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En god Gnags-historie
[KONTAKT]Det danske rockband Gnags har i år 
eksisteret i 50 år. En af beretningerne fra den store 
historiebog om Gnags stammer såmænd her fra 
Flensborg.

En god kunst-historie
[KONTAKT]Efter et ’udlandsophold’ på dansk grund 
i cirka 30 år er et historisk ler-relief af den flens-
borgensiske maler og billedhugger Victor Kvedéris 
kommet tilbage under de hjemlige himmelstrøg.

En god sommer-historie
[KONTAKT]Seniorklubben i Midtangel, der både 
tæller medlemmer fra SSF Damholm og SSF Sa-
trup-Havetoft, gennemførte i sidste uge en forry-
gende sommerudflugt med kørsel i veterantog og et 
besøg på Café Lindauhof, der blev kendt og brugt 
som lægepraksis i TV-serien Der Landartzt i mere 
end 25 år.

 
www.minority-safepack.eu

Ny dansk indsamling af dagbøger
gælder også det danske mindretal
[KONTAKT]Carpe Diem. Grib dagen, 
skriv den ned i dagbogen og send der-
efter dagbogen ind til Nationalmuseet 
i København.
Sådan lyder opfordringen fra en ar-
bejdsgruppe under museets afdeling 
for nyere tid og verdenskultur, der har 
bedt danskerne om at sætte et stort og 
vigtigt kryds i kalenderen ud for dato-
en onsdag den 6. september.
”Lige præcis denne dag opfordrer vi 
alle danskere til at skrive alt, hvad 
der gør og oplever og foretager sig 
ned i deres personlige dagbog, som 
vi håber, at de bagefter vil sende til 
Nationalmuseet og på den måde bi-
drage til en omfattende indsamling af 
dagbøgerne. Så vi på den måde kan 
få et nuanceret og fuldstændigt aktuelt 
tidsbillede af danskernes hverdagsliv 
anno 2017”, fortæller Christian Sune 
Pedersen. Han er forsknings- og sam-
lingschef for den pågældende afdeling.
Direkte adspurgt af Sydslesvigsk For-
ening tilføjer Christian Sune Pedersen, 
at museets opfordring bestemt også 
gælder for de dansksindede sydslesvi-
gere og medlemmerne af det danske 
mindretal i Sydslesvig.
”Ja, hvorfor ikke..?  De dansksindede 
sydslesvigere, som både værner om 
det danske sprog, den danske kultur 
og deres danske tilhørsforhold, er 
mindst lige berettigede til at deltage 
i projektet og bidrage med deres 
dagbøger fra denne dag som deres 
rigsdanske medborgere,” fastslår 
forskningschefen og tilføjer, at Natio-

nalmuseet iværksatte et lignende dag-
bogs-projekt for cirka 25 år siden.
Den fandt sted den 2. september 
1992. Dengang benyttede ikke færre 
end 51.000 danskere lejligheden til 
at nedfælde og indsende deres dag-
bogs-notater fra lige præcis den dag.
Nu gentages eksperimentet onsdag 
den 6. september, og Nationalmuseet 
satser selvfølgelig på, at endnu flere 
danskere – og sydslesvigere – vil lege 
med og bruge lidt tid og energi på at 
sætte ord på alle de ting, de foretager 
sig fra morgen til aften. Eksempelvis, 
hvad de spiser til morgenmad, hvem 
de taler, mailer eller Skyper med via 
deres tablet eller smartphone..?  Eller, 
hvad de spiser til aftensmad – og så 
lige alle de andre ting ind i mellem.
”Det bliver rigtigt spændende at se, 
hvad vi får inde denne gang. Dagbø-
gerne fra den 6. september kommer 
til at indgå som et vigtigt vidnesbyrd 
om danskernes hverdagsliv og daglige 
tilværelse anno 2017…!”
”I forhold til 1992 har verden og tilvæ-
relsen forandret sig meget. I 1992 var 
muren mellem Øst- og Vestberlin lige 
faldet. Aids var en dødsensfarlig syg-
dom og de klassiske fastnettelefoner 
var endnu ikke blevet udkonkurreret 
af de mobiltelefoner, tablets og smart-
phones, som stort set er hvermandseje 
i dag,” påpeger Christian Sune Peder-
sen.
Han var ganske vist ikke på holdet bag 
dagbogs-projektet i 1992 og ved der-
for ikke med sikkerhed, hvorvidt med-

lemmerne af det danske mindretal i 
Sydslesvig dengang overhovedet fik 
buddet om at være med, og – i givet 
fald – hvor mange dagbøger, der blev 
tilsendt fra Sydslesvig.
Et hurtigt kig i databasen fra dengang 
afslører, at Nationalmuseet i hvert fald 
har modtaget 22 dagbøger fra Sydsles-
vig. Langt de fleste fra Flensborg.
”Der er sandsynligvis flere, og måske 
er de blevet tilsendt ganske uopfordret 
af velmenende medlemmer af min-
dretallet, som måske bare har syntes at 
det var sjovt at være med. Men den-
ne gang er vi bestemt åbne for flere 
bidrag fra Sydslesvig, og vi opfordrer 
derfor også det dansksindede min-
dretal om at være med,” lyder det fra 
Christian Sune Pedersen. 

Via dette link til projektets hjemmesi-
de  - http://natmus.dk/nyhed/del-din-
dag-og-bliv-en-del-af-danmarkshistori-
en/ - findes en anvisning på, hvordan 
man uploader sine dagbogsnotater fra 
den 6. september til Nationalmuseet. 
Og denne gang vil der også være mu-
lighed for at supplere sine dagbogs-no-
tater med billeder og digitalfotos, som 
måske er blevet taget i dagens løb. 

Medlemmerne af det danske mindretal i Sydslesvig er mere end velkommen til at 
deltage i vores store landsdækkende dagbogs-projekt, som afvikles onsdag den 
6. september,” udtaler Christian Sune Pedersen, forsknings- og samlingschef ved 
Nationalmuseet i København, der er få uger gentager en storstilet indsamling af 
danskernes dagbøger, som blev gennemført i 1992. Dengang indsendte knap 
51.000 danskere deres dagbogs-notater fra datoen 2. september.

Lad os sætte 
nogle milepæle

[KONTAKT]Mens den tøvende og 
tvivlsomme – og til tider meget 
våde – sommer efterhånden har 
forpasset muligheden for at sikre sig 
en plads i vejrprofeternes store bog 
med varmerekorder og historiske 
hedebølger, så ligger det i luften, at 
det sidste halvår af 2017 meget vel 
kan bane vejen for en række histo-
riske milepæle under sydslesvigsk 
himmelstrøg, som Sydslesvigsk For-
ening har en væsentlig andel i.
Med den rette vilje, den rette ind-
sats og det berømte lange seje træk 
skal de kommende måneder bruges 
på at arbejde videre med en række 
af de mærkesager og hovedopga-
ver, som de danske sydslesvigeres 
kulturelle hovedorganisation har sat 
i søen og engageret sig gennem det 
sidste års tid eller to.
Det gælder blandt andet bestræ-
belserne på at få optaget det 
dansk-tyske grænseland på Une-
sco’s officielle liste over immateriel 
kulturarv.  Et projekt, som Sydsles-
vigsk Forening arbejder ihærdigt 
for i tæt samarbejde med det tyske 
mindretal i Sønderjylland og sø-
ster-foreningen Bund Deutscher 
Nordschleswiger (BDN). 
Den igangværende underskrift-ind-
samling til fordel for det fælles-
europæiske borgerinitiativ Minority 
Safepack Initiativ, som kan bane 
vejen for, at EU-kommissionen 
for første gang nogensinde sætter 
de europæiske mindretal på sin 
dagsorden og eventuelt formulerer 
nogle fælles grundprincipper for 
mindretalsbeskyttelse og mindre-
tals-rettigheder over hele Europa, 
står ligeledes højt på listen over de 
arbejdsopgaver, som Sydslesvigsk 
Forening vil prioritere højt.  
Bestræbelserne på at få indsamlet 
dén nødvendige million borge-
runderskrifter inden marts måned 
2018 går ind i slutfasen, lige så 
snart sommerferien er overstået, og 
der er endnu lang vej til målet. 
Men muligheden for virkelig at 
sætte en historisk milepæl i den 

fælleseuropæisk historie – og på de 
europæiske mindretals vegne - er så 
stor, at den fortjener fuld opmærk-
somhed i de kommende måneder.
Den samme opmærksomhed 
gælder bestemt også mindretallets 
ambition på at give dansksindede 
sydslesvigere mulighed for at søge 
dobbelt, dansk statsborgerskab.  
Forarbejdet er gjort gennem dialog 
og samtaler med Sydslesvigud-
valget, der tidligere på året frem-
sendte et konkret forslag med en 
håndfuld tilhørende søge-kriterier 
for de medlemmer af mindretallet, 
der måtte have et ønske om at få 
formaliseret deres tilhørsforhold til 
Danmark gennem et officielt dansk 
statsborgerskab.
Dette forslag ligger indtil videre 
stand-by i ministeriet for flygtninge, 
indvandrere og integration, men 
vil så snart, det fremsendes som et 
decideret lovforslag for Folketinget, 
naturligvis give anledning til nye 
drøftelser og debat blandt medlem-
merne af Sydslesvigsk Forening og 
andre aktører indenfor mindretallet. 
Og endelig venter der på de indre 
linjer et stort arbejde med at få 
sammenfattet og sammenskrevet 
de input, tanker og idéer om for-
eningsfornyelse, som Sydslesvigsk 
Forenings menige medlemmer, 
distrikter og amter blandt andet har 
drøftet på de respektive general-
forsamlinger i årets første halvdel 
under overskriften Vision og Missi-
on. Og som også blev manifesteret 
i årsmøde-motto’et Fornyelse Skal 
Der Til.  
Det foreløbige resultat af disse bi-
drag, tanker, overvejelser og idéer 
vil blandt andet få plads på dagsor-
den under Sydslesvigsk Forenings 
store årlige landsmøde i Husum i 
november.  Der er udsigt til mange 
store opgaver i de kommende må-
neder, men bestemt også udsigt til 
at få sat nogle milepæle.   Fortsat 
god sommer!

 Sydslesvigsk Forening
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MUSIK-HISTORIE

EN SMART PHONE

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

SSF GOTTORP AMT
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[KONTAKT] Dramatiske kærlighedshi-
storier, der griber publikum om hjertet 
og, hvor de elskende skal så grueligt 
meget igennem, før de får hinanden, 
gør sig altid godt på det store lærred.
Måske netop derfor lægger SSF i 
Gottorp Amt ud med sådan en af 
slagsen, når filmsæsonen tager hul på 
efterårs-programmet med den første 
af fire film, som vises i den lille sal på 
Flensborghus.
Sæsonen indledes torsdag den 31. 
august med den hjerteskærende 
film-fortælling ’Den Alvorsfulde Leg”, 
instrueret af Pernilla August baseret på 
et manuskript af danske Lone Scherfig, 
der blandt andet stod bag Italiensk for 
Begyndere, Hjemve og den herlige en-
gelske romance ”An Education”, som 
har fået den danske titel ’”Samme Dag 
Næste År”.
”Den Alvorsfulde Leg” udspiller sig i 
starten af 1900-tallet, hvor klassefor-
skellene og det victorianske overklas-
se-snerperi spænder ben for kærlig-
heden mellem Lydia og Arvid, som 
nødtvunget må gifte sig til anden side 
for at komme til penge. 

Ti år senere mødes de atter ved et 
tilfælde og indleder et forhold, der bå-
de får dem til at se på fortiden og på 
hinanden med nye øjne og samtidig 
medfører det nogle konsekvenser, de 
ikke havde kalkuleret med.
Filmen varer 115 minutter og forestil-
lingen starter kl. 19.30. 
Senere på sæsonen følger film som 
’Dræberne fra Nibe”, ’Der Kommer en 
Dag” og ”Kongens Fald”. 

Filmen ’Den Alvorsfulde Leg” 
er instrueret af svenske Pernilla August 

efter manuskript af den danske 
filminstruktør Lone Scherfig.

[KONTAKT]Under navnet ’Gråsten – 
steder, der fortæller’ har en gruppe 
borgere fra Gråsten hen over somme-
ren lanceret en splinterny app (appli-
kation) til såvel IPhones som Andro-
id-telefoner. 
En applikation, der kan bruges som en 
nem og lærerig guide til en lang række 
af de kunstværker, seværdigheder og 
historiske steder, som Gråsten er så 
rig på.
Arbejdsgruppen bag applikationen, 
der kalder sig Gråsten Forum, har sam-
let cirka 70 historier og fortællinger om 

de lokale seværdigheder, som kan hø-
res via telefonen, mens man bevæger 
sig rundt i byen. 
Via telefonens indbyggede GPS-funk-
tion går de indtalte fortællinger selv 
i gang, når brugeren nærmer sig en 
given seværdighed, et kunstværk eller 
en historisk bygning. 
Historiker Kim J. Paulsen lægger stem-
me til indtalingerne, der kan aflyttes 
på dansk og på tysk, så byens egne 
borgere, turister og andre udefra-
kommende fra begge sider af den 
dansk-tyske grænse kan få udbytte 

af den nye applikation, der også er 
skruet sådan sammen, at den retter sig 
efter de skiftende årstider.
Ifølge gruppen bag den nye Grå-
sten-applikation, indgår der nemlig 
også en række mindesmærker blandt 
de udvalgte seværdigheder, der er 
nedlagt i jorden eller som er en del 
af fortove og torvepladser, og de kan 
godt være svære at få øje på i vinter-
halvåret, når sneen falder.
Af samme grund byder applikationen 
på skiftende fortællinger henholdsvis 
sommer og vinter. 

[KONTAKT]I år er det præcist 50 år 
siden, at Gnags – et af Danmarks ube-
stridte bedste og mest populære bands 
gennem tiderne – gik på scenen for 
første gang for at spille og underholde 
foran et levende publikum. 
Et møde, der nu har udviklet sig til 
et langt og trofast ’guldbryllup’ i den 
danske musikhistorie, som Gnags 
anno 2017 også selv flittigt gør et 
lille ekstra-nummer ud af under sine 
nuværende koncerter ved at spæde 
repertoiret op med sange og numre, 
der har op til tre, fire eller fem årtier 
på bagen.
En af gengangerne er sangen ’Rock-
band på landevejen’ fra vinylpladen 
Intercity, indspillet i bandets eget stu-
die i 1980 og sendt på gaden i 1981.
I omkvædet til den sang indgår følgen-
de linje:   
”… syv timer til vi skal være klar på 
scenen op’ i Flensborg…”, og den 
linje er ledetråden i nedenstående lille 
beretning om dengang purunge Gnags 
for snart mange år siden i den grad 
leverede varen med en fremragende 
koncert i Husbyris, selv om der både 
var busstop og benspænd undervejs.
Koncerten, der var programsat om 
aftenen den 24. juli 1979, var nemlig 
kommet i stand som et ekstra arran-
gement på vejen hjem fra Nyon, hvor 

Gnags havde spillet på byens lokale 
folkfestival. 
Hjemturen foregik i bandets gamle 
Mercedes-bus, der havde tilbagelagt så 
mange tusinde koncertkilometer asfalt 
og slugt så ufatteligt mange liter diese-
lolie gennem årene, at drifts-sikkerhe-
den blev mere og mere tvivlsom.
På vej mod Flensborg går det galt. 
Særdeles ubekvemt opgav bussen 
fuldstændig ævred midt på motor-
vejs-tunnelen under Elben i Hamborg, 
og det spænder ikke kun ben for de 
øvrige trafikanter i adskillige timer.  
Den planlagte koncert i Husbyris i 
Flensborg hænger også i en tynd tråd 
med risiko for at skuffe de mange tu-
sinder tilhørere og koncertgæster, som 
har sikret sig en billet for at høre en af 
Danmarks bedste, energiske og mest 
velsyngende bands. 
Efter nogle timers hektisk aktivitet i 
tunnellens dyb lykkedes det at få gang 
i den ramponerede Mercedes-bus, 
der ankommer til Flensborg syv timere 
senere end beregnet. 
Uden de sædvanlige lydprøver og 
tekniske forberedelser – og med en 
frivillig håndsrækning fra mange af 
tilhørerne – slæbes kabler, forstærkere, 
højttalere og instrumenter på scenen 
i huj og hast, hvorefter Peter A.G. og 
kompagni leverer en så forrygende 

koncert, at folkene bag kulturkroen i 
Husbyris får arrangeret en ny koncert 
med Gnags allerede et halvt års tid 
senere. På et tidspunkt, hvor det po-
pulære band ellers er i fuld gang med 
en særdeles omfattende koncert-turné 
hjemme i Danmark i forlængelse af 
udgivelsen af bandets sjette album 
’Burhøns’.
Et års tid senere følger albummet 
’Intercity’, hvor beretningen om den 
genstridige Mercedes-bus og feberred-
ningen på vej mod Flensborg ’omtales’ 
i omkvædet på pladens sidste skæring 
– Rockband på Landevejen.
En koncert, som i øvrigt scorede mas-
ser af rosende anmelder-ord i den 
efterfølgende dags aviser – der, i mod-
sætning til Gnags – slet ikke omtaler, 
at den lokale ordensmagt på et tids-
punkt går sin entré på koncertpladsen 
på jagt efter mindreårige uden den 
dengang lovpligtige udgangstilladelse 
hjemmefra.
Gnags eksisterer, som bekendt, endnu 
og markerer netop nu 50-års jubilæet 
med en række optrædener og festi-
valkoncerter under navnet ’Gnags 
– Dansaurus Rextra Tour 2017”, som 
desværre ikke omfatter Flensborg og 
Sydslesvig i denne ombæring.
Til gengæld er der masser af Gnags-guf 
i gemmerne. 

Her vises et lille udvalg af de overskrifter, som Gnags formåede at trække i de lokale aviser i de unge hektiske år omkring 
1979-1980, hvor end ikke et særdeles ubelejligt motorstop i motorvejs-tunnelen under Elben kunne sætte en kæp i hjulet på 
en planlagt koncert i Flensborg. 

En alvorlig romance 
på det store lærred

Dedsbøl Apostelkirke, 11, Parbo
Egernførde, 10, Brask
FL Ansgar Kirke, 10, Kühl, guldkonfir-
mation
FL Helligåndskirken, 10, Jacobsen
FL Sct. Hans, 11.15, Fønsbo
FL Sct. Jørgen, se Sct. Hans
Harreslev, 11.30, Jacobsen

Kappel, 14, Korsgaard
Lyksborg, 10, Fønsbo
Læk, 9.30, Parbo
Medelby skole, 9.30, Rønnow
Rendsborg, 11.30, Brask
Slv. Ansgar, 10, Nicolaisen
Tønning, Peermarkt Gottesdienst
Valsbølhus, 11, Rønnow

Gudstjenester
10. s. e. trin., søndag den 20. aug. 2017, Luk. 19, 41-48 Gnags fra gemmerne

Brug telefonen som guide til Gråsten

  UGEN 
DER KOMMER

19.
Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Sommerudflugt til Wis-
mar fra Skibsbroen kl. 7.00
SSF Arnæs: Grillaften ved den fhv. danske skole, Am Sportsplatz 1, 
Arnis kl. 17.00
21.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Diabetikerklub med bingo i Menigheds-
huset kl. 14.00
22.
SSF Bøglund: Hobbyaften i forsamlinghuset fra kl. 19.00-22.00
23.
SSF Ravnkær: Strikkecafé i forsamlingshuset kl. 15.30.
23.
SSF Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlinghuset kl. 18-20.
24.
Flensborg SSF-distrikt Nord: Sommerudflugt til Ribe kl. 10.30
24.
SSF Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15.00.

SSF er også 
 på facebook!



KUNST-HISTORIE

HUSUM

MIDTANGELN

DAGS DATO

CYKEL-GUDSTJENESTE
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Historiske punktnedslag 
på dagen i dag – 17. august 
17. august – 1624:  Størstedelen ag den norske by Oslo ødelægges af en voldsom 
storbrand. Kong Christian 4. Indleder opførelsen af den nye by Kristiania ved 
Akershus. 

17. august – 1960:  Den centralafrikanske kyststat Gabon løsriver sig fra Frankrig 
og bliver en selvstændig nation. Dagen i dag er landets nationaldag.

17. august – 1976:  Mere end 6.000 mennesker omkommer under et massivt 
jordskælv i Filippinerne.

17. august – 1998: Præsidenten for De Forenede Amerikanske Stater, Bill Clin-
ton, falder til patten og indrømmer at have haft et såkaldt ’upassende fysisk for-
hold’ til den unge praktikant i Det Hvide Hus, Monica Lewinsky.

17. august – 2006:  Bladhusene Jyllands-Posten og Politikens Hus, der få år sene-
re finder sammen i et fælles ejerskab, udsendes allerførste udgave af deres fælles 
gratisavis ’24 timer’.

17. august – 1893:  Den spektakulære amerikanske skuespillerinde Mary Jane 
(Mae) West, bliver født på Brooklyn i New York. (Hun dør i 1980). 

17. august – 1943:  Den amerikanske skuespiller Robert de Niro fødes i Gre-
enwich i New York City. 

17. august – 1786:  Den preussiske konge Frederik den Store dør. 74 år gammel.

17. august 1969: Ludwig Mies van der Rohe, tysk-amerikansk arkitekt og en af 
de førende skikkelserne indenfor slut-tyvernes stilskabende BAUHAUS-periode 
og den moderne arkitekturs tilblivelse, dør. Han anses for ophavsmand til de-
sign-slogans som ”Less ís More’ og ’Gud findes i detaljen”.

17. august – 1987:  Rudolf Hess, Hitlers stedfortræder under 2. Verdenskrig og 
en af nazismens absolutte lederskikkelser, hænger sig i en elektrisk ledning i den 
celle i Spandau-fængslet, hvor han sat indespærret i adskillige år for sit medan-
svar og sin deltagelse i overgreb mod menneskeheden under 2. Verdenskrig. 

Torsdag 
17. August 

[KONTAKT]SSF Damholm, SSF Sa-
trup-Havetoft og Menighedens senio-
rer gennemførte onsdag i sidste uge 
deres store fælles sommerudflugt, som 
denne gang foregik med bus fra ZOB i 
Satrup til Kappel. Herfra fortsatte del-
tagerne med Angelner Damfeisenbahn 
til Sdr. Brarup, inden det sidste stræk 
til eftermiddagskaffen og det store 
kagebord på slottet Lindauhof i Lindau 
atter foregik med bus.  
Kaffebordet blev krydret med lidt 
historie om Lindauhof, som fra 1780 
tilhørte Kong Christian den VII af Dan-
mark og Norge, der på det tidspunkt 
også var hertug af Slesvig og Holsten.
Og selve Café Lindauhof, hvor kaffe-
bordet ventede, blev også hurtigt gen-
kendt fra TV-serien Der Landartzt, der 

havde praksis lige netop her i 25 år.
Herfra gik turen med bus hele vejen 
tilbage til Satrup, langs den naturskøn-
ne Slie-rute, og under hele turen var 
vejret, som så mange gange før, utro-
ligt skønt. Alle deltagerne nød turen, 
og der rettes en særdeles stor tak til 
Erika og Jytte, som havde tilrettelagt 
den suveræne sommerudflugt. 
Næste arrangement hos seniorklubben 
Midtangeln finder sted tirsdag den 12. 
september. Denne gang til Stranderød 
ved Flensborg Fjord.

Det lune og solskinsrige vejr blev  
nydt i fulde drag, og alle deltagerne  

på seniorklubbens store årlige  
sommerudflugt hyggede sig gevaldigt.  

Strækningen fra Kappel til Sdr. Brarup foregik på god gammeldags manér med ve-
terantoget Angelner Damfeisenbahn.

Seniorer fra Midtangeln
på suveræn sommerudflugt

[KONTAKT]Efter et ufrivilligt ek-
sil-ophold i Gråsten i henved 30 år 
er et historisk ler-relief af den afdøde 
flensborgensiske kunstmaler og billed-
hugger Victor Kvedéris, der levede fra 
1909 til 1966, atter kommet tilbage 
under sine hjemlige himmelstrøg.
Det drejer sig om et mindre ler-relief, 
der måler cirka 45 centimeter på hver 
led og som efter klassisk forbillede 
gengiver en nøgen mand og en nøgen 
kvinde i skøn forening med et løst klæ-
de flagrende omkring sig. 
Ophavsmanden Victor Kvedéris, som 
langt det meste af sit liv boede og ar-
bejdede på skift mellem sit hjem ved 
Flensborg Fjord og en bolig i Birkerød 
ved København, har sandsynligvis 
fremstillet relieffet i slutningen af 
50’erne som et forstudie til det store 
gavl-relief, han skænkede til Dansk 
Fritidshjem i Slesvig, da fritidshjemmet 
blev opført og indviet i 1958.
Og det er blot et af mange andre 
skulpturer og kunstværker, som Victor 
Kvedéris nåede at udføre inden sin 
død i 1966.
Victor Kvedéris var en særdeles pro-
duktiv billedhugger, der blandt andet 
er ophavsmand til den store statue af 
Kong Christian X til hest, som står i 
Nakskov og lang række andre relieffer 
og statuer, som præger bybilledet i 
flere danske byer. Herunder statuen 
Dreng, Der Tæller på Fingrene, som 
står i Apotekerhaven i Sønderborg og 
figuren Siddende Pige på Strandpro-
menaden i samme by plus skulpturen 
Frihedskæmperen ud for den nedlagte 
politigård i Gråsten og figuren Gråsten-
pigen, ligeledes i Gråsten.
Og det er lige netop fra Gråsten, at det 
nyligt hjemvendte ler-relief er vendt 

retur til Flensborg. Relieffet har levet 
en gemt – og næsten glemt – tilværelse 
hos byens forhenværende overretssag-
fører Sven Kjems, der rundede 97 år 
tidligere i denne måned.
Sven Kjems var i en årrække gift med 
Lis Kvedéris, der blev enke efter Victor 
Kvedéris’ død i 1966. 
Få år efter forlod hun Flensborg til 
fordel for Gråsten og medbragte en 
betragtelig del af de mange kunstgen-
stande, stilstudier, skitser, malerier og 
figurer, som den produktive kunstner 
efterlod sig.  Deriblandt også det lille 
forstudie af glaseret rødler til gavl-reli-
effet i Slesvig.
Efter cirka ti års samliv med Lis 
Kvedéris mistede Sven Kjems sin ko-
ne for snart 30 år siden, og siden da 
har relieffet altså været i privateje hos 
den tidligere overretssagfører, som på 
redelig vis fik testamenteret hele den 
tilbageværende Kvedéris-samling. 
I kølvandet på de artikler om Sydsles-
vigsk Forenings billedsamlingsudvalg, 
som blandt andet har været omtalt her 
i KONTAKT i den senere tid, gravede 
Sven Kjems det lille ler-relief frem af 
gemmerne for at donere det til Syd-
slesvigsk Forening. Så det kan indgå 
i foreningens samling af malerier og 
anden kunst, der kan lånes til udstil-
lingsbrug af mindretallets væresteder 
og institutioner. 
”Da jeg læste om udvalgets arbejde 
med at få den lokale sydslesvigske 
kunst frem i lyset, synes jeg, at det 
måtte oplagt at bringe ler-relieffet på 
banen. Så jeg kontaktede udvalgets 
formand, Erik Fredens, for lodde inte-
ressen og aftale en besigtigelse af vær-
ket”, fortæller Sven Kjems fra sit hjem 
på Solbakken i Gråsten. 

Henvendelsen faldt naturligvis i god 
jord hos Erik Fredens, der på udval-
gets vegne tog ler-relieffet med retur 
til Flensborg og Flensborghus, hvor 
relieffet i første omgang er havnet i de-
potet, indtil den formelle registrering 
er udført.
”Der er desværre ikke så meget hi-
storie at fortælle om selve relieffet 
og dets tilblivelse, og jeg kan – trods 
mange gode historier og beretninger 
om Victor Kvedéris og hans arbejde – 
desværre ikke bidrage med ret meget 
om netop dette relief. Vigtigst for mig 
er, at relieffet nu er kommet tilbage 
til sin hjemby, hvor det har en større 
chance for at sprede glæde og gøre 
end herhjemme hos mig”, lyder det 
fra 97-årige Sven Kjems. 
Han træder dermed ind i rækken af 
gavmilde støtter, der med jævne mel-
lemrum betænker Sydslesvigsk For-
ening og billedsamlingsudvalget med 
billeder, malerier og kunstværker. 
”Den slags gaver og donationer er vi 
naturligvis meget taknemmelige for, 
selv om vores opbevaringsmulighe-
der og lagerkapacitet er begrænsede.  
Heldigvis har interessen for at låne 
og udstille vores værker fået et geval-
digt skub på det sidste – fordi flere 
skoler og institutioner er blevet mere 
opmærksomme på muligheden for at 
låne og udstille værket fra vores fine 
samling”, tilføjer Erik Fredens. Han 
sidder i billedsamlingsudvalget sam-
men med kunsthistoriker Grethe Bay, 
grafiker Lisbeth Kochanski og nyligt 
afdøde Uwe Oldag.

Forstudiet er dette noget mindre ler-relief, som nu er vendt 
tilbage til Flensborg efter cirka tre årtier hos den tidligere 
overretssagfører Sven Kjems i Gråsten. Han skænkede for ny-
ligt relieffet til Sydslesvigsk Forening. 

Dette store gavl-relief, som hænger på endevæggen af det 
tidligere Dansk Fritidshjem i Slesvig, er udført at maleren 
og billedhuggeren Victor Kvedéris og antageligt skænket til 
fritidshjemmet i 1958.

Ler-relief er tilbage i Sydslesvig

Med salme- 
bogen 
på bagage- 
bæreren
[KONTAKT]Vi har tidligere hørt om 
spaghetti-gudstjenester, børnegudstje-
nester og gudstjenester for kæledyr, 
og nu føjer en række danske kirker i 
Flensborg yderligere en nyskabelse til 
rækken af specielle kirkeoplevelser, 
når evangeliet skal forkyndes.
Nemlig en såkaldt cykel-gudstjeneste.
Søndag den 3. september gennem-
fører menighederne i Sporskifte, Skt 
Hans-Adelby og Ugle Herred-Tarp en 
særlig cykelgudstjeneste, der foregår 
som en stafet mellem Skt Hans Kirke, 
kirken i Sporskifte og Jaruplund kirke.
Stafetten indledes med den første 
del af gudstjenesten i Skt Hans Kirke, 
hvorefter kirkegængerne spiser frokost, 
inden de sadler cyklerne op for at køre 
til Jaruplund. Her foregår anden del af 
gudstjenesten, hvorefter der fortsættes 
til gudstjenestens sidste stop i Sporskif-
te. Her krones dagens anstrengelser 
med kaffe og kage, når de sidste ord 
er sagt. For de, der har flere kræfter 
tilbage i benene, er der mulighed for 
at slutte dagen af på havnespidsen i 
Flensborg.

[KONTAKT]Sommerens traditionelle 
klaverfestival i Husum, – ’Raritäten 
der Klaviermusik” -  der begynder i 
morgen (fredag 18. august), indledes 
denne gang med en vaskeægte ver-
denspremiere på det store filmlærred.
Dokumentarfilmen ’Pianocrazy”, som 
blev optaget under sidste års festival 
(2016) af filminstruktøren Jan Ö. Mei-
er og som både består af udvalgte kon-
certklip tilsat portrætter og samtaler 
med de medvirkende pianister, vises 
nemlig for allerførste gang i biografen i 
Husum som optakt til den kommende 
uges musikalske udfoldelser på de sor-

te og hvide tangenter på Husum Slot.
Her samles toppianister fra hele Euro-
pa helt frem til lørdag i næste uge for 
at øve, spille og fremføre klaverværker, 
der alt for spilles mere.  
Et gennemgående koncept for klaver-
festivalen i de forgangne 31 år – deraf 
navnet ’Raritäten der Klaviermusik”.
Filmpremieren på ”Pianocrazy” i Hu-
sum Bio begynder kl. 19.30 
Lær mere om klaverfestivalen og ugens 
program på hjemmesiden http://pia-
no-festival-husum.com/programmue-
bersicht-2017

Klaverfestival i Husum 
indledes med filmpremiere

Arkivfoto fra sidste års klaverfestival på Husum Slot. 



[KONTAKT]”En buket af forskellige 
blomster i mange farver er smukkere 
end en ensfarvet!”
Sådan siger den herboende kurder 
Dana Ahmed, som er en arkitekterne 
bag det nye tiltag, som SSF Frede-
rikstad bidrager med til byens faste 
kulturnat, som denne gang finder sted 
lørdag den 26. august.
Tiltaget går under navnet kultur og 
mangfoldighed og byder på et særligt 
arrangement i det danske mindretals 
lokale forsamlingshus, Paludanushuset. 
Her spædes klassisk dansk hygge op 
med kurdisk mad og musikalsk fol-
klore fra det nordlige Irak, hvor Dana 
Ahmed oprindeligt stammer fra.
Siden han kom til Tyskland og lan-
dede i Frederikstad, er han blevet så 
overvældende godt modtaget af sine 
nye medborgere, at ideen om skrue et 
multi-kulturelt arrangement sammen 
på kulturaftenen helt naturligt opstod 
af sig selv i samarbejde med bestyrel-
sen for SSF Frederikstad og den lokale 
danske menighed, som Dana Ahmed 
hurtigt kom på rigtig god talefod bøl-
gelængde med. 
Det samme gælder folkene i kredsen 
omkring ’Det Runde Bord’, der arbej-
der med tage sig af de lokale flygtnin-
ge og hvor også SSF er involveret
Det gode og frugtbare møde mellem 
Dana Ahmed og repræsentanterne fra 
det danske mindretal kulminerer nu 
med fælles-arrangementet ’Kultur og 
mangfoldighed’, hvor Dana Ahmed og 
et par af hans landsmænd vil optræde 

med musikalsk underholdning og dans 
fra deres hjemland, spille med traditi-
onelle kurdiske instrumenter og endvi-
dere diske op med et stort ta’selv-bord 
med orientalsk mad tilsat en række 
danske specialiteter som saftevand og 
lakrids. 
”Det bliver en farvestrålende buket af 
kulinariske og kulturelle blomster fra 
to forskellige verdener og kulturom-
råder, som trods alt er smukkere end 
en ensfarvet buket”, fastholder Dana 
Ahmed.
Fra mindetallets side tilføjer Sina Clori-
us, formand for SSF Frederikstad: 
”Jeg glæder mig rigtigt meget til at 
blande dansk åbenhed og hygge med 
orientalsk gæstfrihed, musik og litte-
ratur.”  
Under kulturnatten vil hun selv læse 
op af bogen ’Rejsen til landet, som 
ikke findes” af det omrejsende og 
eventyrlystne danske ægtepar Nina 
Rasmussen og Hjalte Tin.  Lige netop 
den bog handler om parrets rejse til 
Kurdistan.
I den øvrige del af Frederikstad vil 
kultur i alle afskygninger i øvrigt også 
blomstre.  
Fra kl. 18.00 til midnat kan folk van-
dre langs gavlhuse og gå på opdagelse 
mellem store og små gallerier, museer, 
forretninger og private bygninger, hvor 
deltagerne kan blive overrasket over 
alt fra kunstværker til vinflasker, hyg-
gelig stuer og bland-selv-sko. 
Med et særligt armbånd som adgang-
stegn, der kan købes ved den først 

’kunstvært’, man møder på sin vej, 
kan byens gæster undervejs besøge 
ikke færre end 22 kunstneriske og 
kreative stationer. Og i synagogen på 
Am Binnenhafen 17 er der mulighed 
for at opleve en usædvanlig koncert 
med Gay-koret ’Schola Cantorosa” fra 
Hamborg.
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Ny fiskeriminister 

[KONTAKT]Karen Ellemann (V), der 
fylder 48 år senere i denne måned og 
som er datter at forhenværende uden-
rigsminister Uffe Ellemann-Jensen, 
har i sidste uge overtaget hvervet som 
Danmarks fiskeriminister efter partifæl-
len Esben Lunde Larsen, der faldt så 
meget i unåde hos de øvrige partiers 
fiskeri-ordførere, at statsminister Lars 
Løkke Rasmussen ikke så anden udvej 
end at indsætte en ny på posten.
Karen Ellemann, der allerede fungerer 
som minister som ligestilling og nor-
disk samarbejde, blev officielt indsat 
som fiskeriminister den 7. august i 
sidste uge. 
Karen Ellemann har tidligere fungeret 
som indenrigs- og socialminister og 
som miljøminister og blev valgt til Fol-
ketinget for Venstre for første gang i 
midten af november 2007. 

Karen Ellemann, der allerede fungerer 
som ligestillingsminister og minister for 
nordisk samarbejde, overtog i sidste 
også ministeransvaret for fiskeri, da 
hendes forgænger – partifællen Esben 
Lunde Larsen – måtte forlade den om-
stridte post. 

[KONTAKT]Frist-forlængelse hører 
normalt til i straffesager, når sigtede 
personer får forlænget deres tilbage-
holdelse eller varetægtsfængsling.
Den slags uhyrligheder er dog på in-
gen måde på spil i dette tilfælde, hvor 
SSF Flensborg Nord ganske frivilligt har 
valgt at forlænge tilmeldingsfristen til 
årets sommerflugt, som denne gang 
tilbyder medlemmerne – børn såvel 
som voksne og børnebørn – en ople-
velsesrig tur til Ribe. Her venter blandt 
andet en guided rundvisning i Vikinge-
museet, som er et yderst spændende 
og autentisk frilandsmuseum med 
levende, troværdige og rekonstruerede 

miljøer fra vikingetidens Ribe.
Sommerudflugten finder sted torsdag 
den 24. august med fælles afgang fra 
Tønnsenhuset kl. 10.30.  På vej mod 
Ribe gøres der holdt i Øster Højst for 
at spise middag.
Deltagerpris: 30 euro (for medlemmer 
af SSF) og 40 euro for alle andre. Børn 
under 12 år er gratis. Resten skal slip-
pe med 10 euro.
Der er stadig ledige pladser til som-
merudflugten, og derfor er den oprin-
delige tilmeldingsfrist blevet forlænget 
fra tirsdag den 15. august til den efter-
følgende mandag (21. august).

Ny frist for tilmelding til 
sommerudflugt til Ribe

Den herboende kurdiske flygtning 
Dana Ahmed er en kulturel ildsjæl 
med et åbent og vindende væsen, der 
blandt andet betyder, at han lynhurtigt 
er kommet på talefod og bølgelængde 
med både bestyrelse og menige med-
lemmer af SSF i Frederiksstad. Sidste 
lørdag i denne måned tager han dele 
i løjerne, når distriktet afviklet et mul-
tikulturelt arrangement, hvor klassiske 
dansk hygge blandes med kurdisk mad, 
musik og folklore. 

Nyt tiltag fra SSF under 
Kultur-Natten i Frederikstad

[KONTAKT]”Når vi bruger regionale 
kroner på at medfinansiere kulturelle 
begivenheder, så er det for at være 
med til at gøre Syddanmark til en 
spændende og attraktiv region at be-
søge og bosætte sig i.”
Sådan lyder meldingen fra Bo Li-
bergren (V), formand for Udvalget for 
Regional Udvikling i Region Syddan-
mark, der tidligere på sommeren har 
afsat en ekstra pulje på seks millioner 
kroner til kulturelle formål i kongeri-
gets sydligste region.
De mange penge er blandt andet 
øremærket til en lysfejring af H.C. 
Andersen i anledning af 150-året for 
digteren som æresborger i Odense. 
Der falder også penge af til en optime-

ring af skolearbejdet i forbindelse med 
de julekoncerter, som Sønderjyllands 
Symfoniorkester tilbyder sideløbende 
med orkestrets øvrige aktiviteter og 
hyppige koncerter i Sydslesvig.
Fra samme kulturpulje har regionsrå-
det for Region Syddanmark allerede 
afsat to millioner kroner til markerin-
gen af 100-året for Genforeningen i 
2020, der rangerer i en kategori helt 
for sig selv i regionens katalog over de 
kulturtiltag, som får et ekstra skub. 
Der ydes blandt andet økonomisk støt-
te til museumsprojektet ’Det Levende 
Teglværk”, ”Spis: Eventyrligt” og et 
projekt om ”Jacob A. Riis – fotodoku-
mentarist og socialreformator”.

[KONTAKT] Zwei nordfriesische Grö-
ßen einmal genauer unter die Lupe 
genommen
BREDSTEDT (NfI). Was haben die 
Schriftsteller Theodor Storm und 
Theodor Mommsen gemein? Nicht 
nur, dass sie den gleichen Vornamen 
teilen und gebürtig aus Nordfriesland 
stammen, in diesem Jahr jährt sich 
auch ihr Geburtstag zum 200. Mal. 
Dr. Ole Petras, Mitarbeiter am Institut 
für Neuere Deutsche Medien und 
Literatur der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel, beleuchtet im Rahmen 
des 27. Nordfriesischen Sommer-Insti-
tuts das Verhältnis der beiden großen 
Nordfriesen, die sich als Kommilitonen 
an der Universität Kiel kennenlernten 
und Freundschaft schlossen, nach dem 
Studium allerdings unterschiedliche 
Lebenswege einschlugen.
Der Vortrag findet statt am 23. August 

um 19.30 Uhr im Multimediasaal 
des Nordfriisk Instituut, Süderstr. 30, 
Bredstedt. Der Eintritt ist frei, es wird 
um eine Spende gebeten. Die Reihe 
wird von der Nord-Ostsee Sparkasse 
unterstützt.

Wenn Theodor 
auf Theodor trifft

Dr. Ole Petras. 

REGION SYD

Et ekstra skub til 
kulturen i Syddanmark
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