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Sydslesvigerne skal have snøret
løbesko eller vandrestøvler.
Modelfoto

Et løb
for hele
mindretallet

Den 1. maj er
kendt som arbejdernes internationale kampdag,
men i år bliver
datoen en begivenhed rigere, når
det store fælles
Sydslesvig-projekt
Løveløbet finder
sted for første
gang.
AF ANDERS TOFTGAARD
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Tidligere i år kunne de to mindretalsorganisationer
Sydslesvigsk
Forening, SSF og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, SdU løfte sløret for deres nyeste samarbejdsprojekt, Løveløbet.
Som navnet antyder, er Løveløbet
et fælles motionsarrangement fordelt over hele Sydslesvig. Med seks
unikke startsteder i seks forskellige amter, skal Løveløbet sætte
hele mindretallet i bevægelse efter 2 lange Coronaår.
Men udover at få mindretallet i

Hinnerk Petersen, der har koordineret, er selv ivrig motionist.
Blandt andet dyrker han standup-paddling. Foto: René Lange

løbeskoene, har arrangementet
også til formål at styrke fællesskabet i mindretallet.
Samarbejdet om ét mindretal
Ideen til Løveløbet var længe undervejs og gennemgik mange forvandlinger, men helt fra starten
var det dog vigtigt, at projektet
skulle signalere et fælles mindretal, som Jörn Fischer, medlem af
SSFs forretningsudvalg og en af
idemændene bag løbet, forklarer
- I 2020 havde vi en ide om at lave
en cykelstafet tværs over Sydslesvig. Dette udviklede sig senere til
et stjerneløb, der skulle signalere
at mindretallet stadig lever efter
100 år, siger han.
Grundet Corona måtte man aflyse
disse projekter.

- Ideen om et løb for hele mindretallet var dog for god til at lægge
på hylden, og jeg tog derfor fat
i Hinnerk Petersen fra SdU, som
hjalp med at skabe Løveløbet som
et fælles projekt, siger Jörn Fischer
Start på tættere samarbejde
Selvom de to organisationer adskiller sig en smule i deres målgruppe og medlemmer, er de dog
fælles om at arbejde mod at styrke
den danske folkelighed i Sydslesvig.
SSF og SdU arbejder ofte sammen
om kulturelle arrangementer, men
et projekt så omfangsrigt som Løveløbet, er dog alligevel et stort
skridt i retningen af et mere tydeligt og givende samarbejde.
- Vi vil gøre en samlet indsats for
mindretallet. Vi har de samme
“kunder”, og vi er kun ét mindretal,
siger Hinnerk Petersen, SdUs områdeleder for idræt og kultur. Han
er derfor spændt på at se hvad der
sker, når det folkelige fællesskab,
SSF stimulerer, skal spille sammen
med motion og bevægelse gennem et løb.
- Fællesarbejdet mellem SSF og
SdU skal stå som et stærkt signal
om, at mindretallet kan være fælles om noget. Løveløbet er et eksempel på, at man kan opnå noget
større i fællesskab, siger Jörn Fischer.
Fællesskabet blev sat i højsædet
helt fra begyndelsen af planlægningen. Det var vigtigt for begge
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organisationer, at Løveløbet kunne favne bredt og sætte hele mindretallet i bevægelse.
Klar, parat, START!
Alle skulle have mulighed for at
deltage, uanset alder og niveau.
Løbet byder derfor, ved alle seks
startsteder på tre forskellige valgfrie ruter med hver deres længde.
Fælles for ruterne er dog, at de
starter og slutter det samme sted
for at bevare følelsen af fællesskab
og samvær.
Man kan vælge en hyggelig gåtur
med hele familien eller udfordre
sig selv – og måske vennerne –
med en løbetur på ti kilometer.
Løbet giver derudover også deltagerne mulighed for at opleve Sydslesvig på en måde de måske ikke
har prøvet før, da hvert startsted
tager dem på en unik tur gennem
det lokale områdes kultur og seværdigheder.
- Alle har været begejstret for projektet og taget godt imod det. Folk
er vilde med, at der endelig er et
arrangement for hele familien i
Sydslesvig, siger Jörn Fischer.
Et årligt arrangement
SdU og SSF er spændte på at fejre
fællesskabet den 1. maj og glæder
sig til en hyggelig dag, hvor man
igen kan nyde samvær, hygge,
sang, god mad, en kop kaffe eller
en øl, og få lidt sved på panden.
Målet er at Løveløbet bliver et årligt arrangement, som hele min-

Det er et signal
om fællesskab.
Løveløbet har sit eget logo.
dretallet ser frem til med glæde
og spænding. Hinnerk Petersen
håber, at løbet bliver en integreret
del af mindretallets bevidsthed og
sammenligner det med årsmøderne, en årlig komsammen for det
danske mindretal hvor der bliver
debatteret, hygget og festet.
- Løveløbet skal blive årsmødernes lillebror - en motions-udgave
af årsmøderne, siger han.

Klik ind på hjemmesiden
www.loeveloebet.de
og læs meget mere om løbet
og samarbejdet.

Jörn Fischer, der fik ideen,
er også selv motionsløber.
Foto: Peter Hansen

6

Ungdomsforeninger
fik ny formand
Erfaren søsportsmand vandt kampafstemning om formandsposten i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.
AF TRINE FLAMMING

Der var med spænding set frem til
dagsordenspunkt 13 på lørdagens
sendemandsmøde i SdU , Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger,
for da var der for første gang i flere
årtier kampvalg om formandsposten. Og spændingen trak ud, for

det lykkedes i første omgang ikke
sendemændene at vælge mellem
den 55-årige 1. næstformand Kay
von Eitzen og det 23-årige styrelsesmedlem Mads Lausten.
Begge fik 34 stemmer, og så måtte valget ud i en runde nummer

to. Her havde yderligere fem sendemænd sat deres kryds i det virtuelle stemmesystem, og alle fem
pegede på Kay von Eitzen.
Den ny formand glæder sig til at
tage fat på arbejdet:
- Men jeg er ikke alene, formanden

Formanden
bestemmer
ikke alt.
De to kandidater til formandsposten var Kay von Eitzen (t.v.)
og Mads Lausten (t.h.).
Den førstnævnte vandt posten.
Foto: Sven Geissler
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bestemmer ikke. Vi er et fællesskab, og det er det, vi skal styrke,
sagde en meget glad Kay von Eitzen i en første kommentar efter
valget.
Hvo intet vover
De to kandidater var indstillet af
hver deres forening, og også på
sendemandsmødet var der flere, der motiverede et valg af dem
hver især. Selv kom de også med
et par ord.
- »Hov«, tænker nogen måske. »En
så ung fyr vil stille op til så vigtig
en post«, sagde Mads Lausten og
slog fast:
- Ja, jeg kandiderer af fuld overbevisning om, at jeg kan bidrage til,
at SdU kan komme videre uden at
glemme vores ståsted og identitet.
Mads Lausten har trods sin unge
alder været aktiv frivillig i SdU i en
årrække og har samlet masser af
erfaring og mente selv, at han ville
være velegnet som formand »på
trods af - eller måske på grund af«
sin alder.
- Jeg vover at stille op til så vigtig en
post i mindretallet, for hvis ikke du
vover, kommer du ikke videre, sagde det 23-årige styrelsesmedlem.
Det lille ”d”
Kay von Eitzen, der sidste år blev
valgt som 1. næstformand i SdU,
har ligeledes en årrække med frivilligt foreningsarbejde, omend en
del mere end sin unge modstander.

Han sagde blandt andet:
- SdU er sprællevende, både i det
professionelle arbejde og foreningsarbejdet, men vi har nogle
tunge emner.
Som udfordringer nævnte Kay von
Eitzen kampen for at tiltrække frivillige til foreningsarbejdet og »den
evindelige strukturdebat«, som
han gerne ser afsluttet med »en afgørelse, der er gældende for fremtiden«. Og her håber han, at SdU
kan være en betydende faktor.

ANNONCE

- SdU er dem, der er til udvikling og
rækker hånden ud til de andre om
samarbejde, sagde han.
Vigtigst for den ny formand er
imidlertid det lille »d« i »SdU«.
- Det betyder rigtig meget for mig.
Det er det, jeg har størst fokus på.
Det er dansk foreningsarbejde som jeg gør helhjertet, sagde han.
Kay von Eitzen afløser Kirstin Asmussen på formandsposten.

Et Mindretals Ansigter

Pris inklusive forsendelse
til Danmark: 212 kroner

Bogen kan bestilles hos SSFs pressetjeneste.
Send en mail til info@syfo.de
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De gamle danske krigergrave er en hjertesag
En håndfuld frivillige i Sydslesvig tager sig af de gamle
danske krigergrave - specielt fra de to slesvigske krige.
Støttet af en lille bevilling fra Danmark, af og til af soldater fra tre lande - og af en familie, der har passet grave i tre generationer.
AF JENS NYGAARD

- Det er vigtigt at fortælle historien. Det er jo ikke nogen selvfølge,
at vi i dag er i en god situation i
Danmark og inden for det danske
mindretal. Det hænger blandt andet sammen med, at soldater har
kæmpet for den danske sag - og af
og til har mistet livet af den grund.
Derfor er det en hjertesag inden
for mindretallet at passe de gamle
danske krigergrave.
Sådan lyder det fra den danske sydslesviger Horst Schneider. Han er
tidligere direktør for de danske ungdomsforeninger syd for grænsen,
og efter sin pensionering har han
blandt andet kastet sig over hvervet som en af en håndfuld mennesker, der i Sydslesvig tager sig af de

Sankelmark, hvor der var et slag
under krigen i 1864, er der tale om
en helt speciel historie.

Horst Schneider har gravene i
Flensborgområdet under sig.
Foto: Flensborg Avis
danske krigergrave.
Selv har han Flensborg som sit område, ude vestpå gør Henry Bohm
det samme, i Slesvigområdet er
det Jørgen Jessen, i Lyksbord og
Holnæs er det Karin Axen, og i

Frivillige kræfter
Her har familien Petersen fra det
danske mindretal i tre generationer passet på mindesmærket over
de faldne danske soldater.
- Der er tale om frivilligt arbejde,
og vi har hver især et lille budget,
hvis der skal laves noget af professionelle, fortæller Horst Schneider.
Han har under sig blandt andet
gravene på Den gamle Kirkegård
i Flensborg, hvor Istedløven våger
over faldne danske soldater. Specielt op til Istedddagen, der markeres hvert år i slutningen af juli og
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Soldater fra Danmark,
Østrig og Tyskland hjælper
af og til med at passe de
gamle grave - også for soldater, der ikke er fra deres eget
land. Foto: Flensborg Avis
minder om slaget under treårskrigen i 1850, skal gravene helst være
seværdige.
- Gravene får besøg tre-fire gange
hvert år og bliver sat i stand, fortæller Horst Schneider, der har
25.000 kroner årligt til rådighed til
udgifter i forbindelse med arbejdet. Pengene slår ofte ikke til, og så
bliver der søgt penge ved diverse
fonde, der er gode til at spytte lidt
i kassen.
- Det er mest de lidt ældre, som
mig selv, jeg har til at hjælpe med
arbejdet. De yngre kniber det lidt
mere med at få fat på. Vi mener,
at det er vigtigt at mindes, at nogle gav deres liv for vores fælles
sag. Måske vil begivenhederne
i Ukraine få flere til at tænke på
den samme måde, fortæller Horst
Schneider.
Oberst i spidsen
Arbejdet med krigergravene er
styret af Forsvarets Krigergravstilsyn, der så dagens lys allerede i
1880erne. Her refererede man
tidligere til Forsvarskommandoen,
men er nu blevet underlagt det
danske Veterancenter.
- For det meste har lederen været
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375.000 kroner
er ikke ret
mange penge.
Ole Køppen er ved at takke af
efter ti år på posten som leder af
Forsvarets Krigergravstilsyn.
Foto: Flensborg Avis

Istedløven våger efter mange år
et andet sted i vore dage atter
over gravene på Den gamle Kirkegård. Foto: Flensborg Avis

en pensioneret oberst fra Ingeniørtropperne, fortæller Ole Køppen, der for tiden er leder - og også
pensioneret oberst.
- Vi har en årlig bevilling på 375.000
kroner, og det er jo ikke ret mange
penge, men med frivillig arbejdskraft kommer man langt, fortæller
Ole Køppen.
Foruden i Sydslesvig, hvor de fleste af de i alt cirka 600 danske krigergrave ligger, har Ole Køppen ud

over sig selv også en ildsjæl, der
passer grave i Sundeved-området
og en frivillig mere til resten af Jylland. Langt de fleste af gravene er
fra de to slesvigske krige, og for eksempel tager man sig ikke af danske frihedskæmperes grave.
Nye tager over
- Vi har ikke de store problemer
med at skaffe frivillige. I Sydslesvig
havde vi tidligere i mange år Gerd
Wiencke, og nu er der kommet andre til, fortæller Ole Køppen, hvis
frivillige aflægger mindst et årligt
besøg ved gravene for at se, om
alt er i orden - og hvis det ikke er
tilfældet så bringe dem i en bedre
stand.
- Typisk er det sådan, at hvis der
skal laves noget ved gravstenene,
så allierer vi os med lokale stenhuggere, fortæller den pensionerede oberst.
Han får også hjælp fra anden side.
Siden 2002 har der været en aftale
mellem Danmark, Østrig og Tyskland om på skift at lade soldater
fra de respektive lande tage sig af
gamle krigergrave.
- Det er jo et politisk signal til omverdenen om, at i gamle dage
var man fjender, men sådan er
det ikke i vore dage, fortæller Ole
Køppen.
Han har bestredet posten i en halv
snes år, men er for tiden på grund
af sygdom ved at takke af. Men
han kan berolige med, at en afløser er ved at blive fundet.
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KOMMENTAR

Sydslesvigsk Forening
fordømmer invasion
Mindretalspolitik er ikke angrebspolitik hedder
det i udtalelse, som kom få dage efter Ruslands
angreb på Ukraine.
KOMMENTAR FRA SSF

Sydslesvigsk Forening tager skarpt afstand fra
Ruslands invasion af Ukraine. Præsident Putins
angrebskrig mod et suverænt demokratisk land
i midten af Europa er en krigsforbrydelse, vi ikke
har set magen til siden Anden Verdenskrig. Det
er et angreb på efterkrigsårenes demokratiske
verdensorden bestående af respekt for landenes suverænitet, folkeret, selvbestemmelse
samt beskyttelse af mindretal.
Putins annektering af Krim og krigeriske støtte
til det russiske mindretal i Donbass-regionen
har intet med bestræbelser for en demokratisk
mindretalsordning at gøre. Argumenter om blot
at ville beskytte sit mindretal er intet andet end
et påskud til at omsætte præsidentens imperialistiske hensigter.
Han bryder alle folkeretlige principper og misbruger et mindretal i et primitivt, løgnagtigt geo-

politisk spil, som man skulle tro ikke kunne finde
sted i det 21. århundrede.
Med baggrund i det dansk-tyske grænselands
fredelige sameksistens mellem mindretal og
flertal, hvor man på begge sider anerkender
grænsen, er Putins krigsforbrydelse i Ukraine
også et angreb på vores mindretalsmodel, der
bygger på en fælles historie, gensidig respekt og
samarbejdsvilje.
Bestræbelserne på at sikre en demokratisk og
fredelig verdensorden har Putin skudt i sænk, og
det er gift - også overfor mindretallene.
Mindretalspolitik er fredspolitik - ikke angrebspolitik!
Vores tanker i denne mørke tid går til alle ofrene
for denne grusomme krig i Ukraine.
SSF
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Logoet på
hytten er det
samme, som
man ser på
spejderhytter
i Danmark.
Foto: Peter
Hansen

Vi kender
alle sammen
hinanden.

Spejder for livet
Syttenårige Niklas Bang er næsten født ind i den
danske spejderbevægelse, og er overbevist om,
at han altid vil være der.
AF PETER HANSEN

Forældrene var og er begge spejderledere, så Niklas Bang har haft
Dansk Spejderkorps Sydslesvig
inde på livet nærmest fra fødslen.
- Men officielt har jeg kun været
spejder siden, jeg gik i anden klasse, siger han.
Og at det skulle være det danske
spejderkorps, har han aldrig været
i tvivl om. Det ville – selv uden forældrenes indflydelse have været

det naturlige valg for ham.
- Vi taler dansk hjemme, og jeg føler mig mere dansk end tysk, siger
Niklas Bang.
Efter en kort tøven erklærer han
endog, at han ville have valgt at
blive FDF’er, hvis det ikke havde
været muligt at blive dansk spejder i Tyskland.
- Men jeg ville måske skele lidt til,
hvor mine venner var med henne,

medgiver han dog.
Kun en ved en enkelt lejlighed har
Niklas Bang overvejet at forlade
den bevægelse, der nu har fyldt
meget af fritiden i over halvdelen
af hans liv. Da han gik i syvende eller ottende klasse, droppede to af
hans gode venner ud.
- Netop da var det også, man blev
bevidst om, at mange andre unge
ikke syntes, det er særligt sejt at
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være spejder, husker Niklas Bang.
Men i dag er han overbevist om,
at spejderkorpset altid vil være en
del af hans liv.
Småt og decentralt
Hans gruppe, Kærne Gruppe i Store Vi, en mindre by nogenlunde
midtvejs mellem Flensborg og Husum, er en af de mindre grupper.
Den tæller blot et par og tyve med-

lemmer, og har sin spejderhytte
liggende i tilknytning til Store Vi
Danske Skole.
I det danske mindretal i Sydslesvig giver en decentral struktur ofte
nogle enheder, hvis størrelse man
ville undre sig over i Danmark.
Men der er ingen overvejelser om
at lægge gruppen i Store Vi ind under en gruppe i Flensborg. Og det
ville næppe heller være hensigts-

mæssigt, mener Niklas Bang.
- De der går i skole i Flensborg ville
nok holde ved, men det ville blive
sværere at rekruttere nye, mener
han.
Og netop de små grupper ser han
som en stor fordel.
- Netop fordi vi er få og små, kender vi alle sammen i gruppen hinanden, siger han.
Aktiviteterne i korpset og i grup-
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pen er nogle af de samme som
hos spejdere alle andre steder.
Man lærer at gøre bål, man tager
på vandreture, man sejler i kano
på Trenefloden.
Spejder over grænsen
Men sproget er dansk og Dansk
Spejderkorps Sydslesvig har samkvem med de andre fire anerkendte danske spejderkorps.
- Vi bruger også duelighedsmærker fra et af de andre danske korps,
fortæller Niklas Bang.
Et duelighedsmærke, er et mærke til at sy på uniformsskjorten
og som viser, at man for eksempel
kan finde ud af at bygge et lejrbål
– og få det til at brænde.
Samkvemmet med de andre danske korps udmøntes også i deltagelse i fælles lejre. Dels på spejdercentret Tydal i Sydslesvig, dels
i Danmark. Niklas Bang var således
– sammen med andre sydslesvigske spejdere – med på den store
lejr ved Sønderborg i 2017.
Den involverede alle fem danske
korps, og der var masser af samvær på tværs, mindes Niklas Bang.
- Både vi fra Sydslesvig og dem fra
Danmark var meget åbne for at
tale med hinanden, siger han.

En bålplads hører til en spejderhytte. Her kan man, når der ikke lige er
bål, glæde sig til næste gang, der er. Foto: Peter Hansen

Kærne-gruppens hytte må nødvendigvis hedde Kærnehuset.
Foto: Peter Hansen
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Spejdergården Tydal er en flot, gammel udflyttergård
fra 1863, der siden 1963 er hjemsted for det danske
spejderkorps i Sydslesvig.
Tydal er samlingssted for spejdere fra nord og syd, lejrskoler og kurser, samt et mødested for organisationer
og foreninger.
40 senge fordelt på 1-, 2-, 3- og 5- personers værelser,
4 spejderhytter med i alt 36 sengepladser og teltpladser
for op til 800 personer, gør stedet så velegnet til små og
store arrangementer.
Det bedste er dog Tydals dejlige beliggenhed ved Trenen
i det naturskønne og fredede Trenedal.

Spejdergården Tydal, Tüdal 1, D-24852 Eggebek
+49 4609 91030 · tydal@sdu.de
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Der er over 700 mandater i Forbundsdagen,
men den enlige SSWer mener, at også et enkelt
mandat kan have god indflydelse. Foto: dpa

Nu lyder der
danske ord
i tysk parlament
Det danske mindretal er nu repræsenteret i det tyske
parlament, Forbundsdagen, i Berlin. Mange tyskere,
der i forvejen ikke kendte meget til det danske eller de
øvrige mindretal i Tyskland, har fået ny viden om dem.
AF JENS NYGAARD

Det er nogenlunde på samme
måde i Danmark og Tyskland. Der
er ikke ret mange, der ved ret meget om det danske mindretal på
skønsmæssigt omkring 50.000
mennesker i den nordlige del af
Slesvig-Holsten.
Men i Tyskland er der på det sene-

Der er faktisk
pænt stor
indflydelse.

ste blevet ændret noget ved denne situation.
- Det har tidligere været skønnet,
at det kun var omkring hver tiende i Tyskland, der kendte noget til
mindretal inden for landets grænser. Det er der ændret på nu - og
der er betydeligt flere, der for ek-
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sempel ved en smule om det danske mindretal i Sydslesvig, siger
Stefan Seidler. Han har de seneste
måneder været ret ombejlet fra
medierne.
Seidler er nu det danske mindretals mand i parlamentet i Berlin, efter at Sydslesvigsk Vælgerforening
- Sudslesvigscher Wählerverband,
SSW - i september sidste år kunne
notere sig en gevaldig succes.
I forvejen havde det længe været
diskuteret, om partiet i det hele taget skulle opstille til valget til Forbundsdagen. En realistisk chance
var der for at få et mandat valgt,
eftersom SSW som et mindre-

talsparti er fritaget for den tyske
spærregrænse på fem procent af
stemmerne - og blot skulle have
så mange stemmer, som et enkelt
mandat i gennemsnit ville koste.
- Vi førte en efter min mening meget professionel valgkamp - og det
blev også belønnet, siger Stefan
Seidler, der som spidskandidat
sammen med SSW kun opstillede
i Slesvig-Holsten.
Også regionalparti
I forvejen var det blevet bedømt,
at 38.000 stemmer ville være flot
- og sikkert ville kunne sikre et
mandat. I stedet blev det til 55.000

SSWs tidligere formand, Flemming Meyer, var en stor fortaler for at
opstille til Forbundsdagen. Foto: Flensborg Avis

stemmer, så der var ingen tvivl om
indtoget i Berlin, hvor den nye Forbundsdag havde sit første møde i
slutningen af oktober.
At partiet fik 55.000 stemmer er
også ensbetydende med, at det
ikke kun var mindretalsdanskere
eller frisere, der stemte på det men også en del tyskere.
- En del af forklaringen er sikkert,
at vi ikke kun har solgt SSW som
et mindretalsparti, men også som
et regionalt parti, fortæller parlamentarikeren fra Berlin.
Inden opstillingen var han da også
optimist i forhold til, at det nok
skulle lykkes at skaffe de nødvendige stemmer. Ellers havde han
ikke taget springet efter først at
have studeret statskundskab i
Aarhus, arbejdet for Interreg-programmet og Region Syddanmark
og senere været koordinerende i
forhold til det dansk-tyske samarbejde hos delstatsregeringen i Kiel.
Kræver ligestilling
- Udgangspunktet er, at mindretallene ofte bliver forbigået. Der har
for eksempel drejet sig om, at i de
tyske skoler blev eleverne udstyret med hver en laptop - men det
gjaldt ikke for de danske skoler i
Sydslesvig, fortæller Stefan Seidler, der også peger på, at de danske
skoler syd for grænsen ofte ikke
får del i projektmidler.
Han ser sit arbejde som ikke blot
rettet mod det danske mindretal
- men også de øvrige mindretal i
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Stefan Seidler har fået samlet en lille gruppe medarbejdere, der støtter ham fra både Flensborg og Berlin.
Foto: Flensborg Avis
Tyskland, og for den sags skyld i
hele Europa. I Tyskland er der fire
anerkendte mindretal.
Foruden danskerne er det friserne, der mestendels bor på den
sydslesvigske vestkyst, sorberne
i Tysklands sydøstlige hjørne og
romaerne, der lever spredt i hele
Tyskland.
- De fire mindretal har et fælles
sekretariat, som vi selvfølgelig re-

gelmæssigt er i kontakt med, fortæller Stefan Seidler.
Når han siger »vi« hentyder han
til, at blandt andet bevillingen til
partiet som følge af valgsejren har
givet mulighed for at ansætte to
personer i et lille kontor i Flensborg og yderligere to personer i
Berlin.
De to sidste er blandt andet blevet
udvalgt på grund af tidligere erfa-

ring med, hvordan sagsgangen er i
parlamentet. Og der er endda penge nok til at ansætte yderligere en
eller halvanden person.
- Rettesnoren for parlamentsarbejdet er vores valg- og partiprogram
tilsat en smule snusfornuft. Mest
drejer det sig for os om mindretalsrettigheder og om at gøre noget godt for de små i samfundet,
siger Stefan Seidler.
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Han synes selv, at han er blevet
godt modtaget i parlamentet, hvor
der for tiden på grund af blandt
andet tillægsmandater er over
700 medlemmer. Flere grupper
tilbød ham at være med hos dem men han har pænt takket nej.
- Jeg har fast sæde i indenrigsudvalget, hvor jeg har tale- men ikke
stemmeret, og kan stille forslag.
Men generelt kan jeg deltage i
alle udvalgsmøder, fortæller den
42-årige.
Han kan endvidere tage ordet til
alle debatter i plenarforamlingen,
og gør flittigt brug af den mulighed.
Indflydelse
Så hvis der kan drages en foreløbig konklusion på et af de vigtigste
spørgsmål, der blev stillet inden

opstillingen - nemlig om et enkelt
mandat kan bidrage med ret meget - så er Stefan Seidlers svar klart.
- Der er faktisk »pænt stor« indflydelse, siger han.
Det hænger også sammen med,
at SSWs nye mandat er blevet
virkelig godt modtaget af de andre partier i Forbundsdagen. De
valgte fra Slesvig-Holsten mødes
både formelt og uformelt, og med
Stefan Seidlers ord er der et godt
samarbejde med alle demokratisk
sindede partier.
Da han holdt sin jomfrutale, blev
det hurtigt klart, at der blev lyttet
godt efter - blandt andet fordi det
jo var noget nyt. Og efter talen var
der et pænt bifald.
- Men det er klart, at jeg i det daglige ikke kan beskæftige mig med

alle de sager, der kommer op. Jeg
deltager i alle navneafstemninger, men ellers udvælger vi de temaer, som vi skal beskæftige os
mere indgående med. Det gælder
blandt andet de sager, der har noget at gøre med mindretal eller
forholdet til Norden, fortæller Stefan Seidler.
God platform
Han er ifølge eget udsagn noget af
et »netværksmenneske« og har allerede fået samlet en gruppe inden
for Forbundsdagen, der specielt vil
se på mindretallene. Han er også i
gang med at se på muligheden for
at lave andre grupper. Og han er
selvfølgelig meget åben, hvis der
er andre politkere, der gerne vil
lave noget sammen med ham.

I valgkampen sidste efterår
blev der slået på, at SSW foruden
at gøre noget for mindretallene
også er et regionalt parti.
Foto: Flensborg Avis
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Sydslesvig er vigtig
for Kongehuset
Aldrig glemmer dronning Margrethe at nævne Sydslesvig i sine nytårstaler, flere gange har hun besøgt landsdelen, og hun opholder sig jævnligt på Gråsten Slot.
Senest var Kronprinsen og prins Christian med, da hun
deltog i fejringen af genforeningen.
AF ANNELISE MØLVIG

Dronningen besøgte
senest Sydslesvig i
2019. Her bliver hun
budt velkommen til
Frederiksstad.
Foto: Tim Riediger

Der er fred i det dansk-tyske grænseland. Danskere og tyskere har
et helt specielt forhold i grænseregionen. Det udspringer af,
at grænsen blev fastlagt ved en
folkeafstemning i 1920 og af København-Bonn-erklæringerne fra
1955.
Det mener Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og en af de
mest anvendte kommentatorer
i danske medier, når det gælder
Kongehuset og aktuelle samfundsforhold.
- Dronningen ved, at der er mange
dansksindede syd for grænsen, og
hun husker også det gamle løfte
”I skal ikke blive glemt”, siger Lars
Hovbakke og gør opmærksom på,
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at dronningens interesse for Sydslesvig har hun med fra sin mor,
Dronning Ingrid, og somrene på
Gråsten Slot.
I 1972 blev hun udråbt som Dronning Margrethe, og i 1978 tog hun
og Prins Henrik på deres første officielle rejse til Sydslesvig.
- Det betyder meget, at vi er et lille
land. Der er ikke mange danskere,
men alle danskere, der bærer det
danske sprog og den danske kultur
videre, tæller. Det er lige så vigtigt
for kongehuset at bevare de danske forbindelser som at besøge
store lande, mener Lars Hovbakke
og fortsætter:
- De historiske faktorer, geografien
og landets størrelse gør, at Sydslesvig er så vigtig for kongehuset.
Han spår, at Kronprinsparret og
deres børn vil bruge Gråsten Slot.
Traditionelt har hvert kongepar
haft sine favoritsteder: Kong Frederik og Dronning Ingrid opholdt
sig meget i jagthytten i Trend.
Dronning Margrethe og Prins Henrik opholdt sig meget på Marselisborg Slot.
- Jeg spår, at Kronprinsparret vil tage
Gråsten Slot til sig, især nu da Prins
Joachim ikke længere bor i Sønderjylland, siger Lars Hovbakke.
Han nævner videre, at Dronning
Ingrid og Kronprins Frederik var
tæt forbundne, og at det vil være
i hendes ånd, at de indtager Gråsten Slot.
- Dronning Margrethe er ved at
give den nye generation forståel-

At sydslesvigerne sætter pris på de
kongeliges opmærksomhed kunne
ses på den armada af lystbåde, der
fulgte kongeskibet ind gennem
Flensborg Fjord. Foto: Union Bank

se for hele grænseregionen, siger
Lars Hovbakke og nævner, at ud
over at Kronprins Frederik var med
til fejringen af Genforeningen, var
også Prins Christian med.
- Ud over at vise Prins Christian
den særlige grænseregion, så er
det også et tegn på, at børnene
tidligt deltager i de officielle pligter og lærer at træde frem og sige
noget, siger kongehuseksperten.
Det er ikke bare Sydslesvig og

De danske i Sydslesvig får altid en
hilsen i dronningens nytårstale.
Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

grænselandet, der spiller en stor
rolle for Kongehuset. Det gælder
også Grønland og Færøerne.
- Mens mange danskere ikke tænker så meget på Sydslesvig, Grønland og Færøerne, så er Kongehuset med til at skabe interesse
for de områder. Og Dronning Margrethe har altid blik for de større
perspektiver og er dermed bevidst om vigtigheden af Færøerne,
Grønland og Sydslesvig.

Det betyder
meget, at vi er
et lille land.
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Nye rødder suger
også næring
Årets plakat for de danske årsmøder i Sydslesvig har
rødder som motiv. For mindretallet handler om at vælge sine danske rødder, mener plakatens skaber, grafikeren Lisbeth Gram.
AF PETER HANSEN

Der står en kasse med rødder
på skrivebordet. Nogle af dem
er lige så knastørre som en af
Niels Hausgaards giftigheder,
andre er vist nyligt kommet op
af jorden og har stadig fugtigt
muld på sig.
Ved siden af ligger et ark med
to billeder, der ligner hinanden
til forveksling. Teksten fortæller, at det ene er trærødder, det
andet et røntgenbillede af en
lunge.
De ser ikke blot ens ud. De har
begge til opgave at sikre tilføring af noget livsnødvendigt. Ilt.
Næring.
- Det kunne også have været
et billede af en hånd med dens
årer og vener, siger Lisbeth Gram.
Som sønderjyde er hun kendt
med Grænselandets historie og de

man møder der og ikke så meget
sydslesvigerne.
Men hun har bedstefædre, der
har været tvunget i tysk uniform
under første verdenskrig. Og som
pige mødte hun på sommerferie
hos en moster ved Randers en
pige fra mindretallet, der også var
feriepige der. Grænseland og genforening er en del af bevidstheden.

to mindretal. Kendte måske mere
konkret til det tyske mindretal i
Sønderjylland, for det er jo dem,

Baggrunde
Alligevel var de nye kontakter i
vore dages mindretal lidt af en
øjenåbner for den erfarne art-director.
Som grafiker tænker man i billeder,
visuel fremstilling og grafisk fremtræden. Men Lisbeth Gram tænker
også over, at denne – i hvert fald
i en politisk plakat som årsmødeplakaten er – skal vise baggrunden
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og ikke blot markedsføre fikst.
En del af hendes research til plakaten var at interviewe medlemmerne af SSFs årsmødeudvalg
om deres baggrund og deres valg.
For uanset om man nu er født ind
i det eller ej, er det et aktivt valg,
om man vil være sydslesviger eller
slesvig-holstener.
Og årets årsmødemotto er netop
”Sydslesvig – mit valg”.
- Det var slående, så forskellige
baggrunde, de havde for at være
en del af det danske, siger Lisbeht
Gram.

- Men rødder behøver ikke være
noget, man har arvet. For de nye
er det en valgt hjertesag at være
dansk, siger Lisbeht Gram.
Og netop rødder er både plakatens motiv og et ord, der går igen
mange gange i bogen.
- Rigtigt mange af de portrætterede bruger vendingen ”Mine danske
rødder”, bemærker Lisbeth Gram.

Valgte rødder
Tidligere havde hendes viden om
det danske i Grænselandet mere
kredset om det med at Sønderjylland i næsten tres år var under
tysk herredømme. Knap så meget
om det at være dansk og bo i Tyskland i dag.
Det gjorde stort indtryk, da en af
de interviewede sagde, at ”Det gør
ondt at blive kaldt tysker, når jeg
er i Danmark. Jeg har jo altid været
dansk. Grænsen er bare trukket et
forkert sted”.
En del inspiration hentede hun
også i bogen ”Mindretallets ansigter” med tekst af Rasmus Meyer
og fotos af Martin Ziemer. I den
fortæller 100 dansksindede sydslesvigere om deres vej til mindretallet.
En del af dem har ikke familiemæssige rødder hverken i det
danske eller i Sydslesvig.

Rødder er for Lisbeth Gram
symbolet på mindretallets
tilknytning til det danske.
Foto: Peter Hansen

Rødder behøver
ikke være noget,
man har arvet.

26
De tre nuværende landdagsmedlemmer,
Jette Waldinger-Thiering, Christian Dirschauer
og Lars Harms er klar til en omgang mere.
Men vil gerne være fire. Foto: SSW
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Historisk
valgaften på
trapperne
“Nach der Wahl ist vor der Wahl”.
Sådan lyder et tysk ordsprog, der
typisk bruges i politikkens verden.
Ordsproget betyder direkte oversat
“Efter valget er før valget”, og betyder, at den næste valgkamp begynder, når valgstederne lukker.
AF RASMUS MEYER

Også for Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, begynder den næste
valgkamp, når et valg er ovre. Ikke
mindst nu, hvor partiet som andre
partier i Tyskland, stiller op på alle
fire niveauer.
Mindretalspartiet ser tilbage på et
historisk valgår 2021, hvor det ef-

ter 60 års fravær lykkedes at opnå
et mandat på Tysklands fornemmeste politiske scene - Forbundsdagen.
Siden 1961 har SSW ikke stillet
op til forbundsdagsvalg - blandt
andet fordi et mandat så ud til at
være uopnåeligt - men gode valg-
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resultater på delstatsplan samt
gode prognoser fik SSW til at gribe
chancen - med succes.
Mindretalspartiet fik en kæmpe
sejr - et mandat i Berlin.
Det gav også genklang uden for
Slesvig-Holsten og i Danmark.
Berlin er trods alt en biting
Men selv om partiet og mindretallet for en stund vendte blikket
mod Tysklands hovedstad, og
mange nu venter spændt på de
første politiske resultater på forbundsplan, er Berlin hurtigt rykket
lidt ud af fokus igen. For Forbundsdagen er ikke SSWs primære virkeområde. Det er et supplement,
som styrker partiets politiske arbejde, men fokus ligger fortsat på
delstatsplan, og derfor havde SSW

ingen tid til at hvile på laurbærene
efter valget.
Den 8. maj 2022 skal borgerne i
Slesvig-Holsten igen til valgurnerne. Den dag er der valg til parlamentet i delstaten Slesvig-Holsten,
Landdagen. Valget er formentligt
det vigtigste for SSW, som har selvforståelsen af at være et regionalparti.
Politik på hjemmebane
Som mindretalsparti agerer SSW
nemlig inden for det geografiske
område, hvor det danske mindretal hører naturligt hjemme, det
vil sige i landsdelen mellem den
dansk-tyske grænse og Kiel. Derfor kunne partiet ved valget til
Forbundsdagen også kun vælges
på landslisten i Slesvig-Holsten -

SSWs kerneområde, hvor mindretalspartiet også har bevist at kunne overtage regeringsansvar.
Ser lovende ud
Og valget til Landdagen i Slesvig-Holsten kunne igen blive historisk set med danske briller. Med
gode valgresultater på forbundsplan samt en vellykket valgkampagne har partiet vind i sejlene, og
det genspejles for tiden i prognoserne. Samtidig står SSW stærkt
på flere af valgets vigtige emner.
Det er for eksempel grøn energi,
velfærd, social retfærdighed, regional udvikling, uddannelse, og
især partiets fokus på det regionale er et pluspoint. SSW står ikke på
samme måde til ansvar for, hvad
der er på de politiske dagsordener
i de store delstater som Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg og Bayern.
For mindretal og hjemstavn
SSWs fokus ligger på lokalområdet, hvor det danske mindretal
naturligt hører hjemme, og ifølge
partiets vedtægter er det SSWs
opgave at “repræsentere det danske mindretal og de nationale frisere i Sydslesvig”.
Alligevel stemmer en del fra flertalsbefolkningen også på SSW. Det
kan virke overraskende, men minSSW-Spidskandidat Lars Harms
gør tropperne klar til valgkampen
op til landdagsvalget den 8. maj
2022. Foto: SSW
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dretallets politiske emner er langt
hen ad vejen de samme som for
flertalsbefolkningen.
Mindretallet kæmper for arbejdspladser i hjemstavnen, gode uddannelsesmuligheder, omstilling
til grøn energi, mere velfærd. Det
ønsker flertalsbefolkningen også.
Derfor er SSW blevet et gangbart
alternativ til de store partier. At
der så også tales dansk på SSWs
møder, ser ikke ud til at ændre på
partiets attraktivitet for vælgere
fra flertalsbefolkningen.
Kandidat-trio
Med til historien om SSWs gode udsigter til en historisk valgaften den
8. maj hører partiets nuværende
tre landdagsmedlemmer. Gruppeformand og spidskandidat er friseren Lars Harms. Siden år 2000 er
han medlem af landdagen, og han
er både kendt og populær - også
blandt flertalsbefolkningen. I en
meningsmåling i marts svarede 23
procent af de adspurgte, at de er
tilfredse eller meget tilfredse med
Lars Harms. SPDs spidskandidat
Thomas Losse-Müller fik i samme
måling kun 13 procent.
Jette Waldinger-Thiering er ligeledes en erfaren politiker. Hun har
siddet i Landdagen i ti år og er
blandt andet ordfører for uddannelse og europæisk samarbejde.
Ved siden af de to erfarne medlemmer af landdagen er Christian
Dirschauer. Han overtog mandatet
efter en halv valgperiode, da Flem-

ming Meyer gik på pension i 2020.
Men selv om Christian Dirschauer
er forholdsvis ny i Landdagen, har
den 40-årige politiker kunnet samle megen erfaring. Han har været
aktiv i partiet siden 1997, og blev i
2021 valgt til partiformand.
Prognose
Ifølge et rundspørge foretaget af
Infratest dimap i marts stod SSW
til at få 4,3 procent af stemmerne.

Valgresultater
Forbundsdagsvalg 2021:
55.578 stemmer =
3,2 procent
af partistemmerne
i Slesvig-Holsten
Landdagsvalg 2017:
48.968 stemmer =
3,3 procent
Kommunalvalg 2018:
26.000 stemmer =
2,3 procent
Antal medlemmer:
cirka 3200

Det ville være en pæn fremgang
sammenlignet med landdagsvalget 2017, hvor SSW fik 3,3 procent
af stemmerne.
Dengang betød resultatet regulært kun to mandater i landdagen.
Men takket være et såkaldt udligningsmandat kom partiet alligevel
ind med tre mandater.
Det skyldes det tyske valgsystem
med en personlig stemme og en
partistemme. Grundlæggende afgør partistemmen, hvor mange
mandater partierne får.
De personlige stemmer afgør,
hvem der vinder valgkredsene og
dermed sikrer et direkte mandat.
Men når et parti vinder flere valgkredse og dermed får flere direkte
mandater ind, end partistemmerne egentlig berettiger til, udløser
det udligningsmandater til de andre partier. På den måde kan et
parti få flere mandater, end valgresultatet egentlig lægger op til. Så
med lidt held kan SSW endda nå
op på fire mandater til det kommende landdagsvalg.
Ikke mindst derfor er der gode udsigter til, at den 8. maj igen bliver
en rigtig spændende valgaften.
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Sydslesvig er en del af
den danske musikscene

Det tyske band Salamanta
spillede sammen med Kolstrup
ved open-air-koncerten.
Foto: Leon Paulsen
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I sommeren 2021 kunne man opleve tre Open-Air koncertaftener
i Flensborg, hvor tyske og danske
bands gav den gas. Koncerterne var
blot et af mange tiltag for at styrke det musikalske samarbejde på
tværs af grænsen.
AF ANDERS TOFTGAARD

- Det var en vildt god oplevelse at
optræde syd for grænsen. Jeg følte
mig enormt velkommen, og interessen fra publikum var stor, siger
den danske musiker Johan Kolstrup efter sin koncert i Flensborg.
Før han tog til Sydslesvig for at
spille, var han som mange andre
danske musikere slet ikke bevidst omkring det hav af musikalske muligheder, der ligger syd for
grænsen.

Det er vores
opgave at holde
det danske i live.

Her arbejder mindretalsorganisationer som SdU, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og SSF,
Sydslesvigsk Forening hver dag på
at skabe attraktive muligheder for
danske musikere, og udvide det
musikalske samarbejde på tværs
af grænsen.
Et musikalsk mindretal
Musiklivet i Sydslesvig er præget
af det danske mindretal, og tager
derfor også i høj grad afsæt i dansk
musik og kultur. Udover at have en
rig lokal musikscene, er mindretalsorganisationerne også med til at
udvide regionens musikalske tilbud med musik fra Danmark.
- Det er vores opgave, at sørge for
dansk musik og kultur i Sydslesvig
og således holde det danske i live.
Vi går derfor meget op i at orientere mindretallet om, hvad der
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aktuelt sker på den danske musikscene, siger Nina Lemcke, der er
kulturkonsulent hos Sydslesvigsk
Forening.
SSFs arrangementer favner bredt
blandt alle aldersgrupper, hvilket
afspejles i deres musikalske spændevidde der byder på alt fra klassiske koncerter og opera til popkoncerter og jazz. SdU henvender sig
derimod mere til de unge og den
mere moderne musik, som kulturkoordinator for organisationen
Matthias Runge forklarer.
- SdUs fokus ligger på nye og upcoming artister, og henvender sig

Sønderjyllands Symfoniorkester
er hyppigt på scenen i Sydslesvig.
Her fra en Halloweenkoncert i
Husum. Foto: H. C. Davidsen

derfor primært til unge og unge
voksne i Sydslesvig. Vi samarbejder dog ofte med SSF om bookingerne, da målgrupperne ofte smelter sammen.
For at kunne holde en finger på
pulsen, og sørge for at der konstant bliver arbejdet mod en mere
levende musikscene i Sydslesvig,
har SdU også oprettet ”Koncertudvalget” og ”DEKK-udvalget” , Digital Elektronisk Kunst Kultur.
- DEKK arbejder med at fremme
den digitale og elektroniske musik
i Sydslesvig og få eksperimenterende musik til grænselandet, forklarer SdUs unge- og kulturkoordinator, Nina Weissbeck.
Både SSF og SdU arbejder for at
skabe et interessant og varierende
musikliv i Sydslesvig, og sætter en
ære i, at kunne tilbyde mindretallet dansk musik – og netop derfor
spiller samarbejdet med Danmark
også en central rolle i det musikalske mindretal.
Grænsebrydende samarbejde
For at integrere den danske musikscene i Sydslesvig har mindretalsorganisationerne indgået aftaler med diverse danske agenturer,
orkestre, spillesteder mm. Blandt
andet har SdU i samarbejde med
spillestedet Sønderborghus været
med til at udveksle spændende
danske musikere til grænselandet
de sidste par år. SSF har også et
fast samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester, som står

for at bringe klassiske koncerter til
Sydslesvig.
- Dermed kan vi både skabe mere
opmærksomhed omkring danske
artister i Sydslesvig, og gøre danske musikere bliver mere bevidste
omkring Sydslesvig som spillested,
siger Nina Weisbeck
For Johan Kolstrup er Sydslesvig
i den grad kommet med i hans
fremtidige tour-planer efter koncerten i sommers.
- Jeg vidste ikke rigtig noget om
mulighederne i Sydslesvig, før jeg
spillede min koncert der, siger han.
I dag ser Kolstrup muligheder for
udveksling på tværs af grænsen.
- Det er for fedt at kunne udvide
sin tour ved at tage en større by
som Flensborg med, og så ovenikøbet at kunne gøre det på dansk,
siger den danske guirarist, sanger
og sangskriver.
Johan Kolstrup var overrasket og
meget begejstret for den positive
respons han oplevede i Flensborg,
og ser et stort potentiale i det
dansk-tyske samarbejde.
- Jeg er beæret over at kunne spille min musik syd for grænsen, og
vil med hjerteblod hjælpe med at
støtte op omkring Sydslesvig som
spillested, siger han
En Open-Air succes
Arrangementer som de tre OpenAir koncerter i Flensborg er beviset
på, at samarbejdet i mindretallet
og på tværs af grænsen faktisk
fungerer.
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Johan Kolstrup er begejstret
for at kunne synge på dansk i
Flensborg. Foto: Leon Paulsen

Det er fedt at
kunne synge i
Flensborg –
og på dansk.
- Open-Air koncerterne startede
som en ide i koncertudvalget, og
endte med et stærkt samarbejde
mellem Sønderborghus der stod
for de danske bands, SdU som
stod for bands syd for grænsen,
spillestedet Kühlhaus i Flensborg
og SSF som marketingspartner,
forklarer Nina Weissbeck fra SdU.
Formålet var at skabe tre koncerter med hver deres danske og
tyske band, i håb om at skabe en
kulturel og musikalsk udveksling,
og give de danske og tyske bands
en mulighed for at skabe et netværk med hinanden. Johan Kolstrup spillede sammen med det
lokale tyske band Salamanda, og
for ham har koncerten åbnet nye
døre og skabt nye bekendtskaber.
- Efter min koncert i Flensborg har
jeg faktisk været i kontakt med
nogle af de musikere jeg mødte,
så jeg går til det igen med en ny
kærlighed, ved tanken om at skulle spille dernede igen og skabe forbindelser.
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