenreich)

Fuldt hus

Medvirkede ved gudstjenesten
[KONTAKT] FDF-kredsleder Marie
Andersen kan fortælle, at omkring 80
havde taget turen om Helligåndskir-
ken, der sidst var vært for FDF Flens-
borg og Helligåndskirkens traditionel-
le høstgudstjeneste. Høstgudstjene-
sten startede med, at FDF-kredsens
fane blev båret ind af Nora Ander-
sen, og bag hende fulgte FDFere
med medbragt frugt, grønt og blom-
ster op igennem kirken. Under guds-
tjenesten blev FDF igen synlig et par
gange, oplyser Marie Andersen, da
Rike Bartman stod for læsningen af
søndagens tekster. Ligeledes havde
provst Viggo Jacobsen brug for 10
FDFere for at anskueliggøre lignelsen
om Jesus helbredelse af de 10 spe-
dalske, hvor kun den 10. huskede at
sige tak. 10 FDFere agerede derfor
de 10 spedalske, hvor den sidste
FDFer, Mirielle Bold blev tilbage, ef-
ter de andre havde sat sig ned, og
hun huskede at takke for helbredel-
sen. I prædiken kom Viggo Jacobsen
ind på ordet ”tak”. Høstgudstjeneste
er en tak for afgrøden som trods
sommerens og efterårets regn har

vokset, så vi kan være sikre på at få
mad resten af året. Det er ikke som
sult, hungersnød, som vi kan se forti-
den i Afrika. Vi bør huske at takke for
livet og alt det, som vi har, derfor gik
”dagens kollekt” fra høstgudstjene-
sten til Folkekirkens Nødhjælp.
Efter vi havde sunget de sidste høst-
salmer, og fanen var blevet båret ud
under postludiet, sluttede vi høst-
gudstjenesten af med en kop kaffe,
te eller juice, hvortil Maike, Maren,
Jytte havde bagt kager og Gisela fin-

gerbrød. FDF Flensborg havde sit sid-
ste møde inden efterårsferien den
26. september. Efter efterårsferien er
der et enkelt FDF-møde i Uglereden
Tarp, inden vi flytter vore FDF-møder
til Flensborg igen, oplyser den flens-
borgske FDF-kredsleder. Efter at
Christian Paulsen-Skolen er blevet
nedlagt, har Cornelius Hansen-Sko-
len sagt ja tak til at være mødested
for FDF-kredsen, hvilket vi er tak-
nemmelige over, understreger Marie
Andersen. 

FDFerne i våbenhuset, inden fanen og
de medbragte frugter bæres op igen-
nem Helligåndskirken. (Foto: privat)

[KONTAKT] Studieafdelingen og Arki-
vet tilgængeliggør for tiden den del af
sine samlinger, der er registreret i
edb-programmet Arkibas, på sin
hjemmeside. Frem over kan man
hjemme fra sin egen computer søge i
arkivets samlinger. Det gælder allere-
de for tusindvis af fotos. Inden længe
kommer der mere. Kom og hør om

de mange nye muligheder – René
Rasmussen åbner vejen til hjemmear-
bejde i Arkivet på Dansk Centralbib-
liotek i Flensborg mandag den 10.
oktober kl. 19.30. RR

Besøg arkivet - også på PC

Arkivet har meget at vise - snart også
på nettet. (Foto: Arkivet)
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Hatlund-Langballe

Isted-Jydbæk

Flensborg-Biffen

PC-kursus med plads til flere
[KONTAKT] SSF Jaruplund, Veding og
Sankelmark tilbyder et PC-kursus på
Jarupund Højskole. Kursusstart er
den 2. november kl. 19.00-20.45 og
kører over 15 aftener (30 timer). Alle,
der har en basisviden om brugen af
PC, kan deltage, og deltagerne afgør

første aften, hvad de ønsker yderlige-
re undervisning i. Kurset er ikke over-
tegnet, som der fejlagtigt stod i den
senest udsendte aktivitetsoversigt, så
mød bare op den første aften eller
indhent yderligere oplysninger hos
Inge Lise Bøwes, tlf. 04630 1247.

Billetter til aftenfest
[KONTAKT] Harreslev Kobbermølle
UF har stadig nogle billetter til sin af-
tenfest den 29. oktober kl. 19 på Ho-
tel Nordkreuz (Restaurant Colo-
seum). Så hvis du har brug for en bil-

let, kan du købe den i Union Bank
Harreslev frem til i morgen, fredag
den 7. oktober. Der er mad og dans.
Pris: 25 euro

HKUF

Tragisk:
»Eksperimentet«
[KONTAKT] Den dansk filmklub »Bif-
fen« i Flensborg viser tirsdag den 11.
oktober kl. 19.30 Louise Friedbergs
danske film »Eksperimentet« fra
2010. Det sker i (biograf)salen på
Flensborghus.I ”Eksperimentet” for-
tælles den tragiske historie om, hvor-
dan den danske stat i slutningen af
1940rne fjernede en flok grønland-
ske børn fra deres forældre for at
”danskificere” dem, og efterfølgende
gøre dem til rollemodeller for hele
det grønlandske folk. Dette eksperi-

ment satte dybe psykiske sår i de un-
ge forsøgskaniner. Filmens instruktør
er den debuterende Louise Fried-
berg, som har fokuseret på at fortæl-
le historien så historisk korrekt som
muligt. Pressen skrev: ”...en lille film
om en stor problemstilling, fortalt i
farvemættede nærbilleder af den
grønne ø og dens smukke børn, og
bør ses for sin usentimentale og so-
bre tilgang til et pinligt kapitel i dansk
historie.”

Sommerafslutning i haven
[KONTAKT] For nogle uger siden
mødtes SSF Isted-Jydbæk til sin tradi-
tionelle sommerafslutning med grill. I
år mødtes vi hos Willi og Roswitha i
deres have. Vi var overraskede over
vejret, fordi det var en af de varme-
ste dage her i sommer, og det havde
vi bestemt ikke regnet med. Vi mød-
tes - 16 voksne og 8 børn. Alle havde

medbragt dejlige salater og lækkert
kød. Vi lavede et salatbuffet. Da det
jo altid varer lidt, inden grillmaden er
færdig, fik børnene mulighed for en
lille ”badetur”; Willi og Roswitha
havde nemlig opstillet en pool til
børnene. Efter deres bad var maden
så også færdig. Mændene stod ved
grillen og var godt svedt igennem,

fordi vi havde en megagrill, der bare
varmede uden lige. Alle nød maden
på terrassen i solen. Efter maden sad
vi sammen og snakkede om det ene
og andet - også om det kommende
program. En af os havde endda med-
bragt en flaske sekt; vi nød både den
og solen. 

NSch

Hygge og samvær kendetegner møderne i SSF Isted-Jydbæk. (Foto: privat)

Sort Sol - en oplevelse
[KONTAKT] Vejret kunne ikke have
været bedre, da knap 20 fugle-entu-
siaster lørdag eftermiddag tog af sted
for at opleve naturfænomenet Sort

Sol, hvor tusinder af stære samles
ved solnedgang for at gå til ro for
natten. Det var SSF-distrikt
Hatlund/Langballe, der i samarbejde

med distrikterne Lyksborg og Sørup
havde inviteret til en stor naturople-
velse. Første station på turen var
Aventoft, hvor naturvejleder Siggi
Pfingsten steg om bord på bussen og
guidede den frem til Højer Sluse, 
alt imens han forklarede og påpege-
de, hvad der for tiden rører sig i
marskområdet. Han forberedte os på
naturfænomenet Sort Sol, idet han
fortalte om stærenes levevis og vaner.
I god tid før solnedgang indtog vi vo-
re observationspladser på en lille høj
i nærheden af Gudskogsøen/ Gotte-
skoogsee, hvor Siggi var temmelig
sikker på, at stærene ville overnatte.
Det er nemlig ikke til at forudse med
absolut sikkerhed, hvor stærene slår
sig ned for natten, men en erfaren
naturvejrleder som Siggi er til at stole
på i den hensigt.
”Nu kommer de,” lød det oprømt fra
de ventende mennesker. 
Og det var et fantastisk syn. Store
skarer af stære kom flyvende, samle-
de sig og dannede flotte former på
himlen, når en høg eller andre rov-
fugle prøvede at tage en af stærene.
Menneskene lod sig bjergtage af sku-
espillet, der lige så stille var forbi, da
solen var gået ned. Virkelig en stor-
slået naturoplevelse ud over det sæd-
vanlige, idet der blev skønnet, at ca.
600.000 stære gik til ro et par hund-
rede meter fra os den aften.

Annegret Jöhnk
Fuglevennerne venter på naturfænomenet.

Sort Sol, en fantastisk naturoplevelse. (Fotos: privat)

Familieudflugt
med ø-picnic
[KONTAKT] En lørdag i september
havde Hatlund/Langballe SSF-distrikt
inviteret til en udflugt med picnic til
Store Okseø. Omkring 25 personer
mødte op på parkeringspladsen i
Langballeå for at tage afsted i fællessk
Vi drog afsted i privatbiler og vejen
førte gennem Flensborg til Sønder-
hav. Her tog vi færgen til til Okseøen,
hvor vi hurtigt fandt et hyggeligt sted
til vort udstyr og den medbragte
mad. Mens de voksne fik en sludder,
kunne børnene tumle sig rundt om-
kring i vandet og  klatretræerne. 
De hjemmelavede salater og boller
blev nydt ved en solrig picnic.

Herefter samledes gruppen for at gå
på opdagelse øen rundt. Her stødte
vi på øens beboere, en pony, et æsel,
en flok får og en hundehvalp – og
selvfølgelig kunne udsigten over
Flensborg Fjord nydes hele vejen
rundt. Dagen sluttede over en kop
kaffe og en is på øens kro.
Dagens resume: Kanon udflugt med
masser af solskin, varme, hyggeligt
samvær, gode samtaler, bevægelse
for både børn og voksne og dejlig
mad.
Tak for turen.

Annika Zander

På tur øen rundt.

Den lille strand lokkede.

Første hold tager færgen. (Fotos: privat)
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Friisk Foriining

Herbsthochschule für
Jung und Alt
[KONTAKT] Friisk Foriining bietet 7.-
11. Oktober wieder eine friesische
Herbsthochschule mit einer Vielzahl
von Aktivitäten an, bei denen die fri-
esische Sprache im Mittelpunkt steht.
Die Herbsthochschule findet statt in
Jaruplund Højskole, der dänischen
Heimvolkshochschule in Jarplund.
Wer gerade Friesisch lernt, ist genau-
so willkommen wie diejenigen, die
es schon können. Das umfangreiche
Programm bietet verschiedene
Workshops und Seminare wie Rheto-
rik, Mosaikbilder, Line Dance, Tai
Chi, „Tabu“ auf Friesisch, das alte fri-
esische Kartenspiel Knüffeln oder ei-

ne Theaterwerkstatt. Ein Friesischkurs
für Anfänger fehlt genau so wenig
wie Filmvorträge über den westli-
chen Ochsenweg und eine Reise
nach Usbekistan. Das Rahmenpro-
gramm mit einem Kinoabend, einer
Exkursion durch die Geltinger Birk
und ein Shufflebord-Turnier runden
die diesjährige Herbsthochschule ab.
Für Kinder und Jugendliche wird ein
Extraprogramm angeboten, das Bau-
en mit Parketthölzchen und aus-
geschlachteten technischen Geräten,
Wii und Sing-Star umfasst.
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Jaruplund Højskole. (Foto: privat)

Besonderes Heimatbuch
[KONTAKT] Was macht das Beson-
dere der „Heimat Nordfriesland“
aus? Warum fühlen sich die Mens-
chen hier gut? Und was ist eigentlich
friesische Identität? Antworten auf
diese Fragen bietet das Buch „Hei-

mat Nordfriesland. Ein Kanon friesis-
cher Kultur" vom Bredstedter Nord-
friisk Instituut. In 13 Abschnitten ge-
hen Institutsdirektor Prof. Dr. Tho-
mas Steensen als Autor sowie die In-
stitutslektoren Harry Kunz und Fiete

Pingel als Redakteure den Inbegriffen
des Nordfriesischen nach.
Die Basis für die hier zusammenge-
fassten Erkenntnisse bildete eine Rei-
he von Befragungen, etwa bei den
friesischen Vereinen, bei Studieren-
den, bei nordfriesischen Landfrauen
und bei der Leserschaft der vom In-
stitut publizierten Vierteljahresschrift
„Nordfriesland“. Auf diese Weise
konnten Hinweise aus der interessi-
erten Öffentlichkeit in den Kanon
eingehen. Eine wesentliche Grundla-
ge bildete aber auch die Auswertung
der regionalkundlichen Literatur.
Ziel war nicht etwa ein kritikloser
Lobpreis des Friesentums. Entstanden
ist vielmehr ein Buch, das auf der
Grundlage sorgfältig aufgearbeiteter
Informationen zu den einzelnen
Themen zum Nachdenken über die
friesische Identität anregen soll. Zita-
te aus den Befragungen und aus der
Literatur beleuchten eine Vielzahl
von – durchaus auch gegensätzlichen
– Aspekten. 
Erarbeitet wurde der „Kanon friesis-
cher Kultur“ im Rahmen eines Pro-
jekts, das aus Mitteln des Bundes
vom Frasche Rädj, Interfriesischer
Rat Sektion Nord gefördert wurde.
Das Buch umfasst 192 Seiten und ist
mit über 170 meist farbigen Abbil-
dungen reich illustriert. Es kostet
26,80 Euro und ist zu beziehen über
den Buchhandel oder beim Nord-
friisk Instituut in Bredstedt.

»Heimat Nordfriesland. 
Ein Kanon friesischer Kultur«.

Künftige EU-Förderprogramme ab 2014 im Mittelpunkt
[KONTAKT] Aus Anlaß des 10. Jahre-
stages der Europäischen Sprachen
hat die FUEV (Föderalistische Union
Europäischer Volsgruppen) im
Rahmen ihre Konferenz in
Celovec/Klagenfurt gemeinsam mit
dem europäischen Netzwerk NPLD
(Network to Promote Linguistic Di-
versity) eine Erklärung veröffentlicht.
Darin heißt es unter Bezugnahme
auf die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union und des Lissa-
bon Vertrages sowie der Charta der
Regional- und Minderheitensprachen
des Europarates: »NPLD und FUEV
verpflichten sich zu einer engen Zu-
sammenarbeit um die Regional- und
Minderheitensprachen zu fördern:
Sie setzen sich ein für eine stärkere
internationale Anerkennung dieser
Sprachen, durch die Sichtbarmach-
ung des Wertes und der Bedeutung
dieser Sprachen für die Vielfalt Euro-
pas und der Bedeutung und Chan-
cen, die diese für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und die wirts-
chaftliche Entwicklung, bieten.
Schwerpunkt der gemeinsamen Be-
mühungen ist die Öffnung der EU-
Förderprogramme für die Regional-
und Minderheitensprachen, insbe-
sondere die angemessene Be-
rücksichtigung im nächsten EU-Fi-
nanzrahmen von 2014-2020.«
Die FUEV bemüht sich im Rahmen
einer neuen europäischen Vernet-
zungsinitative um die Bündelung des
Engagements für die Regional- und
Minderheitensprachen in Europa.

3. REGIONALKONFERENZ
RML2FUTURE
Über 75 TeilnehmerInnen der euro-
päischen Minderheiten sowie vers-
chiedene Vertreter der Kärntner Slo-
wenen folgten der Einladung des Ra-
tes der Kärntner Slowenen nach Ce-
lovec/Klagenfurt. Am Beispiel der
zwei- und mehrsprachigen Projekte
der Kärntner Slowenen im vorschu-

lischen und schulischen Bereich wur-
den Konzeptionen, Didaktik und
Methodik aber auch Rahmenbedin-
gungen, Fachkräfte-Bedarf und finan-
zielle Ausstattung kritisch beleuchtet
und diskutiert. Präsentiert wurden
ebenfalls die Konzepte des frühen
Sprachenlernens bei der deutsch-
sprachigen und ladinischen Volks-
gruppe in Südtirol, bei den Sorben in
der Ober- und Niederlausitz, bei den
Nord- und Südschleswigern im
deutsch-dänischen Grenzland, in der
deutschsprachigen Gemeinschaft in
Belgien, in Westfriesland, Wales,
Graubünden und dem Burgenland.
Daher wurden im Rahmen der Kon-
ferenz auch die Fördermöglichkeiten
der EU-Programme für Lebenslanges
Lernen, neuere wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Studien zur Mehrs-
prachigkeit sowie weitere Projekte
der europäischen Netzwerke Merca-
tor, NPLD und RML2future (Netz-
werk für Mehrsprachigkeit und
sprachliche Vielfalt) vorgestellt.
Der Obmann des Rates der Kärntner
Slowenen Valentin Inzko und der
FUEV-Präsident Hans Heinrich Han-
sen, zeigten sich positiv über das En-
gagement und die Begeisterung der
Akteure. Beide mahnten zugleich die
politischen Entscheidungsträger an,
mit einer entsprechenden Ausstat-
tung und dem entsprechenden Um-
gang mit den Minderheiten, dazu
beizutragen, vorhandenes Potential
für jede Region wirklich nutzbar zu
machen. „Verbindend für alle Regio-
nen ist die Bemühung, eine hoch-
qualitative, kontinuierliche Sprach-
vermittlung der Regional- und Min-
derheitensprache im Kontext der eu-
ropäischen Sprachen anzubieten.
Dabei sind insbesondere die vers-
chiedene historische und regionale
Kontexte, demographische Verände-
rungen, begrenzte Rahmenbedin-
gungen und fehlendes Fachkräfte-
Personal, Herausforderungen, die

von den Praktikern zu meistern sind.
Es ist Anliegen von RML2future hier-
bei dem Bedarf an Vernetzung, Un-
terstützung und europäischer Zusam-
menarbeit gerecht zu werden,“ so
Judith Walde, Projektmanagerin des
Netzwerkes RML2future. Die Konfe-
renz war eine gemeinsame Veranstal-
tung des Rates der Kärntner Slowe-

nen und des Netzwerkes für Mehrs-
prachigkeit und sprachliche Vielfalt,
kurz RML2future, organisiert unter
Leitung von Marko Oraže und Judith
Walde.

EUROPÄISCHER TAG DER 
SPRACHEN 2011
Unter Leitung von Hester Knol und
Sonja Horvath von der Jugend Euro-
päischer Volksgruppen (JEV) haben in
Klagenfurt-Wölfnitz über 50 Schüle-
rInnen und deren Lehrkräfte eine
spannende und interaktive Präsenta-
tion zum Tag der Sprachen in Europa
erlebt. Zwischen Podcasts, kurzen
Vorträgen und lebendiger Präsenta-
tion der Minderheitenvertreter fand

spielerisch eine Heranführung an die
sprachliche Vielfalt und die Regional-
und Minderheitensprachen statt.
Die Präsentation in den Schulen ist
Teil der sprachfördernden Projekte
im Jugendbereich, die von RML2fu-
ture entwickelt werden. 
Das vorbereitete Quiz anlässlich des
Europäischen Tages der Sprachen

2011 mit über 20 Fragen und Bei-
spielen, gewann Meto Nowak, stell-
vertretender Leiter des Witaj-Sprach-
zentrums in Cottbus/Chocebuz, vor
Karl Hren, dem Vorsitzenden des
EBLUL Länderkomitees Österreich
und Heledd Daniel vom Network to
Promote Linguistic Diversity (NPLD).

FUEV-PRÄSIDIUM TAGTE
Das FUEV-Präsidium traf sich im Vor-
feld der 3. Regionalkonferenz 2011
zur Präsidiumssitzung beim Rat der
Kärntner Slowenen. Auf der Tage-
sordnung stand die Auswertung der
Delegiertenversammlung 2011, die
Vorbereitung der Regionalkonferenz
in Kärnten sowie der kommende FU-

EV-Kongress 2012 in Moskau.
Hans Heinrich Hansen und Martha
Stocker von der FUEV und Valentin
Inzko und Nanti Olip vom Rat der
Kärntner Slowenen nutzten die Kon-
ferenz, um sich über die aktuellen
Entwicklungen in Kärnten, insbeson-
dere rund um die Lösung der Ortsta-
fel-Frage zu beraten.

TREFFEN MIT EBLUL-LÄNDER-
KOMITEE
Auf Einladung der FUEV fand im
Rahmen der Regionalkonferenz eine
Arbeitssitzung mit Karl Hren, dem
Vorsitzenden des EBLUL-Länderko-
mitees Österreich statt. 
Gespräche mit EBLUL-Länderkomite-
es finden im Zuge der neuen Vernet-
zungsinitiative der FUEV mit weite-
ren Akteuren im Bereich Regional-
und Minderheitensprachen statt. 
Im Mittelpunkt der Diskussion stand
die Sicherung der Förderung der Re-
gional- und Minderheitensprachen
durch die zukünftigen Finanzierung-
sprogramme der EU.

Teilnehmer der Regionalkonferenz. (Foto: FUEV)
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Nyt køkken vakte glæde
[KONTAKT] Så fik Hanved-Langbjerg
SSF-distrikt sit køkken indviet. 
30 medlemmer og gæster havde ind-
fundet sig i den anledning for nogle
dage siden. Præcis kl. 15 begyndte
formand Bernd Friedrichsen sin tale,
hvor han ganske kort fortalte om de
forandringer, som var sket inde og
omkring forsamlingshuset i de forløb-
ne halvanden år. 
Toppen af kransekagen var dog for
ham at stå her i dag og få lov til at
klippe snoren over til et flot nyt køk-
ken. Han nævnte igen, at vi uden
den store hjælp fra A.P. Møller-Fon-
den og SSFs ejendomsafdeling ikke
ville have været i stand til at magte

denne opgave. Uden at formanden
selv var klar over det, havde resten af
bestyrelsen været enig om, at hans
kone Evi havde fortjent en anerken-
delse for hendes store indsats, og
den gave fik hun overdraget af næst-
formand Blide Borg. 
Så kunne snoren til køkkenet endelig
klippes over, køkkenet blev inspice-
ret, og bagefter var der kaffe og kage
samt grillpølser til alle. En rigtig glad
eftermiddag.

Dieter Gösling

Det nye køkken blev taget i øjensyn. (Fotos: privat) Hygge omkring bordene i mødelokalet. 

Altid nyt fra det gamle Slesvig
[KONTAKT] Hans livsvej er i sig selv
en spændende historie.
Møder man ham, som regel på cykel,
men også gående, faktisk hver dag
på det danske bibliotek på Slesvig-
hus, ofte diskuterende med overbib-
liotekar Carsten Reyhé, eller andet-
steds med interessante og interesse-
rede medborgere, er der nye opda-
gelser at gøre og nye informationer at
få. Jürgen Hoppmanns ørneøjne læg-
ger mærke til hændelser og tegn,
som den almindelige passerende ik-
ke bemærker.
Humoristisk kunne man kalde ham
Slesvigs byhistoriske mesterdetektiv.
Men Jürgen Hoppmann er mere.
Han er en skat, et fund, som også
mange lærde videnskabsmænd
værdsætter. Flere interessante lysbil-
ledforedrag er en del af hans virke på
dansk, sydslesvigsk og tysk.
For nogle år siden inspirerede dr.
Lars N. Henningsen fra Dansk Cen-
tralbiblioteks Arkiv og Studieafdeling,
selv en personlighed og umådelig kil-
de af viden og bevarelse, 34 danske
sydslesvigere til at skrive bidrag til
bogen »Da Sydslesvig gik af lave«.
Hoppmann foreslog ved den lejlig-
hed, at bogen også burde oversættes
til og udgives på tysk - som vidnes-
byrd om mange sydslesvigeres over-
beviste sindelagsskifte efter 1945 og
et trofast holden-ved det danske i
vanskelige tider.
Hoppmanns vennekreds i ind- og
udland er omfattende. Hans målbe-
vidste rejser fører ofte til Danmark,
fortrinsvis til Glyptoteket i Køben-
havn, til museer. På krydstogt med
Hermann Wilhelm Bissens fortid og
værker - bl.a. Istedløven - er han nå-
et langt. En uventet kædereaktion
om Slesvigs Hesterbergs historie fik
ikke Hoppmann til at lægge favoriten
Bissen på hylden i sit imponerende
private bibliotek, i sig selv en fund-
grube af velordnede fortidsdokumen-
ter. »Men nu fortsætter jeg med Bis-
sen«, siger han energisk, skildrer pro-
jektet, mens vi hygger os over en kop
kaffe og blommekage uden hveps.

UD I VERDEN OG TILBAGE IGEN
Jürgen Hoppmann blev født i 1937.
Forældrene ejede et Reformhaus,
som senere flyttede til den dengang
så livlige Lolfod. Forinden boede fa-
milien overfor den uforglemmelige
Schleihalle. I fritiden var faderen be-
skæftiget der som kasserer.
Fem bomber, der allerede i 1941
mere tilfældigt blev kastet over slista-
den, ramte især Lolfod. Ruinerne
blev et ægte tilløbsstykke for befolk-
ningen. Vort gamle hus på Lolfod 69
blev beskadiget udvendigt og fik nog-
le revner, der siden medførte skæve
gulve, så nogle af de tidligere beboe-
re måtte sove i senge, der ikke var li-
ge. Det var en nærmest morsom føl-
ge. Men huset, bygget på gammelt
Sli-morads (som også det faldefærdi-
ge teater er bygget på) hævede sig
stolt af mudderet.
Den kritiske medborger Hoppmann,

selv tidligere mangeårig beboer af
Lolfod 69, drister sig til at sige i dag:

»Alt for tidligt måtte vi af sted. 
Godt med Slesvighus. Det er vi glade
for, og det har vi kæmpet for. Den
meget omtalte kabale er dog ikke gå-
et op endnu. Og den kommer vi æl-
dre vel heller ikke til at opleve mere.
Det er et vovestykke, også økono-
misk set. Der mangler en realistisk,
overbevisende planlægning omkring
den yderst nødvendige sal for alle.«
Det er der en del slesvigere, der me-
ner, og kniber en halvtør tåre. Og en
dag bliver det et lokalhistorisk emne.
Hans første erindring som barn var
reformhusets buede vinduer. Han
mindes også, at mudderet fra bomb-
ningen regnede ned over det velfun-
gerende hotel Stadt Hamburg, så det
havnede i tagrenderne i store bun-
ker. I Slesvig var der ungdomsgrup-
per, gangs, der afleverede morsom-
me »krigserklæringer« til banderne i
de omkringliggende gader: 
Nedre Philippsensgade mod Øvre

Philippsensgade. Det rene pjat. Man
kastede om sig med knive - også pi-

gerne. Efter krigen blev Hoppmann
dansk skoleelev. Ansgar-Skolen er i
bedste erindring.
»Vore danske lærere var ægte pione-
rer. Vor alsidige uddannelse og kos-
mopolitiske indstilling gjorde, at
mange af eleverne senere drog ud i
verden, ikke kun til Danmark.
»I vor klasse havde vi de bedste
drenge«, som en tidligere elev sagde
på et klassetræf. Iblandt dem var Jür-
gen Hoppmann.
Han blev siden skibsdreng og rejste
hele verden rundt. Uvilkårligt blev
slesvigeren en selvlært historiker.
Han skrev ned og samlede indtryk.
Han var så heldig - og dygtig -, at
han fik et krævende arbejde hos SAS
i København og senere igen hos Luft-
hansa i Hamborg. Og så vendte han
ellers - som planlagt - hjem igen.

VID HORISONT
Man kunne skrive en lang kronik om

denne stille, slesvigske himmelstor-
mer. Ved indvielsen af Volkskunde-
museet på Hesterberg udtalte de fle-
ste gæster gadens navn med langt e.
Tænkte de måske på den kendte
operettestjerne Heesters?
Hoppmann skrev til Johannes He-
esters og fik svar af konen Simone
Rethel: Aldrig været på Hesterberg.
Hoppmann fandt ud af, at Klein He-
sterberg havde ligget på en kæmpe
bakke på det nuværende landråds-
kontors område, et skudsmål fra slot-
tet. Senere har man brugt jorden fra
bakken til teglsten til Gottorp slot;
ihukommende legendariske Poul
Kürstein: Gottorp staves med p, al-
drig med f. Hesterberg hed oprinde-
ligt Monte Cavallo.
Også slesvigske kronikørers studier
viderefører Hoppmann mange gange
med nye erkendelser. Hertugens
kansler, Adam Olarius, citeres ofte. 
I forbindelse med Bissens liv nævnes
navne fra en stor vennekreds, bl.a.
malerne Westphal, pastor Callisen,
senator Wieck. Det var Hoppmann,
der genopdagede et spændende
voldsystem i skoven  bag Gottorp,
der af fagfolk betragtes som tidlige
belejringsvolde mod Gottorp Slot.
Men Hoppmann anser dem for væ-
rende volde, der er ældre end slottet
og har fungeret som værn af hele
den nordlige slibred.

BISSEN, RAMBUSCH OG GULD-
ALDEREN
Da biblioteket flyttede til Slesvighus,
fik Hoppmann til opgave at overræk-
ke Bissens buste til byens museum,
en ganske speciel gave, der ikke har
fået den fornødne opmærksomhed
endnu. Forleden var der besøg fra

Danmark, New York og Brasilien: 
Familien Rambusch havde begivet sig
på forfædrenes spor. 
En af forfædrene havde ejet toldhu-
set, nu restaurant ved siden af Stadt
Hamburg. Hoppmann samlede ihær-
digt på informationer til Rambuschs
familieforskning, hvorved der opstod
en livlig kontakt mellem Hoppmann
og Rambuschs. Støttet af Wolfgang
Thieles og takket være Hoppmanns
indsats blev der et herligt gensyn
med fortiden. Hoppmann er så fri-
stende, at man kunne overveje at
skrive en bog om personligheden og
lokalhistorikeren. 
I løbet af samtalen om Bissen blev
den danske Guldalder lyslevende
med H.C. Andersen, Grundtvig, Kier-
kegaard, Ørsted, Oehlenschläger,
Bissen, Thorvaldsen. Og på
Hoppmanns historiske ekskursioner
var professor Otto Nielsen, Slesvig,
ledsager. Begge fulgte bl.a. Bissens
spor i Tyrol. 

PÅ EGET ANSVAR
Ansvaret tog unge Irmtraut alvorligt,
da hun for efterhånden mange år si-
den mødte den unge Hoppmann til
dansant på teatercafeen. 
Der var »damevalg« og den charme-
rende unge kvinde valgte netop den
lidt stædige, usædvanlige unge
mand. Han slap ikke, selv om han li-
ge havde gemt sig på wc for at undgå
at skulle danse. På eget ansvar, sagde
han, da han indså, at han ikke slap.
Det blev til betagelse på begge sider.
Det ansvarsfulde og krævende part-
nerskab har de begge to levet op til
igennem årtier - med gensidig støtte
og udholdenhed.

Johanna

Lolfod 69 efter bombeangrebet i 1941.

Jürgen Hoppmann, en slesvigsk personlighed, der ikke gør det store nummer af
sin person. Den fødte slesviger er  en seriøs, ihærdig og bemærkelsesværdig for-
sker og videnskabsmand, når det gælder hjemstavnsbyens fortid, baggrund, un-
dergrund, udvikling, kunst og litteratur. Altid på vagt, altid på spor af nye, værdi-
fulde  erkendelser. (Fotos: privat)


