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BLekingegADeBAnDen

Løkkes jul
[KONTAKT] Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
opfordrer interesserede til at indsende jule- og vin-
terfotografier, han kan bruge som julekort.

Jazzkoncert
[KONTAKT] Den Danske Jazzkvartet giver koncert 
på Flensborghus i aften.

Husumhus renoveres
[KONTAKT] Takket være tilskud sættes Husumhus i 
stand, også dele af taget. (Foto: Peter Hansen)

Harcks liv
[KONTAKT] Hans Uwe Harck fortalte om sit liv på 
et grå guld-møde i Bolderslev. (Foto: privat)

[KONTAKT] Da Danevirke Museum 
holder vinterpause fra 1. december til 
29. januar tager man der forskud på 
juletiden ved at julehygge - kombine-
ret med udsalg - på museet i weeken-
derne den 7.-8. og 14.-15. november. 
Da vil der være pyntet med gran og lys 
og dufte af julegodter for museumsgæ-
sterne.
Mangler man en julegave eller vært-
indegave til julens fester? Så kan man 
finde søde ting i den nye museums-
butik med et bredt udvalg af varer og 
souvenirs.
Alle får 10% julerabat på varerne i 

butikken. Is og vand sælges med 25% 
julerabat.
Der er bl.a. viskestykker af god kvalitet 
og i forskellige farver, flot forarbejdet 
håndværk fra hornvarefabrikken - ju-
leophæng, skohorn, olivenskeer og 
smørknive, kander, krus og tallerkener 
i keramik, samt trævarer og bøger for 
børn og voksne. 
Derudover sælges replicasmykker, 
ravarmbånd, glasperler, tørklæder, 
blomsterkrus, glasnipsenåle og ly-
sestager til mor og bedstemor og 
drikkehorn, 1864-specialøl og Dane-
virke-snaps med snapseglas til far og 

bedstefar.
Samt vikingesværd, bue og pil, hjelm 
og signalhorn, soldater og små kano-
ner, tøjdyr, papirklip, glashinkesten 
med motiver fra H.C. Andersen og 
malebøger med vikingemotiver til 
børnene.
Museets åbningstid i de pågældende 
weekender er lørdag og søndag 10-16.
Adressen: Sydslesvigsk Forenings 
Danevirke Museum, Ochsenweg 5, 
D-24867 Dannewerk, tlf. +49 4621 
37814, info@danevirkemuseum.de, 
www.danevirkemuseum.de 

Og julehygge oven i
I Danevirke Museums julehygge-udsalg de næste to weekender tilbydes også sådanne vikingefamilier. (Foto: Danevirke Mu-
seum)

[KONTAKT] Historisk Samfund Søn-
derjylland - Sydslesvigkredsen minder 
om foredrags- og debatmødet ”Hvem 
og hvad er det danske mindretal i 
dag?” tirsdag den 10. november kl. 
19:30 på Jaruplund Højskole.
Indledere er Adrian Schaeffler-Rollfs 
(MA) fra Hamborg universitet, ph.d. 

Jørgen Kühl fra A.P. Møller Skolen og 
dr. phil. Karen-Margrethe Petersen, 
fhv. Syddansk Universitet.
De tager udgangspunkt i den undersø-
gelse af mindretallet, som førstnævnte 
offentliggjorde i foråret, oplyser for-
manden Kirsten la Cour.

Mindretalsdebat

[KONTAKT] I aften, torsdag, klokken 
19:30 på Husumhus fortæller to af 
dem, der var ret tæt på, om nogle af 
den nyere Danmarks-histories største 
røverier. 
Røverier med millionudbytter, som 
fandt sted i 1980erne. Røverier, hvor 
røverne - viste det sig - sendte alle 
pengene videre til Folkefronten til Pa-

læstinas Befrielse, PFLP. 
Gruppen, der stod bag røverierne, 
blev kaldt Blekingegade-banden efter 
den gade på Amager, hvor den havde 
en dæklejlighed. 
Jørn Moos, der er tidligere kriminalin-
spektør, ledede den efterforskning, der 
til sidst fældede gruppen. 
Bo Weymann var i en årrække en del 

af den. Han fik betænkeligheder og 
trak sig ud, men blev idømt syv års 
fængsel for den tid, han havde været 
med.
I aften kommer de begge på Husum-
hus og fortæller. 

ph

Levende Danmarks-historie

[KONTAKT] 12. november har 
indenrigsminister Thomas de 
Maiziere og hans kommitterede 
for bl.a. nationale mindretal, 
Hartmut Koschyk inviteret SSF 
til at deltage i en bredt sammen-
sat konference om ”hjemstavn, 
identitet og tro” i Indenrigsmini-
steriet i Berlin.
Her kommer ikke blot de natio-
nale mindretal i Tyskland men 
også de tyske mindretal i Europa 
og fra østlandene, repræsentan-
ter for politik, handel og erhverv, 
kirke, sport og kultur i dialog 
med hinanden.
7. november kl. 11 er der ”bor-
germøde” med brunch på Søn-
derbrarup Danske Skole som led 
i et kursus under SSF og Lands-
byhøjskolen: Dansk forenings- og 
institutionsliv, afvikling eller ud-
vikling?
8. november kl. 13-16 drøfter 
kursusdeltagere, politikere og 
andre interesserede emnet ved 
Landsbyhøjskolens kursusafslut-
ning på Gråsten Landbrugsskole.
Tirsdag den 10. november fra kl. 
19.30 danner Jaruplund Højskole 
rammen om en debataften ved 
Historisk Samfund for Sønderjyl-
land - Sydslesvigkredsen, hvor et 
kompetent panel og deltagerne 
på baggrund af en mindretals-
undersøgelse fra Hamborg Uni-
versitet fra foråret drøfter, hvem 
og hvad det danske mindretal er 

i dag.
Nordfriisk Instituut m.fl. indby-
der til en konference 13.-14. 
november, begge dage fra kl. 
10 i kongrescentret i Husum om 
nationale mindretal i Europa og 
perspektiverne for mindretallene 
i Slesvig-Holsten - åbent for alle 
interesserede. Tilmeldingsslut i 
dag, 5. november.
Ligeledes 13. november fra kl. 
14 har Nordisk Informationskon-
tor og SSW indbudt til en konfe-
rence om nationale mindretal i 
Norden med afsluttende nordisk 
underholdning og mad på Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg. 
Tilmeldingsslut a.h.t. maden 6. 
november.
Og lørdag den 14. november 
bliver der også en form for kon-
ference, når de delegerede på 
SSFs landsmøde i Husum efter 
beretningerne drøfter nytænk-
ning af venskabsforbindelserne 
SSFs distrikter og Grænseforenin-
gens lokal-/ regionalforeninger 
imellem.
Landsmødet er for øvrigt åbent 
for alle medlemmer, og de har 
taleret.
Mens Berlin-konferencen er 
for indbudte, er der frit slag for 
deltagelse i de andre nævnte ar-
rangementer - for alle dem, der 
enten vil vide mere eller være til 
stede.

SYDSLESVIGSK FORENING

Konference-tid



6.
SSF: Café Liva og ”Den sidste turist” på Harreslev Danske Skole kl. 20
Flensborg SSF Nord: Bingo i Tønnsenhuset kl. 19.30
Flensborg SSF Nord og Ansgar Menighed: Koncert med DocLarsenBand i Ansgar Kirke kl. 19.30
Flensborg SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Til teateraften på Harreslev Danske Skole kl. 20
Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl. 18.30
SSF Gelting-Gulde-Runtoft: Lotto i Gelting Forsamlingshus kl. 19.30
SSF Vanderup/Jørl: Gåsespil i Westerkrug kl.19.30
SSF Sild: Filmklub i kulturhuset List kl. 19
SSF Egernførde: Fælles lanternefest fra Medborgerhuset kl. 18
SSF Damholm: Lotto i forsamlingshuset kl. 20
Slesvig IF: Lotto i klubhuset kl. 19
SSF Skovby: Lotto i Hærvejshuset kl. 19.30

7.
”Landsbyhøjskolen”: Borgermøde om ”Dansk forenings- og institutionsliv i Sønderbrarup og omegn. 
Afvikling eller udvikling?” på Sønderbrarup Danske Skole kl. 11
SSF, SdU, DCB og Aktivitetshuset: Sydslesvigs strikkefestival på Flensborghus og Aktivitetshuset kl. 
9-19
Den Slesvigske Kvindeforening: Efterårsstævne på Lyksborg Danske Skole kl. 10
SSF Store Vi: Andespil i Wiehekrug kl. 19.30

8.
”Landsbyhøjskolen”: Præsentation af kursusugens erfaringer for fremmødte, politikere og interesse-
rede, på Gråsten Landbrugsskole kl. 13-16 
Flensborg-menighederne: Efterårsmøde med Anette Jensen om ”Jón Kalman Stefánsson – en islandsk 
mesterfortæller” i Sct. Hans Kirke kl. 14
SSF Sild: Julebasar på Hans Meng-Skolen kl. 11-17
SSF Hytten/Okslev: Julebasar i Askebjerghus kl. 10-17

9.
Foreningen Norden og Flensborg Bibliotek: Nordisk Biblioteksuge – Skumringstid, Walther Knudsen 
læser bl.a. fra ”Island rundt på cykel” kl. 19; spisning for tilmeldte kl. 18
SSW: Hovedudvalgsmøde på Flensborg Bibliotek kl. 19.30
Flensborg SSF Nord: Diabetikerklubbens bingo i Menighedshuset kl. 14
SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark: Hygge på skolen kl. 19.30
Aventoft pastorat: Foredrag med René Rasmussen om ”Jacob Kronika midt i fjendens lejr” i menig-
hedshuset kl. 19.30
Husum Bibliotek: Skumringstid med oplæsning ved Marianne Gerckens kl. 18; suppe for tilmeldte
Slesvig Bibliotek: Skumringstid med oplæsning ved Carsten Reyhé kl. 19; appetitvækker serveres for 
tilmeldte.
Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke, Slesvig kl. 19.45-21.30
Sønderbrarup Kvindeforening: Madlavning i skolekøkkenet kl. 19.30

10.
Historisk Samfund - Sydslesvigkredsen: Debatmøde om det danske mindretal i dag, på Jaruplund 
Højskole kl. 19.30
SSFs Humanitære Udvalg: Vandringer i Grænselandet: Lyksborgskoven, fra Exe kl. 9.30
Det lille Teater Flensborg: Ungdomsgruppen opfører ”Bølgen” i Hjemmet kl. 19.30 
Midtangel Seniorklub: Møde i Damholm Forsamlingshus kl. 15

11.
Flensborg Bibliotek: Lillis lyttesalon kl. 15
Flensborg SSF Nord: Kaffe i Ældreklubben Sortevej i Tønnsenhuset kl. 14
Flensborg SSF Nord: Hygge med Elke i Spætteklubben kl. 14.30
SSW Lyksborg og fraktionen: Stammtisch med Lars Harms på skolen kl. 19
Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19
SSF Sild: Seniorklub med kaffe, kager og spil i klublokalet i Kejtum kl. 15 
SSF Isted/Jydbæk: Madlavning ”hakket kød” med A.G. Jessen i Jydbæk Forsamlingshus kl. 19
SSF Moldened: Hobby med ”Quilling” i forsamlingshuset kl. 19.30
SSF Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30
Slesvig Seniorklub: Lotto i Ansgarsalen kl. 14
Midtangel Danske Menighed:  Filmen ”Matador” i menighedslokalet kl. 19 

12.
Det lille Teater Flensborg: Ungdomsgruppen opfører ”Bølgen” i Hjemmet kl. 19.30 
SSF og SSW Flensborg by: Kaffemøde med foredrag ved Ute Russ om ”Svindel og bedrag i forbruge-
rens hverdag” på Flensborghus kl. 14.30
Harreslev Kvindeforening: Hygge i kirkens konfirmandstue kl. 19
SSF Munkbrarup/Ves og Lyksborg Seniorklub: Hygge for seniorer i Oksbøl Forsamlingshus kl. 15
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15
SSF Gottorp amt: Slesvighus-Biografen viser filmen ”9. april” på Slesvighus kl. 19.30
Slesvig og Omegns Danske Menighed: ”Mød det danske sprog i mødregruppen” i Margrethegården 
kl. 10.00-11.15 
Midtangel Danske Menighed: Foredrag med Preben Vognsen om Jeppe Aakjær med musikalsk ledsa-
gelse af Hans J. Jessen, i menighedslokalet kl. 19

Heer drååwe we üs
12.
E Friisk Foriining lååsit ålere lasmoote tu en meekliken eeftermadi am e kl. huulwe trii önjt Galerie-
Café önj Lunham.

  Ugen 
der kommer
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SPorSkIFTe - AFLYSnIng

[KONTAKT] Jaruplund Højskole 
tilbyder danskkurser på forskellige 
niveauer i efteråret 2015: Dansk (trin 
1) i ugen 23.-27.11. som Bildungsur-
laub - Dansk (trin 3) i weekenderne 
13-14.11. samt 4.-5.12. og Dansk (trin 

6) i weekenderne 20.-21.11. samt 11.-
12.12.
Prisen er 180 euro for ugekurset og 
120 euro for weekendkurserne, op-
lyser højskolens dansklærer Walter 
Paulsen.

Danskkurser

[KONTAKT] På grund af et medarbej-
dermøde er SSFs sekretariater lukket 

fra morgen til tidlig eftermiddag tirsdag 
den 10. november.

SSF-sekretariater lukket

[KONTAKT] Foredraget med søster 
Anna Mirijam fra Missionssøstrene af 
det dyrebar blod den 10. november i 

Det Danske Hus i Sporskifte er aflyst.
Foredraget er flyttet til 20. januar kl. 
19.30 i Det Danske Hus.

[KONTAKT] SSF Sild indbyder til 
dansk julebasar i Hans Meng-Skolen 
søndag den 8. november kl. 11-17.
Her udstilles og sælges små gaver, 
juledekorationer, selvgjorte ting i 

forskellige teknikker, håndarbejder, 
patchwork. Der serveres kaffe og 
hjemmelavet kage, hotdogs, æbleski-
ver og juleglögg.

Julebasar på søndag

[KONTAKT] Statsministeren sender 
hvert år mange julekort til stats- og 
regeringschefer, samarbejdspartnere, 
organisationer og andre kontakter fra 
ind- og udland. 
I år skal kortet være lidt anderledes. 
Statsministeriet opfordrer derfor til at 
sende deres bedste vinter- eller julebil-
lede til Statsministeriet.
Det bedste billede bliver trykt på stats-
ministerens julekort, og offentliggjort 
på stm.dk.
For at deltage skal du sende et billede 
af, hvad du forbinder med vinter og 
jul til julebillede@stm.dk, vedlægge 

en kort beskrivelse af, hvorfor du lige 
netop har valgt det motiv. Du kan kun 
deltage med ét billede. Det skal være 
taget vandret/ horisontalt. 
Husk at skrive navn, adresse og evt. 
alder i mailen. 
Seneste mulighed for at indsende bil-
ledet er tirsdag den 10. november kl. 
16.
Bemærk, at billedet ikke må være 
brugt i andre sammenhænge. Delta-
gerne i konkurrencen har ansvar for, 
at motivet overholder reglerne for op-
havsret m.v. og reglerne for samtykke 
fra eventuelle fotograferede personer. 

Du giver med indsendelsen af billedet 
– forudsat at dit billede udvælges – 
Statsministeriet lov til at anvende det 
på statsministerens julekort 2015, som 
udsendes i trykt form og offentliggøres 
på internettet.
Ved at indsende dit billede accepterer 
du endvidere, at du kan blive nævnt 
som fotografen på julekortet samt i 
forbindelse med omtale af konkur-
rencen og julekortet på internettet og 
i pressen.
http://www.stm.dk

Få dit bedste vinter- eller jule-
billede på statsministerens julekort

[KONTAKT] Lørdag den 21. november 
drager SSF Rendsborg-Egernførde amt 
på juletur til Gram slot.
150 udstillere byder på gode tilbud, 
julegavenyheder, julegodter, alt til 
dekoration og juleindretning, lækre 
specialiteter og konfekt samt et utal af 
flotte gaveidéer - og børn kan køre i 
hestevogn med julemanden.
Caféer og spisesteder tager imod euro, 
dog med tilbagebetaling i danske kro-
ner.
Børnene kan opleve Pyrus, alle tiders 
julemand, der har hovedrollen i TV2s 

julekalender, på nært hold kl. 11 og 
høre ham synge om risengrød, og sik-
kert kommer »luftguitarerne« godt i 
gang den eftermiddag.
Kl. 8 er der afgang fra Medborgerhuset 
i Egernførde, kl. 8.35 er der påstigning 
for tilmeldte på p-pladsen Schubyer 
Weg ved motorvejsfrakørslen Skovby/ 
Schuby.
Der er ankomst kl. 10.30 ved Gram 
Slot og hjemkomst i Skovby ca. kl. 16 
og ved Medborgerhuset ca. kl. 16.45.
Priser inkl. bus og entré i slottet: 10 
euro for medlemmer / 4 euro børn og 

unge, 15 euro for ikke-medlemmer / 7 
euro for børn og unge.
Betaling ved tilmelding - først da er 
ens plads/entré booket - kontant på 
Egernførde- hhv. Bydelsdorf-sekre-
tariatet eller via overførsel indenfor 
tre dage til Union-Bank Slesvig, IBAN 
DE89 2152 0100 1002 2907 97.
Tilmeldingsfrist er den 13. november.
Derefter på forespørgsel og kun ved 
forudgående kontant betaling.
Mere info via tlf. 04351-2527 hhv. 
04331-4388077.

Til jul på Gram slot

[KONTAKT] FUEN-Präsident Hans 
Heinrich Hansen nahm am 29./30. 
Oktober an der von der Hohen Kom-
missarin für Nationale Minderheiten 
der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
organisierten hochrangigen Konferenz 
in Wien teil.
Thema der Konferenz war die Situa-
tion in Europa 25 Jahre nach Verab-
schiedung des Kopenhagener Doku-
ments, das 1990 wichtige Grundlagen 
für den Minderheitenschutz gelegt hat.
Die Wiener OSZE-Implementierungs-
konferenz analysierte die völkerrecht-
lichen Dokumente und Empfehlungen 
sowie den Status der Verwirklichung 
in den jeweiligen Staaten.

FUEN
Als einzige europäische Nicht-Regie-
rungsorganisation war FUEN ins Podi-
um geladen.
FUEN-Präsident Hans Heinrich Han-

sen sprach über die Erfahrungen im 
deutsch-dänischen Grenzland, wo 
es auch nach schwierigen Zeiten ge-
lungen ist, zu einem Miteinander auf 
Basis von Gleichwertigkeit zwischen 
Minderheit und Mehrheit zu kommen. 
„Es geht um Dialog auf Augenhöhe, 
Gleichwertigkeit und Respekt fürein-
ander. Die FUEN kann dabei behilf-
lich sein, und mit ihren Erfahrungen 
und seinem Netzwerk gute Beispiele 
und Lösungsalternativen zeigen“, fass-
te Präsident Hans Heinrich Hansen 
das Engagement der FUEN zusammen.
Leider wurde während der Konferenz 
deutlich, dass es eher wenige gute 
Beispiele gibt in Europa; in vielen Län-
der sind Mehrheit und Minderheit von 
vertrauensvollem Umgang miteinan-
der weit entfernt. Es gibt Spannungen 
und Misstrauen. So zeigte es sich aus 
den Beiträgen von Minderheiten- und 
Staatsvertretern aus Griechenland, den 
Baltischen Staaten, Georgien und auch 

aus der Ukraine und Russland.
In ihrer Abschlusserklärung nahm die 
Hohe Kommissarin Astrid Thors Bezug 
auf den FUEN-Beitrag: „Ich möchte 
unterstreichen, was Präsident Hansen 
über den Dialog gesagt hat: Es ist nicht 
möglich, etwas zu erreichen, wenn die 
Mehrheit nicht zuhören möchte, was 
die Minderheit zu sagen hat. Die Min-
derheiten können als Brückenbauer 
zwischen verschiedenen Gesellschaf-
ten funktionieren, und ich freue mich, 
dass der designierte deutsche OSZE-
Vorsitz 2016 den Minderheitenschutz 
in Europa als eine seiner Prioritäten 
gesetzt hat.“
Am Montag, den 2. November, nahm 
FUEN-Präsident Hans Heinrich Han-
sen in Berlin in Vorbereitung des 
deutschen OSZE-Vorsitzes an einer 
Konferenz des Auswärtigen Amtes und 
des Zentrums für Internationale Frie-
denseinsätze teil.

Die FUEN bei der OSZE

In der Wiener OSZE-Konferenz: FUEN-Präsident Hans Heinrich Hansen, die Hohe OSZE-Kommissarin für Nationale Minder-
heiten Astrid Thors (r.) und die Minderheitenbeauftragte des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Renate Schnack 
(l.). (Foto: FUEN)



SSFs LANDSMØDE 14. NOVEMBER

JAZZ PÅ FLENSBORGHUS

DEN SLESVIGSKE SAMLING

KONCERT I ANSGAR

HUSUMHUS
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   FLENSBORGMENIGHEDERNE

LILLIs LYTTESALON

[KONTAKT] Onsdag den 11. novem-
ber kl. 15 læser Jacob Ørsted op af 
fortællingen ”Hud” af  Roald Dahl 
(1916-1993), engelsk forfatter med 
norske rødder, i Lillis Lyttesalon på 
Flensborg Bibliotek. 

Der er fri entré, og kaffe og kage kan 
købes.
Paris 1946. En gammel, forhutlet 
mand, Drioli, driver gennem de vinter-
kolde gader, da han i et gallerivindue 
ser et maleri af sin hustru, malet af en 

kunstner for 30 år siden, da denne 
kun var en stor knægt.
Handlingen får en højst uventet drej-
ning. Det er en fortælling om kunst og 
lidenskabelig besættelse, og hvad det 
kan føre til.

Jacob Ørsted læser Roald Dahl-gys

[KONTAKT] Historiker og leder af Den 
Slesvigske Samling, Klaus Tolstrup Pe-
tersen har fundet en perlerække af nye 
og gode titler frem fra samlingens bog-
hylder og præsenterer dem i Slesvig 
og Husum. Der gives læsetips til både 

skønlitteratur og fagbøger på Slesvig 
Bibliotek onsdag den 11. november kl. 
15 og på Husum Bibliotek torsdag den 
12. november kl. 11.
Uanset om man interesserer sig for 
historie, kultur, krimier, romaner eller 

noget helt tredje skulle der være noget 
for enhver smag blandt det bedste, 
som bogmarkedet kan tilbyde indenfor 
slesvigsk litteratur. 

Nyt og godt vises frem

[KONTAKT] Der er julebasar  i 
Læk Danske Skoles idrætshal 
lørdag den 14. november kl. 
11-17.
Der bliver salgsboder med ad-
vents- og juleting, aktivitetsbo-
der og stort cafeteria med bl.a. 
æbleskiver, vafler, vand, kaffe 
og glögg.
Der bliver selvfølgelig også igen 
grillpølser, og kl. 12 ærtesuppe.
Desuden bliver der en stor 
tombola.

Julebasar

[KONTAKT] Søndag den 8. novem-
ber mødes de danske menigheder 
i Flensborg i Sct. Hans Kirke kl. 14 
til efterårsmøde. Foredragsholder er 
Anette Jensen, fhv. leder af Nordisk 
Informationskontor i Flensborg.
Hun er præst og har netop indledt 
et barselsvikariat i Bov og Kollund.
Efter gudstjenesten serveres kaffen 
i det ombyggede menighedslokale, 
og Anette Jensen fortæller om den 
islandske forfatter Jón Kalman Ste-
fánson, en islandsk mesterfortæller.

Efterårsmøde
[KONTAKT] I dag, torsdag den 5. 
november kl. 20 er der jazz på Flens-
borghus med Den Danske Jazzkvartet, 
arrangeret af SSF og SdU.
Leif Juul Jørgensen, klarinet, er tilbage 
på jazz scenen. Han er en erfaren 
musiker, der spiller en dejlig Edmond-
Hall-inspireret klarinet. Han spillede 
tilbage i 60erne og fremover med 
diverse kendte musikere og bands, 
som Arnvid Meyers Orkester, Ricardos 
Jazzmen og John Darvilles Band. 
Han har nu dannet en ny kvartet, Den 
Danske Jazz Kvartet, der ud over Leif 
Juul Jørgensen består af tre af Dan-

marks allerbedste og mest kendte jazz-
musikere, pianisten Søren Kristiansen, 
bassisten Jesper Lundgaard og trom-
meslageren Alex Riel. Med andre ord, 
en supergruppe af højeste klasse. 
Sidste år udgav kvartetten deres første 
CD, Just Jazz. Den indeholder hoved-
sageligt kendte og elskede standards, 
der elegant fortolkes af fremragende 
jazzmusikere, der endnu har entusias-
men i behold efter flere fulde liv i jaz-
zens tjeneste.
Koncerten bliver et brag af en ople-
velse.

I aften: En supergruppe
af højeste klasse

Den Danske Jazzkvartet - en supergruppe til jazz på Flensborghus i aften.

[KONTAKT] På SSFs landsmøde lørdag 
den 14. november fra kl. 9 (morgen-
brød fra 8.30) på Husumhus i Husum 
aflægges der vedtægtsbestemt en 
række beretninger.
De skriftlige beretninger er udsendt 
til delegerede og tilmeldte gæster. 
Derudover kan de rekvireres ved hen-
vendelse til Dansk Generalsekretariat 
i Flensborg - men kan også læses på 
www.syfo.de under downloads. Disse 
beretninger suppleres af mundtlige be-
retninger på landsmødet.
Den lørdag drøftes også bl.a. nytænk-
ning af venskabsforbindelser for SSFs 
distrikter og Grænseforeningens lokal-/
regionalforeniger.
Efter middagspausen uddeles Oberst 

H. Parkovs Sydslesvigpris 2015.
Der ventes omkring 200 delegerede 
og gæster på Husumhus den dag.
SSFs landsmøde er åbent for alle med-
lemmer, der har taleret.

VALG
På dagsordenen står ligeledes valg til 
formand, 2. næstformand, 2. bisidder 
(FU-medlem) og 1. og 2. suppleant 
samt regnskabs- og revisonsudvalg.
Der er fra SSFs amter foreslået genvalg 
af formand Jon Hardon Hansen, 2. 
næstformand Steen Schröder og 2. 
bisidder Annette Neumann.
Eftersom 1. suppleant Tatjana Mah-
mens ikke stiller op, har Flensborg By 
og Flensborg Amt foreslået Kay von 

Eitzen til den post, mens Gottorp Amt 
har meddelt Torben Skytte som kan-
didat.
Til 2. suppleant er foreslået genvalg af 
Silke Weinzierl-Hancke.
Regnskabs- og revisonsudvalget med 
Gerd Pickardt som formand og Hans 
Uwe Axen og Povl Ebbe Stiig Paulsen 
som medlemmer foreslås genvalgt.

P-PLADS
Idet p-pladsen ved Husumhus hurtigt 
er fyldt op med biler, anbefales, at 
delegerede og gæster parkerer ved 
Kreishaus nogle få hundrede meter 
længere ud ad den ensrettede Nystad/ 
Neustadt.

200 delegerede og gæster

SSFs formand Jon 
Hardon Hansen. 
(Foto: Lars Salo-
monsen)

SSFs 2. næst-
formand Steen 
Schröder. (Foto 
Martina Metzger)

SSFs 2. bisidder 
Annette Neumann. 
(Foto: privat)

Kay von Eitzen..... 
(Foto: Lars Salo-
monsen)

og Torben Skytte vil 
være 1. suppleant 
til SSFs FU. (Foto: 
Bernd Bossemeier)

Silke Weinzierl-
Hancke foreslås 
som 2. suppleant 
til SSFs FU. (Foto: 
privat)

[KONTAKT] I morgen, fredag den 6. 
november kl. 19.30 er der koncert 
med DocLarsen Band i Ansgar Kirke, 
Aabenraagade/ Apenrader Str. 25 i 
Flensborg.
Der er mere end 150 års musikalsk 
erfaring i det fire mand store orkester. 
Erfaringerne stammer fra forskellige 
genrer, fra klassisk til elevatorpop, 
men bliver nu smeltet sammen med 

udgangspunkt i bluesmusikken.
DocLarsen Band består af Holger 
Winkler, guitar og sang, Doc Larsen, 
guitar og sang, Ebbe Paulsen, trommer 
og sang, og Gunnar Lassen, bas.
Der er fri entré, men arrangøren, SSF 
Nord og Ansgar, og bandet opfordrer 
til, at der gives et bidrag til flygtninge-
hjælpen og til ”Musikerstammtisch” i 
Flensborg.

DocLarsen Band

DocLarsen Band.

[KONTAKT] Forbundsrepublikkens 
Bundesbeauftragte für Kultur und 
Medien (BKM) har bevilget SSF en or-
dentlig pose penge til at sætte Husum-
hus i stand. SSF må dog også selv til 
pungen, da den slags bevillinger altid 
forudsætter en vis egenbetaling. 
Selv om de på vestkysten sagtens 
kunne bruge fire-fem gange så mange, 
er der grund til at glæde sig over bevil-
lingen, der gør det muligt at udføre de 
mest påtrængende arbejder. 
Anretter- og opvaskekøkkenet, der 
er lige så gammelt som huset, bliver 
fornyet helt. Det gamle køkken er ikke 
blot slidt og uhensigtsmæssigt, dele af 
der er faktisk knap nok lovlige mere.
Nu kommer der nye skabe i rustfrit 
stål, nye fliser på væggen og en tids-
svarende opvaskemaskine, som kan 
betjenes, uden at man skal stå og 
krumme ryg, som om man var ved at 
rense en roemark på Lolland. 
De gamle, snuskede tæpper på teras-
serne og balkonen i teatersalen bliver 
skiftet ud med nye, og der kommer 
nye stole på balkonen. Belysningen i 
teatersalen bliver forsynet med LED-
pærer, og afbryderen får fjernbetje-

ning, så lyd- og lysteknikeren, der ofte 
sidder på balkonen, kan betjene lyset 
i salen derfra. Hidtil har han skullet 
lave fagter og gestikulere for at få en af 
husets personale, der stod ved døren, 
til at slukke det. 
Renoveringen omfatter også en række 
bygningsbevarende tiltag. En del vin-
duer på facaden ud mod gaden har 
længe været så pilrådne, at der var fa-
re for, at nogen ville få dem i hovedet. 
Og det flade tag over bagindgangen 
bliver fornyet. Halvdelen af det blev 
fornyet for at par år siden, efter at der 
flere gange var trængt regnvand eller 
smeltevand ind. Nu kommer der ny 
belægning på resten.
Disse arbejder har betydet, at SSF har 
måttet sige nej til nogle udlejninger 
i november-december, og at det har 
været nødvendigt at flytte julemarke-
det til Husum Danske Skole. 
Selv om mange helst vil have julemar-
kedet på Husumhus, har de taget godt 
imod nyheden. Husumerne bærer 
gerne det offer for at få huset sat i 
bedre stand. 

ph

Køkkenet er slidt og uhensigtsmæssigt og vist knap nok lovligt. (Fotos: Michael 
Oetzmann)

Tæpper og stole på balkonen bliver skiftet til noget pænt og tidssvarende.

SSFs kulturhus renoveres
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ARRANGEMENTER
i Sydslesvig 2015/2016

Torsdag
05.11.2015 • 20:00
Flensborghus
Flensborg

Den Danske 
Jazz Kvartet

PÅ FLENSBORGHUS

Fredag
06.11.2015 • 20:00
Harreslev Danske Skole
Harreslev

Den sidste
turist

Tirsdag
17.11.2015 • 20:00
Nibøl Danske Skole
Nibøl

Flagermusen

Torsdag
19.11.2015 • 20:00
A.P. Møller Skolen
Slesvig

Jeg hører
stemmer

Fredag
20.11.2015 • 20:00
Medborgerhuset
Egernførde

Kira Martini
Kvartet

i Medborgerhuset

Tirsdag
24.11.2015 • 20:00
Harreslev Danske Skole
Harreslev

JazzCoast
Orchestra Støttekoncert

Foto: Timo Freitag

Foto: Sigrid Nygaard

Lørdag
28.11.2015 • 20:00
Duborg-Skolen
Flensborg

Morten
Schantz

PÅ FLENSBORGHUS

Fredag
04.12.2015 • 19:00
Flensborghus
Flensborg

Jacob Dinesen,
Rasmus Hoff meister, 
Harald Haugaard & Helene Blum in concert



HANS UWE HARCK
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[KONTAKT] På SSF Flensborg Bys 
og Aabenraa Grænseforenings ”Grå 
guld”-dialogmøde onsdag den 28. ok-
tober i Bolderslev faldt det i flensbor-
geren Hans Uwe Harcks lod at fortælle 
om sit liv. Hans Uwe Harck, årgang 
1934, født i Flensborg, har rødder i en 
dansk familie i Sønderjylland på begge 
sider af grænsen. Det danske er hans 
kulturelle ståsted.

SLÆGTENS BY TØNDER
Efternavnet Harck er af gammel dato 
i Sønderjylland. Harck som efternavn 
stammer fra Christian IVs tid i Tønder. 
I Sønderjydsk Månedsskrift, udgivet af 
Historisk Samfund for Sønderjylland, 
har N.V. Due skrevet udførligt om 
slægten, der oprindeligt stammer fra 
Nordjylland, nærmere sagt fra Ølgod 
mellem Varde og Ringkøbing.
Tolderen og slotsportneren i Tønder 
på Chr. IVs tid hed Johann Harck. Jeg 
er i den lykkelige situation, at jeg har 
en masse ting, ordnet og uordnet, lig-
gende i vores hjem på Kobbermøllevej 
som led i slægtsforskningen omkring 
familien Harck. Udover de nævnte kil-
der har min farbroder Christian Harck, 
som var lærer på Duborg-Skolen og 
senere skoleleder på Cornelius Han-
sen-Skolen i det nordlige Flensborg, 
efter han blev pensionist beskæftiget 
sig intensivt med vores slægt og dens 
historie og fundet utrolige og interes-
sante ting frem, til dels flere hundrede 
år tilbage. De fleste ting har han ko-
pieret til mig. Mit efternavn er helt 
korrekt Henkel Harck. Min far hed 
Thomsen Harck. Både Thomsen og 
Henkel er ægtefællernes pigenavne. 
Denne mode i 30erne blev hurtigt af-
skaffet af hitlerregeringen, der som be-
kendt kom til magten i 1933. Skikken 
gjorde det kompliceret for øvrigheden 
at snuse i slægtens herkomst. 

MINE FORFÆDRE
Min far Eduard Thomsen Harck, født 
i 1905, var den ældste af fem sø-
skende og den eneste af de fem, der 
havde tysk skolegang, selvom faderen 
Ingwert, min bedstefader, var pære-
dansk, født i Tønder, slægtens by.
Jeg husker tydeligt, at min far fortalte, 
at han havde sin skolegang på Ober-
realschule I, en ren drengeskole. 
Hvorfor min far som den eneste i 
flokken havde tysk skolegang, kan jeg 
ikke få opklaret mere. Min oldefar, 
Søren Harck blev i efteråret 1863 
indkaldt til militærtjeneste i Fredericia 
og var ”til tjeneste i den danske hær 
under krigen 1864 fra 1. februar til 
11. august, som menig nr. 267 ved 
10. infanteriregiment, 3. kompagni og 
arbejdskomandoets 3. kompagni, med 
hvilke han hæderligt har deltaget i for-
svaret af Dybbølstillingen og fik tildelt 
erindringsmedaillen for deltagelse i 
kampen for fædrelandet 1864, i okto-
ber 1876”. Papirerne har jeg liggende 
i kopi. 7 år senere, Bismarck havde ta-
get sig af Sønderjylland i mellemtiden, 
måtte han deltage i den fransk-tyske 
krig 1870-71, dog kun som fæstnings-
soldat i Polen. Jeg er stolt af at have 
kendskab til dette og være del af 
denne slægt.

KONFLIKTER
De dansk-tyske konflikter gjorde deres 
indflydelse gældende i familien i hver-
dagen, hvad det følgende eksempel 
viser: Da min far skulle konfirmeres, 
ønskede Ingwert Harck, født i 1874, 
ikke, at pastor Andersen, som var 
sognets præst, skulle konfirmere ham, 
da samme præst var fjendtligt indstil-
let overfor det danske. Derfor hen-
vendte Ingwert sig hos nabosognets 
præst. Denne beklagede og henviste 
til sognegrænserne. Ingwert flyttede i 
august-september 1920 fra Dammhof 
i Flensborg, hvor han elskede at bo, til 
Teichstrasse, som hørte til nabosognet, 
og min far blev så konfirmeret der. 
Her kan man se, at stædighed kan 
flytte bjerge. Harckerne er kendte for 
at være stædige.

BEDSTEFADEREN
Min bedstefar Ingwert var i hele sit liv 
fast forankret i det danske arbejde i 
Flensborg, og det gjaldt også for min 
bedstemor. Ingwert var  formand 

i SSFs 17. distrikt, æresbroder i St. 
Knudsgildet, medstifter af Union-
Banken, medlem af Duborg-Skolens 
første forældreudvalg, medlem af Bor-
gerforeningen, Ydun, sangforeningen 
Sønderjylland m.fl., og modtog Det 
danske Spejderkorps´ hæderstegn. 
Han deltog i 1. verdenskrig fra marts 
1917 til 1918. Ingwert var uddannet 
”Kommis”, det der i dag betegnes som 
Einzelwarenhändler in Kolonialwaren. 
Han var i lære hos A.H. Todsen i Tøn-
der.
Efter flere andre steder landede han 
som rejsende hos J.J. Noebbe Nachf. 
i Flensborg, Hafermarkt, Kolonial 
Engroshandel, hvor han var til 1930, 
sidst som prokurist. I trediverne kom 
firmaet i økonomiske vanskeligheder 
og måtte opgive og lukke. Forinden 
nåede han dog at markere sit 25 års 
jubilæum i firmaet Noebbe, i hvilken 
anledning han fik et værdifuldt guldur, 
som jeg i dag ved festlige anledninger 
bærer med stolthed. Det er gået i arv 
fra min far til mig. Da min kone og 
jeg udelukkende har piger, går det 
ur videre til vores ældste barnebarn 
Nikolaj, som i mellemtiden er blevet 
dansk lærer i Sydslesvig. Ingwert arbej-
dede så med forsikringer, husforvalt-
ninger og stod under 2. verdenskrig 
til rådighed for Dansk Skoleforening i 
Sydslesvig. Efter krigen fungerede han 
sammen med Helmut Leckband som 
opkøber af grunde til Skoleforeningen.

FADEREN
Min far Eduard kom efter tysk sko-
legang i banklære i Flensborg, var 
bankmand i Kreissparkasse og i den 
danske Filialbank og senene prokurist 
på Flensborg skibsværft.
Han beherskede det danske sprog, 
som han havde han lært som spejder.
Værftet byggede under krigen hoved-
sagelig u-både for den tyske marine, 
og det medførte, at han blev ”unab-
kömmlich” og slap for at blive indkaldt 
som soldat. Han har således været 
hjemme under hele krigen, hvilket var 
mere end usædvanligt dengang. Det 
eneste, jeg husker, er at han på det 
sidste i 1945 blev indkaldt til Volks-
sturm, et slags hjemmeværn, i nogle 
måneder.
At min far slap for krigstjenesten har så 
betydet for mig, at jeg kom i tysk sko-
le, indskolet i Waldschule 1941, med 
adskilte afdelinger for drenge og piger. 
Nazisterne tillod jo ikke ikke, at en le-
dende mand i et rustningsforetagende 
sendte sit barn i dansk skole.

SKOLEGANG OG KRIG
Jeg har ingen gode minder om den 
skolegang. Den var præget af det nazi-
styre, der havde magten. Klø og tæsk 
hver eneste dag stod på programmet. 
Klassestørrelsen var høj og nåede de 
65 elever, da flygtlingestrømmen fra 
Østpreussen var på det højeste.

UNDERVISNINGEN
Undervisningen foregik i starten i 
Tyskland med en såkaldt Fibel, en 
ABC-bog, der var gennemsyret med 
propaganda og nazistiske tekste. Un-
dervisningen var autoritær. Selvfølgelig 
rejste man sig, når læreren kom ind i 
klassen. Læreren var en respektsper-
son. Undervisningen under krigen var 
mange gange afbrudt af bombealarm. 
Til tider var undervisningen udsat i 
flere uger, ja endda måneder. Til dels 
blev undervisningen flyttet til andre 
skoler, kaos over det hele.

HITLERJUGEND
Noget fra den tid, der står helt klart 
i min hukommelse, er deltagelsen i 
Hitlerjugend, som var en tvungen for-
anstaltning for både piger som drenge, 
men igen klar adskilt. Som dreng star-
tede man som 10-årig som Pimpf, og 
man havde mødepligt een gang om 
ugen efter skoletid. Normalt gik man 
uniform, men i 1944, da jeg kom til, 
var der ikke råd til det mere. Det ene-
ste, vi fik udleveret, var et emblem, at 
vi tilhørte Nordmark-sektionen. Ellers 
gik tiden med eksercits, lære at gå i 
takt, og på det sidste være med til at 
grave panservogn-spærringer i skoven 
omkring Flensborg.  Jeg pjækkede så 
godt jeg kunne, men kom ikke godt 

fra det. Selvfølgelig gik jeg ud af huset 
til tiden, men ikke til vores mødested, 
som normalt startede i Stadtpark un-
der Wrangelmonumentet, som står 
der den dag i dag. Jeg gik ned til hav-
nen og besøgte min Tante Anna, som 
havde en sølle beværtning på et af 
fjordskibene, ”Forelle”.
Hun vidste besked om mit pjækkeri, 
som ikke blev uden følger. Hver ene-
ste gang, jeg gjorde det, ringede det 
om aftenen på døren hos mine for-
ældre. De kom altid med to mand og 
jeg måtte ud med sandheden og tage 
følgerne i stiv arm. Der vankede klø 
fra min fars side og chikane i Hitlerju-
gend, når jeg mødte op igen.  

FERIE HOS TANTE LENI
Jeg drømmer derfor den dag i dag om 
sommerferien i Vojens i sommeren 
1943 og sommeren 1944 hos min fa-
ster Tane Leni. At det var besættelses-
tid, har jeg ikke opdaget. Der mangle-
de intet. Selv vejret har i min hukom-
melse bare været super hele tiden. Jeg 
havde fået visum i mit Kinderpass for 
hele fire uger ad gangen. Det var en 
evighed. Jeg fik nye legekammerater, 
fik lært de første brokker dansk, dejlig 
tid i sommerhustet ved Øsbystrand, 
uforglemmelig, selv flødeisen til 25 
øre, som man købte hos bageren, står 
helt klar i mine erindringer.
Jeg har senere fået opklaret, at et så-
dan visum, som var abolut påkrævet 
dengang, kun var muligt at få trumfet 
igennem med store anstrengelser. Ja, 
der måtte de såkaldte ”Beziehungen” 
til, som man kaldte disse forbindelser 
dengang. Min far kendte en dame 
på det danske konsulat i Flensborg, 

og så gik det. Jeg har passet, spækket 
med hagekors og demed de to visa i 
behold. 

SKOLE IGEN
Krigen ud gik jeg fortsat i Waldschule, 
og fortsatte i den helt kaotiske tid efter 
1945 på et tysk gymnasiun i Flensborg, 
d.v.s. Altes Gymnasium og også til 
tider på den fhv. Adolf-Hitler-Schule. 
Men ingen af stederne var der regel-
mæssig skolegang. Leg, så godt det nu 
kunne lade sig gøre, foregik på gaden. 
Jeg opvoksede i Højgade på Duborg. 
Man kunne kælke fra Højgade over 
Schlageter Platz, nuværende Burgplatz 
og Toosbüygade lige til havnen, uden 
at man mødte en bil.

SKOLESKIFT FRA TYSK TIL DANSK
Efter kapitulationen kom nogle af 
mine legekammerater hurtigt i den 
danske skole, men hos mig tog det 
længere tid, inden der faldt en afgø-
relse. Jeg kender ikke grunden hertil. 
Jeg husker bare, at jeg kom til Duborg-
Skolen uden danske sprogkundskaber. 
Igen kom ”Beziehungen” på bordet. 
Min bedstefader var jo tillidsmand i 
Skoleforeningen, og gik ud og ind hos 
Bernhard Hansen, daværende skoledi-
rektør. Jeg blev puttet ind i en færdig 
klasse med elever, som havde dansk 
hjemmesprog. Det gik bare. Jeg fik 
utrolig hurtigt lært dansk og faldt godt 
til.   Hjemmesproget hos os var tysk, 
til dels også plattysk. Skoleskiftet var 
et stort skridt i mit liv, som jeg husker 
med stor glæde. Ordnede forhold, 
varme overalt, morgensang i festsalen 
hver dag. Skolespisning med levertran 
og alt, hvad der ellers hører til. 

SPINDESIDEN
Min bedstefar Ingwert elskede H.C. 
Andersens ”Store Klaus og Lille Klaus”. 
Det blev så mit første rigtige bekendt-

skab med dansk litteratur. Min mors 
familie, spindesiden, har altid været 
tyskpræget, selvom min bedstemor 
stammede fra vestkysten og talte det, 
vi kalder kartoffeldansk, var min bed-
stefar helt igennem tysk og ”unverbes-
serlich” på det område.
Jeg husker tydelig en oplevelse fra 
dengang. Jeg fortalte min bedstefar, 
som var skomager, om mit skoleskift, 
og det med stor glæde og forventning. 
Men jeg blev dybt skuffet, da min 
bedstefar kaldt mig for en ”Vaterlands-
verräter”. 

MIG SELV
Min danske skolegang endte med en 
matematisk-naturvidenskabelig stu-
dentereksamen på Duborg-Skolen i 
1954. Vi var 21 studenter. Sikke en 
forskel til nutidens elevtal. I mellem-

skolen fik jeg en kammerat, Uwe Jens 
Ramm, boende i Mørvig i Flensborg. 
Vi blev venner og holdt sammen, indtil 
vi tog vores studentereksamen - og det 
bedste er, vi er stadig venner.
Jeg fik en handelsuddannelse i et af 
Flensborgs dengang mange romfabrik-
ker, hvor jeg også lærte min kone Inge 
at kende. I 1959 blev vi gift og fik to 
dejlige piger. Min kone er siden blevet 
ret så kendt rundt omkring, idet hun 
forelskede sig i gamle dukker og be-
gyndte at modellere knunstnerdukker 
selv. Hun har opnået adskillig kunst-
priser i løbet af tiden og har i dag et 
eget lille atelier i inderbyen.

MINE PLEJEFORÆLDRE 
Mine ferieophold på Fruegaarden i 
Holmdrup på Sydfyn har betydet uen-
delig meget for mig. Jeg har altid holdt 
kontakten, også efter min skoletid, ja 
til den dag i dag. Mine ”plejeforældre” 
er døde forlængst, men forbindel-
sen til børnene er bibeholdt, og det 
samme gælder for min kone, som var 
feriebarn hos den kendte pastor Blau-
enfeldt i Ringe. Kontakten var blevet 
afbrudt, men Inge havde for nogle år 
tilbage skrevet en kronik om sine fe-
rieophold i Ringe, og ad den vej har vi 
fået genoplivet kontakten, selvfølgelig 
også med børnene. Vi besøger hin-
anden, når der er lejlighed il det. Det 
har for os begge været en berigelse at 
have været med til disse ferierejser.  
For mit vedkommende var det igen en 
”Beziehung”, der gjorde, at jeg kom til 
Sydfyn på en mellemstor bondegård i 
nærheden af Skårup. Gårdejeren var 
aktiv i Grænseforeningen, og min far 
var dengang formand i Sydslesvigsk 
Forenings 6. distrikt i Flensborg, og 
selvfølgelig andre danske foreninger.
Gårdejeren Alfred Rasmussen var en 
gammeldags bonde på en gammel 
bindingsværksgård med ca. 40 tønder 

land, grundtvigianer helt igennem, 
friskolemand og ivrig valgmenigheds-
deltager og uhyre interesseret i det 
danske arbejde i Sydslesvig. Min ple-
jefar havde hverken traktor eller bil 
dengang, jeg kom der som feriebarn. 
Udflugter m.m. skete med hest og 
karet eller også pr. cykel. Vi var tre 
feriebørn på gården, de to andre var 
fra København, så det har aldrig været 
kedeligt. Dansk kultur sad i højsædet 
på Fruegaarden. Om sommeren var 
der friluftteater på Nyborg slot, da-
nehofspil, og det skulle vi feriebørn 
selvfølgelig se. Transporten derhen og 
tilbage foregik på cykel - 70 km på en 
aften, det kunne være anstrengende, 
men altid en oplevelse.

MIN TID I SABROE
Jeg søgte nye udfordringer. Det var 
sidst i 50erne. Romtraktaten var kom-
met på plads. Danmark var medlem af 
EFTA, mens blev Tyskland indbundet 
i EWG. Mange eksperter frygtede en 
toldgrænse imellem de to blokke. 
Hvad igen betød, at fremtidsoriente-
rede virksomheder flyttede en del af 
produktionen syd for grænsen, for at 
have et ben indenfor i EWG. Blandt 
disse var Danfoss, Lego, Grundfoss, 
Storno, Sabroe. Jeg søgte udfordrin-
gen og fik tilsagn fra både Danfoss og 
Sabroe. Jeg valgte Sabroe, som den 
mindste af de to muligheder. Det blev 
til 45 år, hvor min karriere endte som 
direktør med et par hundrede ansatte i 
udkanten af Flensborg.
Min tilværelse i en dansk koncern, på 
det sidste en del af Lauritzen-Koncer-
nen i København, ville fylde en hel 
bog. Jeg havde i løbet af tiden forskel-
lige ansvarsområder, på det sidste dog 
med tyngdepunkt i salg. Det var køle-
anlæg til alle verdens formål, dog kun 
til industrien, der stod på programmet. 
En uhyre interessant tid, hvor jeg hur-
tig fik lært at forsvare mine fire stole-
ben, fordi der er altid var nogen, der 
prøvede at save i stolen.
At jeg var en del af mindretallet, har 
ikke betydet en pind. Koncernsproget 
var engelsk, og prioriteten var, at der 
skulle tjenes penge. Ledende folk 
i koncernen kunne ikke se, at der 
i mange henseender var forskel på 
Nord- og Sydslesvig, blot for at nævne 
et groft eksempel på uvidenhed i 
grænsespørgsmålet. I min tid i Sabroe 
fik jeg aldrig tid til at virke med i det 
danske arbejde i min hjemstavn.  

ST. KNUDSGILDET
To ting har jeg dog taget mig tid til i 
min tid hos SABROE; familien, så godt 
det nu kunne lade sig gøre, og mit 
broderskab i St. Knudsgildet, det æld-
ste gilde i Nordeuropa, hvor jeg har 
været broder i snart 50 år og i flere år-
tier har virket som kansler. I St. Knuds-
gildet er jeg broder i 3. generation.
Jeg elsker samværet med brødrene i 
den ældste danske sammenslutning i 
Sydslesvig, hvor traditioner og en mere 
end 900 års historie er i højsædet. 
Vores skyttehus er fra 1843 og der-
med den ældste dansk-ejede bygning 
i Sydslesvig efter Helligåndskirken og 
Flensborghus.
Også min ven fra skoletiden, Uwe Jens 
blev på min foranledning knudsbro-
der. Johann Jes Kruse, foregangsman-
den for dansk arbejde i Sydslesvig, 
byggede huset og danske mænd som 
Gustav Johannsen, Christian Ravn, Jo-
hann Wrang, Jacob Kronika og mange 
andre, gik ud og ind på St. Knuds-
borg. Minderne taler fra væggen. Selv 
Frederik VII har sat sine spor på St. 
Knudsborg. Traditioner står i fokus. 
Kontakten til det danske kongehus er 
enestående. 

KREDITFORENINGEN
Det sidste skud på stammen er mit 
arbejde i Slesvigsk Kreditforening, en 
kreditforening på lige fod med ”Lan-
deværnet” i Tinglev. 
Her beklæder jeg for tiden, og det har 
jeg gjort i mange år, posten som for-
mand for tilsynsrådet.
Som i tyverne låner vi penge ud til 
vore medlemmer i mindretallet, penge 
som vi fik samlet sammen efter af-
stemningen, hvor vandrelærer Niels 
Kjems var den drivende kraft.

Her er mit liv
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Hans Uwe Harck fortæller om sit liv 
på dialogmødet i Bolderslev. (Fotos: 
privat)


