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3Formandens beretning 
ved Gitte Hougaard-Werner

Det er næsten ikke til at forstå, at der allerede 
er gået et år siden min første beretning. I den 
berettede jeg om, at vi havde taget arbejdstøjet 
på og var gået i gang med at se på, hvordan 
vi kunne styrke fællesskabet og udvikle vores 
forening. Samtidig var alle klar til at fejre 100-
året for grænsedragningen, SSFs fødselsdag, 
Årsmøderne og meget andet inden Covid-19 
pandemien satte alt på standby. Hen over som-
meren 2020 syntes det at lysne, men efteråret 
kom, og Corona-pandemien slap ikke sit tag i os 
– tværtimod. Vi realiserede nu for alvor, at det 
her trækker ud, og vi begyndte at gennemføre 
onlinemøder på teams, og vores kulturafdeling 
begyndte at tilbyde forskellige foredrag, kon-
certer og meget andet online som streaming. 
Selv vores børneforestilling Robin Hood kunne 
streames. Alternative løsninger for kulturtilbud 
måtte findes, så det ikke gik helt i stå.

Skriftligt landsmøde
Vi så os ligeledes nødsaget til at gennemføre 
landmødet 2020 som et udelukkende skriftligt 
møde. Jeg havde ellers set frem til at kunne 
mødes på A. P. Møller Skolen, gå i dialog, lytte 
til beretninger, have gode debatter og få gen-
nemført spændende valg. Heldigvis lykkedes 
det, ikke mindst takket være et kæmpe for- 
arbejde på generalsekretariatet og blandt kon-
sulenterne, at gennemføre landsmødet på den-
ne alternative måde, så vi fik godkendt beret-
ninger og gennemført valg. Så endnu engang 
tak for en helt særlig indsats. 

Samtidig oplevede vi, at alle delegerede håndte-
rede den planlagte gangart meget disciplineret 
og med stor forståelse for situationen. Således 
deltog 157 ud af 209 delegerede i det skriftlige 
møde, hvilket er en flot deltagelse, så det skal 

I have tak for. Der skal også lyde en tak til den 
lille gruppe af FU-medlemmer og udvalgskan- 
didater, der mødte frem og med behørig  
Corona-afstand overværede optællingen og  
bekendtgørelsen af de enkelte valg. 

I skrivende stund sætter jeg dog min lid til, at  
vi kan gennemføre landsmødet den 13. novem-
ber 2021 på helt normalt vis.

SSF og året, der forsvandt
Julen og nytåret kom og gik uden de mange 
hyggelige adventsmøder, dejlige julekoncerter, 
julefester med gløgg og æbleskiver, masser af 
julesang og hygge. Men efterhånden blev vi  
kreative, og digitale løsninger fandt indtog i vo-
res foreningshverdag. Tak for alle gode indslag 
og idéer, der hver på sin vis har været uvurdeligt 
vigtige i den tid, der var præget af afsavn på 
mange områder.

Ad flere omgange i løbet af pandemien har vi 
troet, at nu kunne vi langsomt starte op igen, 
hvilket mine beretninger til Hovedstyrelsen også 
vidner om, men vi har måttet tro om igen flere 
gange. 

En del af vores Hovedstyrelsesmøder og man-
ge andre møder blev holdt online i det sidste års 
tid. Vi er alle blevet dygtige til at håndtere den 
nye platform, og i nogle sammenhænge kan det 
være en fordel at kunne mødes digitalt, men 
det erstatter ikke det fysiske møde og de gode  
samtaler hen over bordet. 

2021 blev skudt i gang, men foreningslivet og 
fællesskabet lå stadig i dvale, fordi det stadig 
ikke var tilladt at mødes med flere personer  
eller husstande, men så vidt muligt har man  
lokalt forsøgt at holde kontakt til medlemmerne.
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Godt nok blev det ikke ”det forsømte forår”, men 
det føltes lidt, som om vi forsømte hinanden, 
fællesskabet og mindretalslivet.

Jeg er meget taknemlig for, at kulturafdelingen 
og mange kunstnere under den lange nedluk-
ning har hjulpet med digitale løsninger, så vi  
alligevel har kunnet tilbyde alle dem, der har  
måttet sidde derhjemme og lide afsavn, en god 
oplevelse, omend kun på skærmen. Men jeg er 
nu endnu mere taknemlig for, at vi nu her hen 
over efteråret så småt igen kan nyde kulturen 
fysisk – og i fællesskab. 

For kultur forbinder, og den gode oplevelse  
bliver bedst, når vi kan nyde den sammen.

Årsmøderne 2021
Igennem tiderne har man gjort alt for at kunne 
gennemføre årsmøderne i Sydslesvig – og det 
er kun sket 5 gange i vores mindretals historie, 
at vi har måttet bøje os for omstændighederne 
og aflyse denne så vigtige weekend – nemlig i 
1938 pga. mund- og klovsyge og i krigsårene  
43, 44 og 45 og så 2020 pga. Covid-19 pande-
mien. Da vi blev ”snydt for” årsmøderne i jubi-
læumsåret, og 2021 netop var 100 år efter, at 
de første årsmøder i Sydslesvig blev afholdt, 
gjorde vi alt for at kunne gennemføre nogle en-
kelte møder på forsvarlig vis og med de tilladte 
deltagertal. Det lykkedes heldigvis, og selvom 
der kun var i alt 798 deltagere rundt om i Syd-
slesvig, var det vigtigt, at vi gennemførte års- 
møderne og derigennem udadtil og indadtil  
viste, at vi stadig er her, og at vi holder fast, 
holder ved og har holdt ud trods nedlukning og 
grænselukning. 

Der skal lyde en stor tak til alle, frivillige ildsjæ-
le som ansatte, der har været med til at ar-

rangere og gennemføre årsmøder og til alle 
jer, der deltog fra nær og fjern. En stor tak til 
Flensborg Avis, der i mandagsudgaven bragte 
gode artikler og billeder fra alle de årsmøder, 
der blev holdt i løbet af weekenden. Til alle 
dem, der måtte blive hjemme i år på grund af 
Corona-situationen, lover jeg, at vi skal gøre 
alt for, at vi kan holde årsmøder 2022, sådan 
som vi plejer, så vi igen kan styrke vores danske  
fællesskab og forbindelseslinjerne til moder- 
landet samt manifestere vores danskhed og  
feste under de rød-hvide farver.

Distrikterne
Grundet Corona-situationen var det heller ikke 
muligt at gennemføre generalforsamlinger fra 
januar til marts, som vi plejer. Særloven, der 
ophæver vedtægtsbindinger, gælder frem til  
december 2022, så vi var ikke bundet af, at  
vores generalforsamlinger normalt skal være 
afholdt inden den 1. april. De har derfor delvist 
fundet sted her i sommermånederne, mens  
andre distrikter har valgt at skubbe til næste 
år. Der, hvor de har fundet sted, har de været 
fint besøgte, og vore medlemmer glæder sig 
til at komme i gang igen. Forretningsudvalget 
har været præsenteret ved alle møder. Beret-
ningerne var selvfølgelig præget af, at der stort  
set ikke har kunnet gennemføres kulturelle og 
traditionelle arrangementer, fester og udflugter. 
Men ingen har mistet modet – der er mange 
ideer og tiltag i støbeskeen. 

Jeg ved, at vores lokale foreninger nogle ste-
der er presset i forhold til at finde bestyrelses-
medlemmer, herunder særligt formænd. Her må 
vi i fællesskab arbejde på alternative løsninger, 
mere lokalt samarbejde mellem foreninger og  
institutioner og fremfor alt fremhæve vigtig-
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heden af, at vi i fællesskab gør en forskel og 
hjælper hinanden med at fastholde det danske 
i hverdagen. Det er vigtigt, at vi tager alle med 
i båden, unge og ældre, nye og gamle med-
lemmer af mindretallet og alle, der har lyst til at 
hjælpe i ny og næ, så vi i fællesskab kan leve  
op til bekendelsen til det danske, uanset ind-
gangsvinkel og personligt ståsted.

Vi har endelig kunnet præsentere Hovedstyrel-
sen for SSFs værktøjskasse, der blev færdig 
her til sommer. Et stort og flot stykke arbejde, 
som alle implicerede håber, at man lokalt kan få 
megen glæde af. Værktøjskassen findes online 
på hjemmesiden under presse – informations-
materiale – til distrikterne, så man kan printe 
lige dét ud, man har brug for eller bare slå op, 
hvis der er noget, man har behov for at vide. Det 
er meningen, at den skal bruges som opslags-
værk og arbejdsredskab i foreningsarbejdet, og 
at den kan tilpasses, suppleres og rettes til med 
jævne mellemrum. I er velkomne til at komme 
med lokale tilskyndelser eller tilføjelser, så alle 
er med til at sætte præg på produktet til gavn  
for vores fælles kulturarbejde.

Samrådet
Samarbejdet i Samrådet har selvfølgelig også 
været præget af Corona-situationen, og mø-
derne har overvejende været online, hvilket har 
vanskeliggjort arbejdet omkring vores struk-
turdebat. Alle er enige om, at en sådan debat 
kræver fysiske møder, så vi kan gå i dialog 
og debattere frit. Vi havde dog mulighed for et  
hybrid-arbejdsmøde med spændende oplæg og 
gode input af fhv. minister Mette Bock, besty-
relsesformand Henrik Tvarnø (tidl. A.P. Møller 
Fonden) og fhv. generalkonsul Henrik Becker-
Christensen. På det seneste samrådsmøde 

blev vi enige om, at den særlige arbejdsgruppe 
nu skal komme med en videre handleplan, der 
gerne skal være præget af konkrete forslag til, 
hvordan vi kommer videre. Afgørende er dog, at 
vi plejer og videreudvikler mindretallet og vore 
bånd til Danmark. Vi må og skal gerne effek- 
tivisere vores daglige arbejde, men det er be-
kendelsen til det danske og det danske fælles-
skab, der betyder mest.

Det danske arbejde og forbindelseslinjerne 
til Danmark
Årets sidste jule- og nytårsgave kom fra Dan-
mark den 30. december 2020. I en pressemed-
delelse kunne alle implicerede fortælle, at SSF 
får et nyt museum i Danevirke. Byggeriet er sik-
ret ved A.P. Møller Fondens og Augustinus Fon-
dens storslåede donationer, og den finansielle 
ramme omkring de øgede driftsomkostninger 
dækkes fifty-fifty af Folketinget og landsregerin-
gen i Kiel. 

For SSF er det en stor gave, som vi er meget 
glade for og ikke kan takke nok for. Det bliver 
helt fantastisk at kunne byde på et moderne og 
tidssvarende museum, der kan fortælle vores 
enestående historie og leve op til udnævnelsen 
som UNESCO-verdensarv. På den måde vil det 
gavne både Danmark, Tyskland, mindretallet 
som helhed, regionen og den enkelte museums- 
besøgende.

Det store arbejde er sat i gang, men ingen skal 
være i tvivl om, at processen kommer til at tage 
tid. Nedrivningen af det gamle museum starter 
til foråret, og hvis planen holder, regner vi med 
et nyt museum i 2024.

I de sidste 18 måneder har vi måttet leve med 
grænselukninger og skærpet grænsekontrol. 
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Noget, der fik os som mindretal afskåret fra  
vores moderland, familier blev adskilte, og det 
blev svært om ikke umuligt for vores grænse-
pendlere frit at passere grænsen, hvilket ikke 
gavnede det grænseoverskridende samarbej-
de. Det var en erfaring, mange gerne kunne 
have været foruden Derfor gjorde og gør vi 
alt for at gøre opmærksom på vores specielle  
situation i mindretallene og i grænselandet, for 
det er afgørende for os, at vores forbindelses-
linjer og relationer til Danmark opretholdes.

Men man må da sige, at den lukkede grænse 
skabte synlighed omkring mindretallet i forhold 
til mediedækning i grænsespørgsmålet. Sket er 
sket – og selvom vi godt kunne have undværet 
denne erfaring, er det dog vigtigt fremadrettet, 
at vi i grænselandet inddrages i sådanne af- 
gørende beslutninger; at man rådgiver sig med 
os, og at der skabes forståelse for grænselan-
det og vores særlige behov, og sidst men ikke 
mindst at man bruger os som brobyggere mel-
lem de to lande.

I denne sammenhæng vil jeg gerne takke alle 
samarbejdspartnere på Christiansborg og i sær-
deleshed Sydslesvigudvalget, der under hele 
pandemien har holdt kontakten til Sydslesvig.

I har fulgt udviklingen og vores daglige arbejde 
tæt, har vist forståelse og indsigt samt støttet 
både moralsk og økonomisk i denne svære tid. 
Derfor er det også glædeligt, at vi på trods af 
mindre forbrug på forskellige områder har måt-
tet beholde midlerne til vigtige gøremål indenfor 
de enkelte foreninger og institutioner. 

Genforeningsfestligheder
Den officielle fejring af Genforeningen nåede 
den 13. juni 2021 med over et års forsinkelse 

sit højdepunkt ved Christiansfeld, da Hendes 
Majestæt Dronningen, Hans Kongelige Høj-
hed Kronprins Frederik og prins Christian i den  
gamle karet fra 1920 i en flot historisk markering 
kørte i Dronningens farfars fodspor hen over 
den gamle grænse ved Frederikshøj. 

Mindretallet var inviteret og repræsenteret 
både her, ved festgudstjenesten i Domkirken i 
Haderslev, og da Majestæten ledsaget af for-
bundspræsident Steinmeyer besøgte det tyske  
museum og det tyske mindretal.

Desuden blev et lille Corona-konformt antal 
publikummer præsenteret for et flot program 
blandet af taler, musik, sang, samtalerunder 
og ballet i koncertsalen Alsion i Sønderborg. Et 
af indslagene var et interview med Hinrich Jür-
gensen og undertegnede. Blandt publikum var 
Dronningen, forbundspræsidenten, statsminis-
teren og ministerpræsidenten. Programmet blev 
optaget af DR2 og sendt den 15. juni klokken 
20. Det var fornemt, at mindretallene havde 
fået plads i genforeningsfestlighederne og i det 
landsdækkende program, selvom vi netop ikke 
fejrede genforening men markeringen af en  
fredelig, demokratisk grænsedragning.                      

Oplysningsarbejde
Oplysningsarbejdet nord og syd for grænsen 
foregår på mange forskellige planer. I virkelig-
heden er vi alle, i mødet med andre menne-
sker, på hver vores måde og i mange forskel- 
lige sammenhænge ambassadører for grænse- 
landet og det danske mindretal.

Et nyt oplysningsprojekt ved navn ”Et mindre-
tals ansigter” blev startet af Rasmus Meyer og 
Martin Ziemer under nedlukningsperioden. De 
to har taget portrætbilleder af mange forskel-
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lige mindretalsfolk, der desuden kommer med 
nogle udsagn om, hvorfor de er med i mindretal-
let. Bogen blev offentliggjort på Kulturnatten på 
Christiansborg den 15. oktober 2021.

Samarbejdet med Grænseforeningen
Grænseforeningen er også en vigtig medspiller 
i oplysningsarbejdet nord for grænsen. I fælles-
skab deltager vi i folkemødet på Bornholm og 
ved andre store møder i Danmark. Lokale ven-
skabsforeninger og besøg skaber møder mel-
lem mindretallet og vore landsmænd nord for 
grænsen.

På sendemandsmødet i begyndelsen af sep-
tember var 120 sydslesvigere inviteret til en 
spændende weekend med mange gode sam-
taler, grin og oplevelser. Emnet omkring ”binde-
stregen” blev livligt diskuteret. En bindestreg, 
som Grænseforeningen opererer ud fra i arbej-
det med deres kulturambassadører, ligestiller i 
vores øjne det danske med det tyske, og det er 
ikke det, vi som autoktont mindretal kæmper for, 
og det betyder ikke det samme som det enkelte 
individs følelse af at være ”både-og”. Lad mig 
her fastholde, at SSF både taler med vore egne 
unge mennesker og kender vores virkelighed 
med det enkelte individs ”både-og”-identitet og 
tilværelse. Det ligger i sagens natur, at vi som 
mindretalsborgere også er en del af det tyske 
samfund, vi lever i. Men for os som mindretal 
drejer det sig om bekendelsen til det danske – 
ikke det dansk-tyske. 

Vi er sat i verden for at fremme og fastholde det 
danske, ikke det dansk-tyske. Derfor fastholder 
vi i SSF, at vi ikke vil have en bindestreg truk-
ket ned over hovedet på os af Grænseforenin-
gen, hvilket ikke udelukker, at den enkelte min-

dretalsborger selv identificerer sig med begge  
dele. En blanding af det danske og det tyske 
på forenings- og institutionsniveau vil uvilkår-
ligt føre til assimilation fremfor integration – her 
gælder kun sindelagsprincippet om, at beken-
delsen er fri. 

Men en dialog omkring vores selvforståelse og 
blikket udefra skader ikke, og den dialog fører  
vi selvfølgelig.

SSFs mindretalspolitiske arbejde i grænse-
landet og på forbundsniveau
Den 9. november 2020 fik SSF og BDN tildelt 
delstatens demokratipris, fordi vi i mange år har 
fremmet demokratiet og været med til af skabe 
fred i grænselandet, er gode brobyggere og er 
med til at skabe og styrke netværk på tværs af 
flertal og mindretal i hele grænseregionen og 
mellem landene og dermed er model for andre 
grænseregioner. Det var en stor ære og viser 
tilmed, at forholdet mellem mindretallet og del-
statsregeringen er meget positivt. 

Det gode mindretalspolitiske klima i Slesvig-Hol-
sten skyldes ikke mindst det fremragende sam-
arbejde med Ministerpræsident Daniel Günther 
og mindretalskommiterede Johannes Callsen 
og selvfølgelig SSWs indsats i landdagen.

De seneste års mindretalspolitik har udviklet  
sig yderligere. Her kan nævnes: Ziel- und Leis-
tungsvereinbahrung, øget ligestilling inden for 
kultur, Kitas- og skoleområdet. Desuden blev 
mindretallet ikke glemt i Corona-krisen, hvor der 
blev stillet hjælpepakker til rådighed, og den 
personlige kontakt blev vedligeholdt.

Desuden er det glædeligt, at delstaten i forbin-
delse med det nye Danevirke Museum gav til-
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sagn om medfinansiering af de øgede driftsud-
gifter (Institutionelle Förderung) sammen med 
Danmark.

Desuden vidner en nyligt åbnet særudstilling i 
Landdagen om, hvor langt vi er kommet i fæl-
lesskab, både mindretallene imellem men også 
mellem mindretal og flertal og landsregeringen. 
”Fra grænsekamp til kulturel frihed – 100 år  
med det danske og det tyske mindretal” er 
en ganske særlig udstilling, som er blevet til i 
samarbejde mellem Deutsches Museum Nord-
schleswig og Danevirke Museum.

En udstilling, der på fremragende vis både gen-
spejler historien via en tidslinje men også viser 
forskellige mennesker bag mindretallene i dag i 
udstillingsdelen ”Ansigter 2020” af fotograferne 
Lene Esthave, Tim Riediger, Lars Salomonsen 
og Martin Ziemer. 

Både formanden for BDN, Hinrich Jürgensen 
og undertegnede kom med hilsner ved den  
officielle åbning. Det er også et stærk udtryk for 
gensidig forståelse og respekt.  

Den 22. august 2021 fejrede Slesvig Holsten 
75 års fødselsdag. Også her blev mindretallet 
nævnt, og vi var inviteret til at deltage i festlig-
hederne.

SSF varetager en del mindretalspolitisk arbejde 
her i grænselandet og på forbundsplan, delvist 
sammen med SSW. Således er vi repræsen- 
teret i DialogForumNorden og i Mindretals-
Kompetence-Netværk som en naturlig del af 
SSFs europæiske mindretalsarbejde.

I Mindretalsrådet sidder vi sammen med de  
øvrige mindretal i Tyskland. Vi har overvejende 
afholdt møderne online men kunne dog lige af-

holde det første fysiske møde den 20. septem-
ber, hvor vi kunne se og godkende vores fæl-
les vandreudstilling, som indenrigsministeriet 
har bevilliget økonomiske midler til, og som er 
en del af vidensformidlingen om de 4 nationale 
mindretal. 

Vi har talt om MSPI, vores borgerinitiativ, hvor  
vi fik et skuffende svar fra EU-Kommissionen. 
Det er dybt beklageligt, at mindretallene igno-
reres på EU-plan og er anvist på, hvad den en-
kelte nationalstat gør for deres mindretal. Des-
uden har valget, de øvrige partiers positioner 
til mindretallene og SSWs kandidatur, været 
en del af vores dagsorden og selvfølgelig pan-
demisituationen i forhold til mindretallene – og 
her har vi alle de samme udfordringer og sav-
ner fællesskabet omkring vores sprog, kultur og  
traditioner.

Desuden mødtes repræsentanter fra det råd- 
givende udvalg for Europarådets rammekon-
vention til beskyttelse af nationale mindretal 
med SSF, SSW og Skoleforeningen for blandt 
andet at følge op på, om Tyskland holder sig 
til konventionen. Vi kom blandt andet ind på  
medieaftalen og mangler på overholdelse af 
samme fra NDRs side. Dette arbejder vi fortsat 
på i samarbejde med SSW.

Afrunding 
Min første periode som landsformand er snart 
omme. En tid, der har budt på mange spæn-
dende oplevelser og gode møder men sam- 
tidig har været præget af pandemien og mangel 
på fællesskabet. Jeg håber selvfølgelig på, at 
jeg alligevel har levet op til jeres forventninger 
ved valget 2019, og at I fortsat vil udvise denne  
tillid.
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Det ser ud til, at vi nu langsomt åbner op for 
samfundet og mindretallet, omend i en ny og 
forandret 3G-verden. Vi alle har en stor opgave 
i at få vore medlemmer nænsomt og forsigtigt 
ind i vores mindretalshverdag igen og genop-
live vores mindretalsliv. Vi skal skabe trygge 
rammer og på forsvarlig vis finde tilbage til  
fællesskabet og nærværet omkring dansk sprog 
og kultur sammen med vores medlemmer –  
finde den fælles melodi igen. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til regerin-
gen i København, til Folketinget og Kongehuset 
samt til parlamenterne og regeringerne i Kiel og 
Berlin. 

Der skal også lyde en stor tak til Grænse- 
foreningen og alle danske samarbejdspartnere 
for godt samarbejde og god dialog hen over 
grænsen.

Tak til alle øvrige foreninger og institutioner i 
Sydslesvig for konstruktivt samarbejde for den 
fælles danske sag.

En særlig tak til generalsekretæren og til alle 
medarbejdere på Flensborghus og rundt om på 
amtssekretariaterne og alle de frivillige besty-
relsesmedlemmer i Sydslesvig. Det har været 
en underlig periode i vores foreningsliv, og I har 
alle på hver jeres måde været med til at holde  
liv i vores mindretal under meget svære vilkår. 
Tak til alle medlemmer, fordi I holder fast, hol-
der ved og har holdt ud!

Økonomisk har vi beholdt skindet på næsen 
og udvist rettidig omhu i forhold til aflysninger – 
men savnet af kulturen kan ikke måles i penge.

Det samme gælder for alle de traditionelle  
arrangementer, årstidsfester og sange. Savnet 

af over et års kulturarbejde kan mærkes tyde-
ligt – fællesskabet og nærværet er med til at 
skabe identitet, særligt i et nationalt mindretal.

En kæmpe opgave, som jeg er sikker på, at  
ansatte og folkevalgte hånd i hånd og på tværs 
af foreninger og institutioner i Sydslesvig vil løse 
på bedste vis. I SSF vil vi fortsat bidrage til at 
skabe synergi og liv i mindretallet.
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Beretning fra Kulturudvalget 
ved Knud Ramm-Mikkelsen 
Jeg vil gerne begynde med at citere fra SSFs 
hjemmeside – hvilket jeg også gjorde sidste 
år – i min beretning. Der står: Kulturudvalget  
arrangerer pop-, rock- og jazzkoncerter, poetry 
slam og andre moderne kulturtilbud for SSF. 
Det understøttes af SSFs Kulturafdeling.

Og endnu et citat fra sidste år: ”hvert år er det 
en stor fornøjelse af kunne få lov til at berette 
om året, der er gået, siden sidste landsmøde”.

Jeg må nok indrømme – at vi har haft nogle  
besværligheder med at leve op til foreningens 
og udvalgets formål i år.

Men alligevel er jeg glad for at kunne stå her  
og aflægge en beretning – for der er faktisk  
sket flere interessante ting i løbet af det sidste 
år.

Landsmødet blev som bekendt ikke afholdt, 
som vi kender det – og valghandlingen til ud-
valgene foregik derfor pr. brev.

Kirsten Futtrup havde på forhånd meddelt, 
at hun trak sig fra udvalget. Valgt blev gamle 
kendinge som Michael Juul Olsen, Bjørn Ege-
skjold, Eberhard von Oettingen og så et helt nyt 
medlem: Marie Buhl. Marie Buhl meddelte dog 
inden første møde, at hun så sig nødsaget til 
at trække sig fra udvalget for ikke at komme i  
karambolage med hendes job på Flensborg 
Avis. Derfor trådte 1. suppleanten ind i ud-
valget, og det var også et nyt ansigt: Anja  
Ziemer. Endelig blev undertegnede valgt som 
formand.

Vi har afholdt lidt færre møder end vanligt –  
men til gengæld har vi, som så mange andre, 
lært at bruge Teams. Det kunne godt fungere 
– ikke desto mindre var vi glade, da vi kunne  
holde det første møde, hvor vi fysisk var til ste-
de her på Flensborghus.

Arrangementer 2020 / 2021
Da jeg sidste år skulle beskrive planerne for  
det kommende år, er jeg glad for, at jeg sikrede 
mig med et: ”med de nuværende regler” – for 
stort set intet af det, jeg lovede, er blevet gen-
nemført.

Vi nåede lige en enkelt koncert, der var flyttet 
fra Flensborghus til Tyske hus: ”De forbudte 
sange” blev gennemført efter de regler, der 
gjaldt i oktober 2020: meget stor afstand mel-
lem tilhørerne – ingen pause – ingen servering. 
Men de gode kunstnere kæmpede – og vi fik 
en god kulturel oplevelse midt i tørken. Men så  
var det også slut.

Alt blev aflyst. Næsten.

For den moderne teknik er jo kommet. Også til 
Tyskland og Sydslesvig.

Én af de koncerter, vi havde glædet os til, var 
julekoncerten med Harald Haugaard & Helene 
Blum, der hvert år trækker mange gæster. I 
Danmark var de lidt senere til at lukke helt ned 
– så vi fik mulighed for, via et link, at streame 
koncerten live – og også se den i nogle dage 
efter koncerten. 

Og som en lille julegave fik vi én af vore gode 
bekendte, jazzmusikeren Jan Harbeck, til at 
indspille en videohilsen med 5 julemelodier, 
som blev tilbudt alle medlemmer. Optagelsen 
var meget hjemlig og lidt primitiv, men den vir-
kede rigtig godt.

Presseafdelingen havde sendt begge links ud  
til alle SSF-medlemmer samt en kort introduk-
tion til, hvordan man kunne se og høre musik-
ken. Vi kunne se, at 125 havde fulgt koncerten 
med Haugaard & Blum, og over 550 havde set 
en del af den. Kulturafdelingen modtog efter-
følgende meget ros for disse tiltag.
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Det gav lidt blod på tanden, og i løbet af forårs-
månederne havde vi flere tilbud:

Sønderjyske Rikke Thomsen lavede en frem- 
ragende hjemmekoncert til os, som kunne ses 
en uges tid i februar via et link, som medlem-
merne havde fået tilsendt.

Et link med et foredrag med titlen ”Humor og 
Evangelium” af den relativt nye præst i Ugle 
Herred, Ronald Risvig blev udsendt i slutningen 
af februar. 
 
Og så var der tid til at afprøve et live-foredrag:

Via TEAMS tilbød vi et foredrag med den kend-
te politiske journalist Jens Ringberg, der fortalte 
om ”Drama og dagligdag på Christiansborg”. 
Der var en times foredrag og ca. en halv times 
spørgetid via chat.

Ca. 50 medlemmer deltog i foredraget, og det 
gik fint – også med spørgetiden via chat.

I marts måned havde vi mulighed for at præ-
sentere Poetry Slammeren Peter Dyreborg live 
på YouTube.

Endelig tilbød vi i slutningen af maj endnu et 
foredrag. Denne gang med den tidligere chef  
for rejseholdet ved Politiets Efterretningstjene-
ste m.m., Hans Jørgen Bonnichsen, der primært 
kom ind på sin personlige familiehistorie og det 
at være barn af grænselandet. Denne gang var 
det ZOOM, der blev brugt.

Vi har dog også været indblandet i ”rigtige” kon-
certer.

Lige før sommerferien var vi samarbejdspart-
ner med en ny forening, der kalder sig Coming 
Home, der præsenterede en folkduo, Pabameto 
og en jazztrio med bl.a. Ulf Meyer på Flensborg-
hus.

Og folkBALTICA har også for nylig fået afvik-
let deres festival, der i år har Carl Nielsen som 
tema, hvor vi var engageret i nogle skolekon-
certer på Slesvighus, samt en koncert i Med-
borgerhuset i Egernførde med gruppen Askou, 
Andersen & Vorre samt en koncert med Curly 
Strings & Kroke i Slesvighus.

Dejligt, at vi nu er kommet i gang – LIVE!

Vi har modtaget meget positiv respons med 
hensyn til vores digitale tilbud, og her især fore-
dragene. Og vi kunne se, at der var deltagere 
fra et stort geografisk område – både her fra 
Sydslesvig, men også fra Danmark.

Men heldigvis har vi også kunnet konstatere, at 
selv om vi sad med et glas rødvin derhjemme, 
er det altså ikke det samme. Man skal afsted 
– man skal møde andre mennesker, før, under 
og efter arrangementer – man skal se girafferne 
live – og de skal opleve de umiddelbare reak-
tioner fra publikum – her og nu.

Men jeg er heller ikke i tvivl om, at vi kan udnyt-
te den teknik, vi nu er blevet lidt mere fortrolig 
med, til at tilbyde visse ting via f.eks. TEAMS, 
ZOOM, eller hvad det nu hedder i morgen. Ikke 
alt egner sig til streaming, og ikke alle kunst-
nere er interesserede i, at deres foredrag og 
indstuderede vitser kommer ud til alle via You-
Tube eller Facebook. Men vi vil arbejde videre 
på området og afprøve: Hvad fungerer – og kan 
vi måske nå frem til en målgruppe, som ikke 
længere tager til aftenmøder og foredrag? Det 
bliver også spændende.

Den kommende sæson
Tja – hvad tør vi efterhånden sige og love?

Der er i hvert fald planlagt en række koncerter 
og foredrag igen. Rigtig meget er blevet skubbet 
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fra de foregående 1½ år både 1-2 og enkelte 
endda 3 gange.

Med de seneste åbninger ser det i øjeblikket ud 
til, at vi kan gennemføre næsten som vi plejer.

Jazz på Flensborghus ligger naturligvis på 
plads. Efterårets 3 koncerter, Jesper Thilo, Kjeld 
Lauritsen med franske Caroline Bugala, samt 
Snorre Kirk og førnævnte Jan Harbeck samt 
amerikanske Stephen Riley, er alle nogle, der 
tidligere har været annonceret – men nu kryd-
ser vi fingre for, at alt løber efter planen.

Både Slesvig og Egernførde tilbyder også jazz: 
Blonde Bass samt River Jazz & Blues Band er 
fine tilbud.

Poetry Slam er igen på listen. Meget fine tilbud 
til de helt unge elever på skolerne – og et af-
tenarrangement med tidligere nævnte Peter  
Dyreborg – men nu helt levende live- eller hvad 
det nu hedder. Jeg har før udtalt min begejstring 
for denne genre – poetry slam. Det at høre ele-
ver (og voksne) lege og arbejde med sproget – 
det kan altså være en rigtig god oplevelse.

Endnu et samarbejdsarrangement: Meget po-
pulære og attraktive Hanne Boel giver koncert 
på Flensborghus d. 16. oktober. Lur mig, om der 
ikke allerede er udsolgt.

Og jeg ser naturligvis frem til Spil Dansk i uge 
44. I år dog med et mindre program end i de 
foregående år.

D. 30. november inviteres der til koncert med 
Sigurd Barrett– men denne gang sammen med 
skolekor og 4. klasser fra Sydslesvig. Det er et 
nyt samarbejde med Det Sønderjyske Sang-
center og Sangcentrets børnekor, der for første 
gang løber af stablen.

Julemåneden kommer vi ikke igennem uden 
Mark og Christoffer – og Harald Haugaard & 
Helene Blum – og så er det snart januar med 
nytårskoncert med Lauseniana.

Derudover en lang række små og mindre tilbud.

Et af mine problemer er at prøve på at få over-
blik over, hvad der sker rundt om i Sydslesvig.

Vi har haft et møde med Centralbiblioteket, hvor 
vi (endnu engang) var enige om, at vi fortsæt-
ter det gode og fortrolige samarbejde, og prøver 
på at informere hinanden om vore tiltag, så vi 
så vidt muligt undgår for mange sammenfald af 
arrangementer, der tilbydes til den samme mål-
gruppe.

Hertil kunne Sydslesvigkalenderen være en god 
hjælp. Det kræver naturligvis, at den løbende 
bliver opdateret, så den er helt up-to-date – 
også længere ud i fremtiden. Det ved jeg, at  
der vil blive arbejdet med.

Jeg har gennem de år, jeg har været med i ud-
valget med slet skjult misundelse set på Teater- 
og koncertudvalget. De har nemlig flere gange 
om året ture til teaterfestivaler – og børnetea-
terfestivaller, og sikkert meget mere, som vi 
ikke kender til. Det har vi ikke på samme facon 
lejlighed til i Kulturudvalget, hvilket har ærgret 
mig, da jeg tror, at det er givtigt – naturligvis  
fagligt, men også socialt, for udvalget, at se  
noget sammen. Vi har derfor søgt kontakt til  
nogle kulturhuse i Danmark – og har fået den  
første aftale om et besøg i Kolding – på Godset. 
Der er det bl.a. lykkedes at få 7 kommuner til 
at samarbejde om en flot musikfestival (tilfæl-
digvis jazz – men alligevel), hvilket lyder meget  
inspirerende. Jeg glæder mig, og håber på et 
godt og spændende besøg deroppe.
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Økonomi
Det, at så mange arrangementer er blevet  
aflyst eller skubbet gør, at vi desværre ikke har 
brugt så mange penge som planlagt. Vi vil gøre 
vores bedste for at det ikke sker igen.

I øvrigt må jeg sige, at de informationer, vi nu 
løbende får ang. økonomien, er tilfredsstillen- 
de, og gør det nemmere at bruge og bevilge 
penge, som vi rent faktisk råder over.

Afslutning
Det har været et mærkeligt udvalgs- og for-
eningsår.

Vore møder har mest drejet sig om at få de  
sidste nye Corona-meldinger – og så få besked 
om, hvad der nu er blevet flyttet til hvornår – 
måske.

Der har af naturlige årsager ikke været mange 
ansøgninger – og dem, vi har bevilget, er af 
gode grunde ikke blevet udbetalt.

2020 var et specielt år – og 2021 har været det 
endnu mere. Jeg håber så meget, at vi endelig 
nu er på vej ind i en mere stabil periode, hvor 
vi stadig skal passe på hinanden, men hvor 
vi også har mulighed for at dyrke kulturlivets  
glæder.

Igen i år en stor og varm tak til alle vore sam-
arbejdspartnere og alle i distrikter og amter for 
jeres store og aktive indsats for kulturlivet i alle 
dets afskygninger. Jeg håber så meget, at vi  
nu kan få afløb for alle de gode ideer og tiltag.

Også i år en stor tak til alle ansatte inden for  
foreningen. Igen i år har der været arbejdet  
ekstra hårdt under vanskelige betingelser. 

Generalsekretariatets medarbejdere har vi ikke 
set så meget til, som vi kunne ønske. Alligevel 
har kontakten været der – enten pr. mail, video-
møder eller gammeldags håndholdt telefon.

Konsulent Nina har været en uvurderlig inspira-
tion i vores arbejde. Det er hende, der har bragt 
de nye ideer med ind i udvalget – om det nu 
var livestreaming af en koncert – julegave med 
julemusik til medlemmerne – hjemmekoncerten 
med Rikke Thomsen – diverse foredrag på for-
skellige platforme – kontakt til en lang række 
samarbejdende foreninger og organisationer. 
Tak for det inspirerende og fortrolige samarbej-
de. Jeg håber, at du kan holde dampen oppe.

Endelig er der medlemmerne i udvalget: De tid-
ligere nævnte Anja, Michael, Bjørn og Eberhard. 
Jeg har slet ikke set nok til jer i år. Det håber 
jeg meget, vil ændre sig i det kommende år. Tak 
for kampen – og selv på video er det godt og 
inspirerende at være i udvalg sammen med jer. 
Tusind tak for det.
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Beretning fra Teater- og koncertudvalget 
ved Uwe Prühs
Som ny formand for Teater- og Koncertudvalget 
kan udvalget og jeg se tilbage på et år som har 
været helt anderledes end de forgangne år.

I udvalget lever vi selvfølgelig op til de ved-
tægtsbestemte formål, som er at udbrede og 
pleje det danske sprog, værne om og fremme 
dansk samt nordisk kultur og drive folkeligt 
dansk virke i Sydslesvig via forskellige teater-
forestillinger og ikke mindst klassiske koncerter, 
som bliver tilbudt rundt om i distrikterne her i 
Sydslesvig. På grund af Coronarestriktionerne 
blev det dog helt anderledes i det forgangne  
år.

Nye medlemmer i udvalget
Efter det skriftligt gennemførte landsmøde kun-
ne det konstateres at udvalget havde fået 3 nye 
medlemmer. Undertegnede blev valgt som ny 
formand. Lisbeth Mikkelsen Buhl og Irene Ag-
gedam blev nye udvalgsmedlemmer. Den tid-
ligere formand Tine Bruun Jørgensen og Chris-
tiane Bodenhagen blev genvalgt og fortsætter 
i udvalget. Det er vi glade for, for det betyder, 
at der er god kontinuitet i udvalgsarbejdet.
Desuden blev der valgt to suppleanter: Lisser 
Ramm-Mikkelsen og Thore Jensen.

Teater- og koncertsæson 2020-2021 
Vi havde i den forgangne sæson planlagt at 
tilbyde vores publikum 18 teaterforestillinger 
og 8 klassiske koncerter: alle igen samlet i det 
velkendte brochureformat fra de forgangne år. 
Programmet som sådan havde fået en positiv 
respons, så alle var spændte på hvad der ven-
tede forude.

Corona forårsagede masser af aflysninger 
Sæsonåbningen med Sønderjyllands Symfoni-
orkester den 11. september blev gennemført i 
det tyske hus i Flensborg med 110 publikum-

mer og teaterforestillingen ”Livet er en gåde” af  
teatret ”Figaro” blev den 29. september gen-
nemført med 75 publikummer. Desværre måtte 
alle andre koncerter og teaterforestillinger afly-
ses pga. Covid-19 virussen.

Situationen medførte også, at vi ikke fik nogen 
sæsonafslutning som vi ellers altid har haft 
gode erfaringer med.

Streaming af forestillingen ”Ordet” 
fra Folketeatret
Midt i Coronatiden fik vi tilbud om at streame 
en forestilling. Folketeatrets opsætning af Kaj 
Munks klassiker ORDET skulle have haft pre-
miere den 30. januar, men blev udskudt. Fol-
keteatret besluttede at lave en tv-produktion af 
forestillingen, som kunne streames gratis på 
Folketeatret.dk den 5. april mellem kl. 15.00 og 
23.00.

Dette tilbud blev givet til SSF’s medlemmer. 
Kulturafdelingen sendte en mail til alle med-
lemmer med dette tilbud. Dem der har taget 
imod tilbuddet, har fået en rigtig god oplevelse 
og flere har efterfølgende rost initiativet. Tak til  
Folketeatret for dette gode initiativ.

Deltagelse i udvalg og bestyrelser i Danmark
SSF er medlem af ”Danmarks Teaterforenin-
ger” (DT) hvilket er til stor gavn for vores teater- 
arbejde i Sydslesvig. Udvalget deltager i de 
kurser der tilbydes og mange praktiske proble-
mer løses med hjælp fra DT. Fra udvalgets side 
har Lisbet, Tine og Irene varetaget kontakten til 
DT. En kommende opgave er arbejdet omkring  
publikumsfeedback/ -evaluering.

Kulturministeriet udpeger hvert tredje år med-
lemmer til bestyrelsen i Folketeatret. Folketea-
tret er Danmarks forende turneteater. SSF har 
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et medlem i denne bestyrelse. Denne opgave 
blev i mange år varetaget fortrinligt af Lene 
Lass. Tak til Lene for en flot indsats. Nu vare-
tages opgaven af formanden.

Udvalget har desuden en fast plads i bestyrel- 
sen ved Sønderjyllands Symfoniorkester. Den- 
ne opgave varetages ligeledes af udvalgets  
formand.

Det er nogle spændende opgaver og det viser 
sig at være godt at være med i de danske fora.

Aprilfestival (Børneteaterfestival) og 
Teaterseminaret
Udvalgets medlemmer deltager hvert år en 
weekend i april i Aprilfestivalen og en weekend  
i november i Teaterfestivalen i Danmark. For-
målet med Aprilfestivalen er at se og bestille 
forestillinger til den kommende børneteater- 
sæson. Teaterfestivalen i november måned  
giver indblik i hvilke teaterforestillinger der kan 
bestilles til vores kommende teatersæson. 

I år blev Teaterfestivalen gennemført online så 
alle udvalgsmedlemmer kunne se programmet 
hjemmefra. Efterfølgende kunne udvalget atter 
sammensætte et spændende sæsonprogram 
2021/2022.

Aprilfestivalen blev i første omgang aflyst for  
så at blive gennemført en weekend i juni må-
ned. Grundet Coronasituationen kunne ikke 
mange fra udvalget deltage i denne festival. 
Det var derfor særdeles godt, at Irene Aggedam 
og suppleanten Lisser Ramm-Mikkelsen kunne 
deltage og efterfølgende, sammen med vores 
kulturkonsulent Nina, bestille en række teater-
forestillinger for vore børn og unge. Disse op-
føres fortrinsvis i institutionerne i de forskellige 
amter rundt omkring i Sydslesvig.

Afslutning
Herfra skal der lyde en stor tak til det afgåede 
udvalg og velkommen til det nye udvalg, som 
allerede har holdt nogle gode og konstruktive 
møder. Møder, som blev gennemført på en ny 
måde, nemlig online og hjemmefra. 

Nu ser vi ser frem til at deltage i Teaterfestiva-
len den 19. - 21. november så vi har de bed-
ste forudsætninger for igen at sammensætte et 
godt og alsidigt teaterprogram.

Tak til Kulturafdelingen for det gode arbejde og 
samarbejde og til vores kulturkonsulent Nina 
som altid er der for os og bakker os op. Hun er 
en uundværlig støtte.

Udvalget ønsker alt godt for alle vore arran- 
gører og praktiske medhjælpere rundt omkring  
i Sydslesvig for den kommende sæson med  
ønsket om at der kommer mange til de planlag-
te arrangementer som også kan ses online på:
https://syfo.de/fileadmin/user_upload/kultur/
informationsmateriale-saesonprogrammer/tea-
ter-concert-brochuren/Teater-_og_koncertbro-
chure_2021-2022.pdf

Vi beder publikum om at støtte vore forestil-
linger og koncerter så alle aktører, arrangører 
og hjælpere efterfølgende kan se tilbage på  
en forrygende og velbesøgt sæson. 

I kan altid købe billetter via: 
https://ssf.billetten.dk



16

SYDSLESVIGSK FORENING · BLÅ BERETNING 2021

Kære medlemmer af hovedstyrelsen

Som ny formand for årsmødeudvalget er det 
mig en ære at overtage opgaven efter Gitte og 
Fred og således give jer et indblik i udvalgets 
arbejde siden slutningen af 2020 og kort for-
tælle om, hvordan ÅRSMØDERNE gik i år. 

Det første møde efter valget kunne heldigvis af-
holdes fysisk på Flensborghus og gav os mulig-
hed for at lære hinanden bedre at kende, især 
fordi der med Annette Neumann kom endnu et 
nyt ansigt med i udvalget. Fred Witt blev hér 
valgt som suppleant. De følgende møder måtte 
gennemføres digitalt på TEAMS, grundet være 
de gældende CORONA-restriktioner.

Situationen omkring CORONA var ikke kun 
hovedemne til vores første møde. Helt frem til 
selve årsmødeweekenden var der debat om, 
hvordan og hvorledes man nu kunne gennem-
føre fysiske møder og samtidig være forberedt 
på, eventuelt at præsentere noget digitalt og 
dermed alternative former for en gennemføring. 

SSFs beslutning i starten af 2021 om at afholde 
en ”markering” af årsmøderne, altså en slanke-
re udgave men ikke desto mindre repræsentativ 
form for aktivitet i mindretallet, førte til, at der nu 
kunne arbejdes med en rød tråd for den kom-
mende årsmødeweekend og man valgte helt 
muligheden fra, at flytte årsmøderne til septem-
ber 2021. For at understøtte de distrikter, som 
valgte at gennemføre en form for markering, 
udgav udvalget en guideline med idéer og for-
slag for aktiviteter.  

De fleste var enige i, hvor vigtigt det er for det 
danske mindretal netop at markere i 2021, at 
vi stadig er der efter aflysningen i 2020. Selv-
følgelig medførte denne beslutning en stor ud-
fordring, fordi der var stor usikkerhed omkring, 

hvordan situationen ville udvikle sig de kom-
mende uger/måneder, så vi måtte regne med at 
skulle reagere fleksible og med kort varsel.

En anden grund til, at man gerne ville holde 
fast i datoen i maj var, at sekretariatet allerede 
havde inviteret de officielle gæster fra Danmark 
sidste år i august.

Årsmøde i coronatid
Der blev besluttet at gennemføre mindre års-
møder på forsamlingsniveau ude i distrikterne. 
Friluftsmøderne, optog og besøg af gymnastik-
hold blev officielt aflyst, men man satsede på 
små/mindre møder udendørs med kaffe/kage, 
fællessang og evt. underholdning med lokale 
musikere. Dog skulle underholdningen ikke 
være det centrale element, blot man kunne  
mødes og være sammen og markere, at vi  
stadig er her. 

Selve årsmødeweekenden blev der afholdt  
omkring 15 mindre distriktsarrangementer rundt 
omkring i hele Sydslesvig. Årsmødelørdag blev 
der inviteret til jubilæumsmøde fra kl. 10 - 12 i 
gården ved Flensborghus med hilsner, oplæg, 
talere og musikalsk underholdning. Blandt an-
det gæstede Jeppe Kofoed og Daniel Günther 
Flensborghus. Der var cirka 120 gæster tilste-
de. 
Om aftenen blev den store jubilæumsaften  
gennemført i Idrætshallen med cirka 150 gæs-
ter og blandt andet Ghita Nørby og Sigurd Bar-
rett, der optrådte. 

Lige til sidste øjeblik var der usikkerhed om-
kring årsmødeweekenden, men heldigvis fik vi 
lige inden lov til at gennemføre som planlagt.

Mundbind og T-shirts
Ud over disse udfordringer, skete der også an-
det. Mundbind og t-shirts med årsmødelogo på 

Beretning fra Årsmødeudvalget 
ved Tim Frogier
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skulle selvfølgelig også præsenteres for min-
dretallet. Hertil blev der med hjælp fra Rasmus 
Meyer produceret et kort videobidrag, som blev 
lagt ud på SSFs hjemmeside og Facebook. 
Mundbind blev produceret i slutningen af 2020 
og kunne i maj 2021 ikke længere opfylde de 
krav til mundbind, fordi det ikke længere var til-
ladt at bruge stofmasker i det offentlige rum. Vi 
har stadigvæk en del liggende, så hvis I gerne 
vil have et med hjem, kontakt gerne Nina Lem-
cke.

Ny refusionsordning
En ny REFUSIONSORDNING blev desuden 
formuleret og vedtaget, som går ud på, at  
distrikternes årsmødeaktiviteter støttes med op 
til 200 € og derefter med 30 % i stedet for 50 %. 
Flere oplysninger kan findes på SSFs hjemme-
side eller fås i Kulturafdelingen.  

Afsluttende tak
I forbindelse med årsmøderne i år vil jeg ger-
ne takke udvalget for et flot stykke arbejde, en  
særlig tak til Kulturafdelingen og hele Gene-
ralsekretariatet for al jeres indsats, fleksibilitet, 
kreativitet, altid med et smil.

Årsmødemotto 2022
I den seneste tid er udvalget gået i gang med 
arbejdet omkring at udarbejde et årsmødemotto 
og en tilsvarende plakat/logo for 2022. Hertil 
blev der i KONTAKT offentliggjort et opråb til 
mindretallet om at bidrage med forslag og øn-
sker. Udvalgets kommende opgaver består i at 
samle idéer op og finde det endelige motto.

Vi er alle sammen optimistiske og fuld af håb 
om at kunne gennemføre et årsmøde i det  
kommende år, hvor mindretallet igen kan mø-
des og står sammen fysisk, helt uden video og 
restriktioner.
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Beretning fra Billedsamlingsudvalget 
ved Erik Fredens
Vi har i årets løb taget afsked med ét af vore  
tre medlemmer, idet Jytte Møller har forladt 
landsdelen, og dermed også det gode sam-
arbejde, vi har haft i adskillige år i udvalget. 
Der skal lyde en tak til Jytte for hendes store, 
engagerede indsats. Som nyt medlem er ind-
trådt Arne Sørensen, tidligere lektor på Duborg- 
Skolen.

Mødeaktiviteten har været begrænset i år pga. 
Covid-19. Til gengæld er der foregået en rig 
kommunikation online, som dog slører det fak-
tum, at aktivitetsniveauet har været skruet en 
tand tilbage. Vi håber, at det næste år bliver 
bedre!

Billedregistrant
Registranten på foreningens hjemmeside er 
blevet udvidet med en samlet oversigt over 
alle årsmødeplakater siden starten i 1952. Et 
kig her er en vandring ned ad Memory Lane, 
og et gensyn med alle de motiver, der har pry-
det festdagene gennem tiden. Der indledes 
med den første plakat med de to lurer tegnet af  
O. Nøbbe, og som blev genbrugt de efterføl-
gende år med nye tekster. Udvalget kan kun 
opfordre til, at man her går på opdagelse, og 
genfinder de fine billeder af landsdelens kunst-
nere. Det skal nok sætte minderne i gang hos 
mange.

Nyanskaffelser
Vi har købt yderligere 9 forskellige litografier 
med motiver fra Højskolesangbogen, udført af 
Haderslevkunstneren Ken Denning. Vi købte 
sidste år en serie af ham, der i dag hænger 
på sekretariatetsgangen på Flensborghus. De 
nyindkøbte – og nyindrammede – er tiltænkt  
Ejderhuset, forsamlingshuset i Bydelstorp. 

På vinterens store retrospektive udstilling på 
Mikkelberg med titlen ”Læreren og eleven”, 
købte vi hele ophængningen med Leif Dahls 
billeder, idet vi forhandlede os frem til en fordel-
agtig pris med ejeren Galleri Peters i Husum. Vi 
havde i forvejen nogle få billeder af Dahl, men 
nu er samlingen udvidet med ca. 40 værker, der 
alle kan ses i registranten. De er indrammede 
og klar til udlån, for hvem der måtte ønske det. 
Rigtig mange kender Leif Dahl enten som kol-
lega i Skoleforeningen, som elev eller gennem 
kulturlivet i mindretallet. Han var en særdeles 
dygtig tegner, altid med pastelkridt, sikker i sine 
kompositioner og med en uovertruffen farve-
sans. Hans motivvalg er  traditionelt, de fleste 
værker er hentet i Frueskoven i Flensborg eller 
i det åbne land omkring byen og her med en 
stor forkærlighed for sort-brogede køer. Han må  
betegnes som naturalist, selvom han selv fra-
bad sig denne etikette.

Julemærket 2020
Julemærket var i år tegnet af lisbet Buhl.  
Motivet var hentet fra sangen ”Juletræet med 
sin pynt”. Det forestillede en serie julekugler, 
hver enkelt omhyggeligt malet i akvarel, og der-
efter nedfotograferet – meget professionelt. De 
udgjorde en smuk helhed på en blå baggrund, 
og ikke alene vi var meget tilfredse med moti-
vet, men vi fik mange positive tilbagemeldinger 
på mærket. Dette afspejlede sig ligeledes i sal-
get, som var væsentlig højere, end det havde 
været de foregående år, hvilket glædede os, da 
det er udvalgets ambition at øge opmærksom- 
heden for dette indput for fællesskabet, som 
julemærket kan udgøre. Vi havde således fået 
Rasmus Meyer til at skrive om mærket i Flens-
borg Avis samt fået journalisten på Grænse-
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foreningens blad til at give en helsides om-
tale. Vi håber, at denne fokus kan gentage sig 
fremover. Julemærket kan som bekendt også  
købes som et e-mærke, og dette nu på 2. år. 
Salget her er stigende – uden at være pran-
gende – mon ikke fremtidens vækst ligger i  
online-salg? Vi vil satse mere på, at få e-mærket  
skudt ind på banen.

Kunstnerkort
Kunstnerkortet var et motiv fra ét af Ken Den-
nings litografier, julens salme ”En rose så jeg 
skyde” af Thomas Laub. Resultatet var et flot 
kort, men måske lidt svært tilgængeligt med det 
abstrakte motiv, holdt i kølige farver. Billedet 
krævede nok mere af beskueren end vanligt.

Donationer
Vi har igen i år modtaget donationer, idet vi 
har modtaget tre værker af Anne Birgitte Ja-
cobsen. Det drejer sig om to store malerier af 
Hans Busch-Alsen, det ene er et farvestrålende  
blomsterbillede udført i olie og det andet et  
prospekt over Flensborg i pastelkridt. Det tred-
je er en lille formfuldendt, farvelaveret tusch- 
tegning af Käte Lassen. Et meget flot lille studie 
af Helligåndskirken i Flensborg, og glædeligt, 
da vi ikke har andre af hendes værker i sam-
lingen.
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Beretning fra Danevirke Museum 
ved Lars Erik Bethge
Der kan ikke herske tvivl om, at årets højde-
punkt på Danevirke Museum (DAMU) har væ-
ret meddelelsen om, at museet får en ny, større 
bygning og en ny udstilling i de næste år. Efter 
at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal og Augusti-
nus Fonden havde stillet i udsigt at støtte SSFs  
museumsprojekt med 60 hhv. 13 mio. kr., gav 
Folketinget og delstatsregeringen i Kiel ved 
årets udgang tilsagn om at støtte driften af et nyt 
museum med hver 1 mio. kroner om året. Efter-
følgende stillede A. P. Møller Fonden så endda 
yderligere 4 millioner til rådighed, så SSF kun-
ne købe krobygningen ved siden af museet og 
inddrage grunden i museumsplanerne. Det for-
ventes at det ny museum på ca. 1.600 kvadrat-
meter vil kunne åbne i anden halvdel af 2024. 

Corona sætter fortsat dybe spor
Nyheden om, at SSFs årelange bestræbelser 
på at skabe det økonomiske grundlag for en 
fornyelse af museet har båret frugt, var et lys-
punkt i en ellers mørk tid. For Danevirke Mu-
seums arbejdsår har i høj grad været præget 
af pandemisituationen. Samfundet blev lukket 
ned for anden gang pr. 1. november. I alt nå-
ede DAMU dermed i 2020 kun at have åbent 
i 14 af sæsonens 38 uger. Fratrækkes derud- 
over perioder med forbud mod grupperundvis-
ninger samt tider med grænselukning, har mu-
seet de facto kun været tilgængeligt for en stor 
del af sit kernepublikum i få måneder af 2020. 
Resultatet blev i alt 11.777 gæster og - 7 % for 
betalende enkeltgæster, - 65 % for voksne i 
grupper og ligeledes mere end en halvering af 
skoleeleverne. Selvom en del blev afbødet af 
de nye entrépriser i 2020, hvor voksne betaler  
5 euro og børn til gengæld er gratis, sluttede 

museets år med et betydeligt underskud (jf. 
SSFs regnskab).

I 2021 fik museet først mulighed for at genåbne 
den 19. marts. Dette skete under begrænsede 
forhold og med krav til corona-dokumentation, 
som afskrækkede en del gæster. Turismen i 
området har været lukket ned indtil medio april 
og startede derefter som begrænset model- 
projekt. Men også efter at lock down blev mild-
net og begrænsningen i den grænseoverskri-
dende trafik fra og til Danmark efterhånden 
blev blødt op, har især danske gæster længe 
været mindre tilbøjelige til at komme herned, 
og museet har i lang tid måttet leve med usæd-
vanligt lave besøgstal. Denne tilbageholden-
hed skyldes formentlig usikkerhed i forhold til 
reglerne omkring Corona på begge sider. I for-
hold til 2020, hvor rigtigt mange valgte at holde 
ferie derhjemme, er en del potentielle gæster 
nok også taget sydpå i stedet. I hvert fald lig-
ger DAMU også under for den almene tendens i 
Danmark i sommeren 2021, hvor kun de færre-
ste museer opnåede tilfredsstillende besøgstal. 

Resultatet er i hvert fald, at rekordtallet fra juli 
2020 på 4.576 gæster ikke tilnærmelsesvist har 
kunnet gentages og besøgstallet i juli 2021 med 
2.099 lå under de sidste mange års. Fra marts 
til august 2021 havde museet i alt 6.786 gæs- 
ter i forhold til 9.032 i samme tidsrum 2020. En 
beskeden positiv udvikling har der dog også 
været, idet flere tyske turister efterhånden op-
dager Danevirke i forbindelse med verdens-
arven og dermed bidrager til at afbøde noget 
af den negative udvikling. Desuden oplever 
vi siden august måned, at gruppe- og skole-
besøgene igen tiltager. Dette giver næring til 
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forventningen om, at museets besøgstal efter- 
hånden kommer tilbage på sporet, og den  
meget positive tendens før corona fortsætter i  
de kommende år. En ubekendt i denne sam-
menhæng er, hvorvidt nyheden om et nyt  
museum i 2024 kunne motivere potentielle 
gæster til at udskyde deres besøg ved volden. 
Dette søger SSF og museet så vidt som muligt 
at afbøde ved at etablere en attraktiv interims-
løsning i form af en containerpavillon.

Formidling
På de indre linjer er der fortsat blevet arbejdet 
med at videreudvikle museets skoletjeneste. 
Projektet finansieres af Folketingets Sydsles-
vigudvalg for årene 2020-22 og munder ud i et 
nyt besøgsforløb. Der har dog ikke været lej-
lighed til at praksisteste elementerne i forløbet 
før sensommeren og efteråret 2021, da al un-
dervisning udenfor skolerne i lang tid har været 
forbudt i Slesvig-Holsten. Det har forhalet pro-
cessen en del. Udviklingen i august-september 
ser dog lovende ud. Men også indenfor dette 
projekt gælder det, at de planlagte indtægter 
ikke har kunnet realiseres. 

En af de største formidlingssuccess’er har nok 
været, at lock down-perioden har givet mulig-
hed for at arbejde med en hårdt tiltrængt pub-
likation om Danevirke. Danevirke – Danmarks 
fødselsattest og verdens kulturarv blev offentlig-
gjort i efteråret 2020, henvender sig til det brede 
publikum og tager højde for de væsentlige nye 
forskningsresultater, som er fremkommet, si-
den de sidste danske Danevirke-monografier af  
Jørgen Kühl/Nis Hardt i 1999 og H. Hellmuth 
Andersen udkom i 1999 hhv. 2004. Bogen er 
ikke mindst faldet på et tørt sted syd for græn-

sen, hvor man næsten skal 100 år tilbage for 
at finde en omfattende populær fremstilling af 
det gamle danske forsvarsanlæg på tysk. Det 
første tyske oplag på 600 var således også ud-
solgt efter seks uger, og 2. oplag er godt på vej 
til at blive det samme. Bogen kan ikke mindst 
købes via museets hjemmeside danevirke- 
museum.de i en ny onlineshop, som er blevet 
oprettet som ekstra salgskanal og indtægts- 
kilde under nedlukningen. 

Udover skoletjenesten er også tilbuddet af 
rundvisninger for voksne og familier blevet ud-
videt i samarbejde med eksterne guider. Siden 
august 2021 har museet som noget nyt tilbudt 
to faste rundvisninger om måneden, som af- 
holdes uafhængigt af deltagerantal, og uden 
at der kræves tilmelding på forhånd. Hver 2. 
søndag i måneden byder Juliane Wolf på en 
rundtur i den Arkæologiske Park med hendes  
geder, og hver fjerde søndag inviterer muse-
ets Maja Viereck til en hyggelig vandretur fra 
DAMU til Hedeby og orienterer om UNESCO-
verdens-arven undervejs.

Udstillinger
Nedlukningen i november 2020 gik ud over  
DAMUs første arkæologiske særudstilling  
nogensinde med særdeles fine fund fra vikinge-
bopladsen i Ellingsted, vi havde lånt af Schles-
wig-Holsteinische Landesmuseen. Udstillingen 
vakte en del interesse men nåede på grund 
af 2. lockdown ikke at realisere sit fulde publi- 
kums-potentiale. Men den fik profileret Dane-
virke Museum som arkæologisk museum for 
denne del af verdensarven og bidrog samtidig 
til målsætningen om at markere DAMU som 
museet for alle tre kommuner ved det vestlige 



22

SYDSLESVIGSK FORENING · BLÅ BERETNING 2021

Danevirke. Ellingsteds kommuneråd kom end-
da samlet cyklende til museet. I anledning af  
udstillingen udgav museet et lille katalog på 
dansk og tysk, som stadig kan fås.

Danevirke Museum genåbnede i midten af  
marts 2021 med sin anden særudstilling i an-
ledning af 100-året for folkeafstemningen om 
grænsen. Fra grænsekamp til kulturel frihed – 
100 år med det danske og det tyske mindretal 
er blevet til i et samarbejde mellem DAMU og  
Deutsches Museum Nordschleswig i Sønder-
borg med støtte fra Den slesvig-holstenske 
Landdag og Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein. Informationsvæggene formidler kompri-
meret på dansk og tysk en tidslinje med de to 
mindretals historie og deres forhold til grænsen 
siden 1920. Den tyske version samt ekspona-
ter fra de to museer præsenteres i september- 
oktober 2021 i Landdagen i Kiel. Dér vises de 
sammen med en fotoudstilling med 20 store 
kunstneriske portrætter af mindretalsmedlem-
mer og deres udsagn om mindretallene i dag. 
Portrætterne er taget af de sydslesvigske  
fotografer Tim Riediger og Martin Ziemer samt 
Lars Salomonsen og Lene Esthave fra Søn-
derjylland. Denne del af 2020-udstillingen er 
ligeledes blevet til i samarbejdet mellem de to 
mindretalsmuseer, der i al stilfærdighed nok  
har været lidt skelsættende. 

Derudover har DAMU fortsat sin aktualisering 
af den permanente udstilling og arbejdet videre 
med målet om, at der skal være mere til at tage 
og føle på (for så vidt pandemien tillader det). 
Der er bl.a. blevet bygget en særlig udstillings-
del med en ”stemmeboks” op omkring en tegl-
sten fra Valdemarsmuren med et menneskeligt 

fodaftryk, som blev opdaget ved restaurerings-
arbejder i fjor. I efteråret 2021 opstiller vi et 
hands on-eksponat med to kanonkugler og en 
geværkugle fra 1864, som fremstilles for os af 
”Phänomenta” i Flensborg. Dette præsenteres 
i det hidtidige museum sammen med en række 
relaterede gaver, museet har modtaget i løbet  
af det sidste år. Deriblandt er en samling af  
avisgrafikker, en dagbog og et maleri – alle fra 
1864. 

Fod- og kugle-udstillingsdelene er samtidig del 
af forberedelse til udflytning af museet i den 
midlertidig containerløsning i starten af 2022. 
Her vil de vigtigste Danevirke-highlights præ-
senteres i en ny, komprimeret form. 

Arrangementer
Der har i lange perioder været strenge be-
grænsninger mht. til ophold af grupper på mu-
seets udeområder i den Arkæologiske Park. 
Bl.a. har vi måttet aflyse en vikinge-bueskyd-
nings-konkurrence og et julearrangement i  
december 2020. Den tyske ”Welterbetag” den 
6. juni 2021 skulle ligeledes have været gen-
stand for et større arrangement i parken, som 
vi måtte aflyse på grund af usikkerhed omkring 
forsamlingsreglerne. På denne årlige festdag 
blev det derfor kun til gratis entré på museet og 
to gratis rundvisninger i parken. Heldigvis kun-
ne det indhentes med ”Welterbefeier/Verdens-
arvsfesten 2021” den 15. august, som blev  
organiseret af Danevirke Museum og gennem-
ført i samarbejde med vores partnere: kommu-
nerne Dannevirke, Ellingsted og Hollingsted, 
kredsen Slesvig-Flensborg, Haithabu-Dane-
werk e.V., verdensarvs-formidlingen fra SH  
Landesmuseen, turismeorganisationen Ostsee-
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fjord Schlei og SSF. I denne weekend slog også  
vores venner fra vikingegruppen Opinn Skjold 
lejr ved volden for første gang i mere end to år 
og demonstrerede bl.a. deres bueskydnings-
kunst. Det blandede program med informationer 
om verdensarven og aktiviteter for hele familien 
mindede mest af alt om et friluftsårsmøde og  
tiltrak i alt 1170 mennesker i løbet af en søndag 
– en god lejlighed til at pleje forholdet mellem 
museet og lokalbefolkningen og præsentere 
planen om et nyt museum. 

Samarbejde
Samarbejdet med de andre aktører i verdens- 
arven fylder generelt meget i museets hverdag. 
Vi er involveret i site management’et for ver-
densarven via Haithabu und Danewerk e.V., 
hvor museumslederen er bestyrelsesmedlem. 
Desuden finder der en regelmæssig afstem-
ning sted omkring marketing, hvor vi har en  
fælles pulje til sociale medier, annoncer og an-
den markedsføring af Hedeby-Danevirke. Der 
er blandt andet også blevet udviklet et cykel- og 
vandrekort og to nye cykelruter ved verdens-
arven. Desuden er der en arbejdsgruppe, som 
tager sig af formidling af verdensarven, uddan-
nelse af guides mv. I det daglige er der især 
en tæt afstemning med verdensarvskontoret 
ved Archäologisches Landesamt, som der er 
et utal af berøringsflader med. Også samarbej-
det med kommunerne langs med volden, især 
Dannevirke, Ellingsted og Hollingsted samt 
Kreis Schleswig-Flensburg fungerer på bedste 
vis. Vi understøtter dem bl.a. i forbindelse med 
udviklingen af formidlingen og turistiske punk-
ter langs Danevirke udenfor den Arkæologi-
ske Park. Samarbejdet og dialogen med vores  
lokale borgmester og kommunerådet i Danne-

virke er naturligt nok særdeles tæt her, hvor vi 
står og skal bygge et nyt museum i kommunen.
Denne fornyelse falder godt i tråd med den 
øvrige udvikling omkring verdensarven Hede-
by-Danevirke og især museets nærområde. I 
samarbejde med Kreis Schleswig-Flensburg, 
Dannevirke kommune og fredningsmyndig- 
heden Archäologisches Landesamt har DAMU  
i første halvår 2021 været med til at udvikle  
planer for nye rundveje, formidlingsstationer og 
infrastruktur i Dannevirke. Sammen med det  
ny museum vil disse tiltag i de kommende år  
sikre gæsterne en god oplevelse på interna-
tionalt niveau ved et besøg i den Arkæologiske 
Park og langs voldene.

Samarbejdet på formidlingsområdet er også 
blevet udvidet, i og med at vi har indgået en 
aftale med Schleswig-Holsteinische Landes-
museen (SHLM), som gennemfører et toårigt 
projekt omkring formidlingen af den samlede 
verdensarv og UNESCO-emner. En af to med-
arbejdere på halv tid har fået en arbejdsplads  
på Danevirke Museum stillet til rådighed; så-
ledes kan vi afstemme vores indsats med  
Hedeby og Gottorp, sikre en tæt koordinering  
med museets øvrige formidlingsindsats og har 
samtidig yderligere kompetence på området til 
rådighed. I fællesskab med SHLM har vi søgt 
om penge til et nyt projekt, hvor en af disse  
medarbejdere på grundlag af en yderligere 
halv stilling skal producere film om lokalbefolk-
ningens forhold til Danevirke tidligere og i dag. 
SHLM og DAMU splejser med Kulturministeriet 
i Slesvig-Holsten omkring egenandelen i pro-
jektet, der i øvrigt skal finansieres via forbunds-
programmet Drive in.
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Parallelt til dette samarbejde arbejder DAMU 
og delstatsmuseerne aktuelt på at skabe grund-
laget for en bilateral samarbejdsaftale mellem 
SSF/DAMU og SHLM. Det handler både om 
en aftale med det arkæologiske landsmuseum, 
som råder over kompetencer, vi kan bruge i for-
bindelse med et nyt museum, og mere alment 
om en aftale, som sikrer, at gæsterne oplever 
en bedre, sammen¬hængende service i for-
bindelse med et besøg i Danevirke, Gottorp og  
Hedeby hhv. ved verdensarven. Aftalen skal 
være færdig i foråret 2022. DAMU har alle-
rede via SSF en bilateral aftale med Museum 
Sønderjylland om historisk og museumsfag-
ligt samarbejde. I forbindelse med det aktuelle  
direktørskifte hos MSJ vil der blive set på en 
videreudvikling af denne samarbejdsaftale.  
Kooperationen med vores syddanske partner 
bliver ikke mindst relevant, når den aktuelle 
mindretalsudstilling skal deponeres dér efter 
den aktuelle sæson. 

I 2021 har der endelig også været mulighed 
for at begynde det tilstræbte samarbejde med 
Nationalmuseets Kongernes Jelling. Vi har  
kunnet skaffe 10.000 euro fra turismeprogram-
met TOUR-BO, som skal bruges til et fælles lille 
trilateralt markedsføringsfremstød i Danevirke, 
Jelling og Hedeby. Denne kampagne vil kredse 
omkring kong Harald Blåtand, som havde bety-
delige aktier i alle tre steder. Aktuelt har de tre 
museer på initiativ af DAMU søgt om midler til  
at udvide dette grænseoverskridende sam- 
arbejde til formidlingsområdet i 2022, hvor vi 
gerne vil producere en fælles kort animations-
film med en fortælling, som foregår i de tre ar-
kæologiske verdensarvssteder i vikingetiden.

Desuden samarbejder Danevirke Museum  
også med forskellige partnere i regionen for at 
øge museets indtægtsgrundlag hinsides entré-
indtægterne og shoppen. Således står vi for 
Ostseefjord Schlei GmbH for oversættelsen 
af teksterne til den danske facebookside ”Ver-
densarv Hedeby-Danevirke”, og museets vice-
vært overtager for Kreis Schleswig-Flensburg 
opgaven at pleje og tilse området ved den frit-
lagte Valdemarsmur flere gange om året.

Personale og supportere
På personalesiden har der været et skift, efter  
at Lisbeth Bredholt-Christensen, som i flere år 
har støttet museet både som frivillig medarbej-
der og projektansat, har valgt at prioritere sit  
andet job som leder af Mikkelberg Center for 
Nordisk Kunst og Cricket. Til sidst var Lisbeth 
ansat i skoletjeneste-projektet. Det er i foråret 
2021 blevet overtaget af pædagog Maja Vier-
eck, som har arbejdet videre med at afprøve 
og omsætte planerne for et nyt, attraktivt skole-
forløb ved Danevirke.

Ny på holdet på DAMU er Friederike Malisch-
Johnigk, som arbejder i det ovennævnte fæl-
les projekt med SHLM. Hendes opgave er at  
arbejde med formidlingen af verdensarven  
Hedeby-Danevirke under ét. Hendes tilstede-
værelse betyder kollegial inspiration og faglig 
sparring, som er af stor værdi for hele museet.

Danevirke Museum er en lille institution, der 
bærer på en stor arv. Dette ville slet ikke være 
muligt uden engagerede medarbejder, som 
brænder for stedet. Derfor skal der lyde den 
største tak til museets dygtige medarbejdere, 
Finja, Maja, Sabine, Uve og afløseren Imme, 
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som til dagligt tager imod stadig nye udfordrin-
ger og uden tøven gør en indsats ud over det 
forventelige, når der er brug for det. 

Vi skylder også en stor tak til alle dem, der på 
den ene eller anden måde med deres frivillige 
engagement, som honorarkraft eller som dag-
lige samarbejdspartnere bidrager til Danevirke 
Museum. Sven Hopp, som i de varmere måne-
der holder til ved sin vikingehandelsbod uden-
for museet og tilbyder forskellige vikingeaktivi-
teter, er en stor berigelse for tilbuddet omkring 
museet i den Arkæologiske Park – og en utro- 
lig stor støtte ved mange lejligheder. Vi kan 
også fortsat tælle på tidligere museumsleder 
Nis Hardt, som er tilknyttet museet som ”one 
dollar man”. Således har han bl.a. ydet faglig 
støtte i forbindelse med Ellingsted-udstillingen, 
bidraget med sin store viden om Danevirke til 
museets bogprojekt og hjulpet til i forbindelse 
med mange andre større og mindre foreta-
gender. Også Caro Schuldt, som var i praktik 
på museet i 2020, har holdt fast. Hun har støt-
tet museet kreativt med diverse opgaver i for-
bindelse med sin uddannelse, har for os fore- 
taget en digitalisering af genstande på hhv. i  
forbindelse med museet, og hun giver fortsat en  
hjælpende hånd til vores formidlingsarbejde  
ved særlige lejligheder. Hun viser en særlig  
dedikeret indsats for DAMU, ligesom vores til-
knyttede guider til Danevirke-rundvisninger og 
for vores lille ”1864-hær” under kommando af 
Nis Hardt, som gør det muligt at vise lidt sol- 
daterliv fra 1800-tallet ved større arrangemen-
ter. De er alle med til at gøre Danevirke Muse-
um til et lærerigt, spændende og også hygge-
ligt sted, hvor folk gerne kommer.

Og sidst men ikke mindst en stor tak til Syd-
slesvigsk Forening. For alt dette ville ikke være 
muligt, uden den helhjertede opbakning, Dane-
virke Museum får fra SSF i det daglige. Gene-
ralsekretæren, kollegerne på generalsekreta- 
riatet og amtssekretariatet i Slesvig giver os al 
den understøttelse, vi har brug for til en profes-
sionel museumsdrift og i sammenhæng med 
projektet DAMU2024. Også kollegerne i SSFs 
sekretariater andetsteds tøver ikke, når vi beder 
om deres hjælp. Og sidst men ikke mindst er 
det godt at vide, at også de folkevalgte i SSFs 
forretningsudvalg og på andre planer bakker  
os helhjertet op. Det er en stor hjælp, det var-
mer og giver mod på de kommende års udfor-
dringer, inden vi kan flytte ind i vores nye hus.
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Beretning fra Det Humanitære Udvalg 
ved Leif Volck Madsen
Det er et trist men heldigvis også et ganske  
atypisk år at fremlægge en beretning for i det 
humanitære udvalgs regi.

Vi har stort set ikke bestilt andet en at mane til 
tålmodighed, hvad angik forventninger til kom-
mende arrangementer- for så i sidste øjeblik  
alligevel at måtte aflyse dem pga. strenge  
Corona-restriktioner.

Og situationen har ikke været meget ander- 
ledes for vore mange klubber rundt om i lands-
delen. Vi har modtaget den ene melding efter 
den anden om, at al aktivitet var indstillet. Klub-
berne hvilede og ventede på bedre tider; kun  
32 klubber har således meldt tilbage om en 
form for liv, og udvalget skal nok fremover  
regne med, at det vil kræve en forøget indsats 
for at få dette vigtige basisarbejde sparket i 
gang igen.

Det første arrangement, der blev ramt af aflys-
ning, var medarbejderudflugten den 2. august 
2020 med Helene fra Haderslev til Årø. Det 
var grænsen, der drillede! Så lykkedes det 
os heldigvis at få et par gode og fornøjelige  
timer sammen med Duborg-Skolens nye rektor  
Heino Aggedam den 9. september – med de 
nødvendige Corona-betingede indskrænknin-
ger i tilhørerantallet, ligesom vi også i oktober 
– den 7. – skridt for skridt kunne følge Horst 
Hinrichsen på vandringen langs grænsen – 
fra Skomagerhuset ved Wassersleben til diget  
ved Vadehavet.
 
Men så var det også slut…

Vores gode samspisning i det danske hus i 
Sporskifte, som efterhånden var ved at være  

en rigtig god tradition, måtte vi aflyse den 3. 
oktober, og foredragene med Aase Porsmose 
i november og med Helle Skaarup i december 
kunne heller ikke gennemføres. Kun ”De for-
budte Sange” med Bodil Jørgensen kunne vi 
nyde i Det Tyske Hus’ stor sal den 22. oktober. 

De fire vandringer i Grænselandet kunne hel-
digvis gennemføres. De fandt alle sted i Flens-
borgs umiddelbare nærhed, så der ikke blev 
brug for samkørsel og derfor ikke kunne udgøre 
nogen smittefare. Senior / Folkedansen med  
Inger Marie Christensen måtte til gengæld ind-
stilles.

Forårets program
Så tog vi hul på 2021. Vi havde fået tilrettelagt 
et godt program, men pandemien ville det an-
derledes: Alt måtte aflyses. 

SSF havde jubilæum, og i den anledning var  
der skrevet en bog: Sydslesvig - en dansk  
historie. Den havde vi bedt Mogens Rostgaard 
Nissen om at præsentere for os i januar måned. 

I februar skulle Carsten Porskrog Rasmussen 
gøre os klogere på Hertugdømmet, altså landet 
syd for kongeriget. Det må vi have til gode!

I marts havde vi glædet os til at følge med sko-
leskibet Danmark på langfart sammen med 
Jesper Ussing, fhv. styrmand på samme skib; 
men ingen fynboer over landegrænsen uden 
karantæne!

Så var der højskoleopholdet i april. April, april 
var temaet for opholdet på Sønderjyllands  
Seniorhøjskole, men ingen sydslesvigere over 
grænsen!
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Chefredaktør Jørgen Møllekær fra Flensborg 
Avis skulle så afslutte foråret af med en kaval-
kade over avisen gennem lyst og nød gennem 
150 år.

Men intet af det blev til noget!

Vandreturene, som vi optimistisk havde nor-
maliseret, viste sig at ligge for langt væk til at 
de kunne gennemføres; vore trofaste fodsports-
folk var stadig ikke trygge ved at samkøre over 
længere afstande. Og vores ellers så fornøje-
lige danseeftermiddage var selvfølgelig ganske 
og aldeles tabu!

Alt i alt: Èn eneste jammer, en god sæson tabt 
på gulvet. 

Og sidst på foråret måtte vi så tage til efter- 
retning, at vores trofaste Edel Linke, der i man-
ge år har stået for pensionistgymnastikken i  
Engelsby Centret, ikke længere syntes, at  
kræfterne slog til til flere sæsoners undervis-
ning. Efter mange års god hjælp kunne udval-
get kun sige Edel Linke tak for stor indsats, som 
altid har været til stor glæde for rigtig mange af  
vore ældre. 

De to aktive pensionistgrupper i Tønnsenhuset 
nåede stort set at få afviklet deres program-
mer, inden landet gik helt i sort, og i skrivende 
stund ser det da også ud til, at næste halvår  
vil blive brugt.

Udvalget
Hvad udvalget angår, meldte Roland von Oet-
tingen ud, at han af helbredsmæssige grunde 
ønskede at forlade udvalget. Dette tog udvalget 
med beklagelse til efterretning, men fik erstat-
ning i Bodil Vogel.

Da Orla Møller kort før jul flyttede til Sjælland, 
måtte vi i udvalget også sige farvel til ham, og 
udvalget ska nu forsøge at finde en erstatning 
med ”rødder” i Slesvig og Omegn. 

Endvidere ser jeg mig heller ikke i stand til at 
fortsætte som formand for udvalget, idet jeg  
siden april har været ramt af en temmelig ube-
hagelig sygdom i nervebanerne, der har delvis 
lammet mig, og det ser desværre ud til, at jeg 
får den at slås med et godt stykke tid endnu.

Det beklager jeg meget, da jeg har været glad 
for opgaverne i det humanitære udvalg, men 
jeg er tryg ved, at der er gode folk i udvalget, 
der kan overtage opgaverne.
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Medlemsstatistik 2020

Flensborg By                            4.221          218          -194         -9              4.236           -22              4.214             72
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Flensborg Amt                          3.987            145          -122          26           4.036            -21            4.015            55
Sydtønder Amt                          1.458            51             -35           -20            1.427             -3               1.423                0
Husum Amt                                 1.388             75            -62           -3           1.398              -4             1.394                7
Ejdersted Amt                             540            11             -21          -13                517             -1                 516               6 
Gottorp Amt                              2.333             79                 -46               5            2.371             -4              2.367             20
Rendsborg-Egernførde Amt    2.096              3            -33           112         2.178          -25               2.153             5

Sydslesvig i alt           16.023      582        -513          98       16.163          -80         16.082                                 165

Friserne                                      616                  6                -3              0                 619             0                   619                 1

I alt                               16.639        588         -516          98       16.782              -80         16.701          166
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Alderspyramide - SSF medlemmer pr. 07-09-2021

Bemærk: Tallene i søjlen er de faktuelle tal. Værdien over søjlen gengiver den procentvise fordeling.
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Mødestatistik årsbasis 2020 i Flensborg By

2020 2020 2019 2019

SSF Flensborg By
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 8 228 9 168

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 175 7 210

3. Foredrag - lysbilleder/film 8 530

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 8 273 5 225

5. Adventsmøder/julemøder 5 368

6. Lottoaftener 9 984

7. Plattysk teater 1 72 1 79

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 21 166 46 342

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 13 450

10. Udflugter til Danmark 5 212

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 3 92

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 6 74

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 5 874

I alt 52 1.123 170 7.093

48 2.4857 209

Mødestatistik årsbasis 2020

2020 2020 2019 2019

SSF Flensborg Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 11 181 35 495

2. Distriktsgeneralforsamlinger 19 342 19 373

3. Foredrag - lysbilleder/film 3 162 9 232

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 153 2.164 201 4.659

5. Adventsmøder/julemøder 1 28 14 469

6. Lottoaftener 1 60 7 589

7. Plattysk teater 0 0 1 150

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 18 123 72 444

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 15 98 19 200

10. Udflugter til Danmark 1 22 7 151

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 0 0 8 124

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 1 6 5 127

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) Familiesprogkursus, dansk f. fortsættere

14. Årsmøder 0 0 10 1.634

I alt 306 4.492 518 11.413

111 1.76683 1.306
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Mødestatistik årsbasis 2020

2020 2020 2019 2019

SSF Sydtønder Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 2 135 3 142

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 129 10 168

3. Foredrag - lysbilleder/film 2 42 6 128

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 4 86 11 298

5. Adventsmøder/julemøder 0 0 8 412

6. Lottoaftener 4 198 14 2.041

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 38 352 72 588

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 0 0 0 0

10. Udflugter til Danmark 2 44 18 488

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 6 135 16 516

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 2 42 6 226

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 1 45 3 950

I alt 78 1.333 223 6.653

56 69610 125

Mødestatistik årsbasis 2020

2020 2020 2019 2019

SSF Husum Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 6 146 1 35

2. Distriktsgeneralforsamlinger 13 254 5 11

3. Foredrag - lysbilleder/film 2 80 5 80

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 21 979 29 1.364

5. Adventsmøder/julemøder 7 379

6. Lottoaftener 5 439 3 311

7. Plattysk teater

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 23 166 45 265

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 1 18 2 14

10. Udflugter til Danmark 1 23

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 2 18

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 2 24 17 111

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) 26 336 151 1.982

14. Årsmøder 1 28 4 395

I alt 100 2.470 272 4.988
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Mødestatistik årsbasis 2020

2020 2020 2019 2019

SSF Sydtønder Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 2 135 3 142

2. Distriktsgeneralforsamlinger 7 129 10 168

3. Foredrag - lysbilleder/film 2 42 6 128

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 4 86 11 298

5. Adventsmøder/julemøder 0 0 8 412

6. Lottoaftener 4 198 14 2.041

7. Plattysk teater 0 0 0 0

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 38 352 72 588

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 0 0 0 0

10. Udflugter til Danmark 2 44 18 488

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 6 135 16 516

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 2 42 6 226

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer

(f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag)

14. Årsmøder 1 45 3 950

I alt 78 1.333 223 6.653

56 69610 125

Mødestatistik årsbasis 2020

2020 2020 2019 2019

SSF Husum Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Amtsfester, amtstillidsmandsmøder og amtsgeneralforsamlinger 6 146 1 35

2. Distriktsgeneralforsamlinger 13 254 5 11

3. Foredrag - lysbilleder/film 2 80 5 80

4. Distriktsfester, medlemsmøder m. underholdning, amatørteater,  musikaftener 21 979 29 1.364

5. Adventsmøder/julemøder 7 379

6. Lottoaftener 5 439 3 311

7. Plattysk teater

8. Dagligstuemøder/bestyrelsesmøder distrikter 23 166 45 265

9. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 1 18 2 14

10. Udflugter til Danmark 1 23

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 2 18

12. Besøg hos/fra venskabskredse/fadderskaber 2 24 17 111

13. Andre aktiviteter/kreative tiltag/arrangementer, (f.eks. caféeftermiddag, børneeftermiddag) 26 336 151 1.982

14. Årsmøder 1 28 4 395

I alt 100 2.470 272 4.988

Side 1 Mødestatistik.dgs 2012

SSF Fortroligt 20-09-2021 Side 1

2020 2020 2019 2019

SSF Gottorp Amt ant al møder ant al delt agere ant al møder ant al delt agere

1. Amt sfest er, amt st illidsmandsmøder og amt sgeneralforsamlinger 13 387 23 629

2. Dist rikt sgeneralforsamlinger 17 349 17 320

3. Foredrag - lysbilleder/ f ilm 5 90 12 197

4. Dist rikt sfest er, medlemsmøder m. underholdning, amat ørt eat er, musikaf t en 107 1.155 180 2.908

5. Advent smøder/ julemøder 0 0 17 531

6. Lot t oaf t ener 2 110 9 497

7. Plat t ysk t eat er 0 0 0 0

8. Best yrelsesmøder, (dagligst uemøder)  37 141 40 172

9. Møder for de ældre ( ikke ældreklubarrangement er) 0 0 2 264

10. Udf lugt er t il Danmark 0 0 4 82

11. Udf lugt er i Sydslesvig og sydpå 4 64 9 144

12. Besøg hos/ f ra venskabskredse/ fadderskaber 0 0 4 126

13. Andre akt ivit et er/ kreat ive t ilt ag/ arrangement er ( fx café, børneef t erm.) 93 452 544 2.190

14. Årsmøder 0 0 9 3.210

I alt         278 2.748 870 11.270

Også på Ejdersted lå meget ret stille i 2020 og første halvdel af 2021. Men da det 
igen blev muligt at mødes, blussede aktiviteterne op igen. 

Sidst i august blev der holdt Vestkystkultur i Tønning med så stor tilslutning, at man 
måtte afvise enkelte, da de ville tilmelde sig. 

Først i september genåbnede Uffes Kaffebar, et uformelt café-arrangement i for-
bindelse med bogbussens besøg. Kaffebaren havde været lukket i halvandet år, 
men takket være en engageret SR-formand på skolen, kom den i gang igen. Første 
gang med 50 deltagere. 

De to distrikter i Tønning og Garding er nu lagt sammen og har allerede planlagt 
flere aktiviteter for efteråret. 

Og det lille distrikt i Sankt Peter har fået afholdt sin generalforsamling med hen ved 
tredjedel af medlemmerne mødt frem. 

SSF Ejdersted Amt
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Mødestatistik årsbasis 2020

2020 2020 2019 2019

SSF Rendsborg-Egernførde Amt
antal 

møder
antal 

deltagere
antal 

møder
antal 

deltagere

1. Aktiviteter der vedrører amtet (møder og arrangementer) 3 85 1 55

2. Distriktsgeneralforsamlinger 8 124 8 134

3. Bestyrelsesmøder distrikter 9 64 5 145

4. Møder for de ældre (ikke ældreklubarrangementer) 4 26 17 1.126

5. Distriktsarrangementer med underholdning udefra (teater,musik e.l) 1 0 13 1.590

6. Adventsmøder/julemøder 0 0 5 239

7. Lottoaftener 1 170 0 0

8. Foredrag 0 0 20 170

9. Filmaften 0 0 8 90

10. Udflugter til Danmark 0 0 3 99

11. Udflugter i Sydslesvig og sydpå 0 0 6 105

12. Besøg hos venskabskredser/ fadderskaber 0 0 3 185

13. Andre aktiviteter/arrangementer 

(f.eks. caféeftermiddag, børneaktiviteter, strikkeaften, voksenkurser)

14. Årsmøder 0 0 7 2.245

I alt 56 794 285 8.461

30 325 189 2.278
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Medlemsstatus for de 22 organisationer, der er tilsluttet Sydslesvigsk Forening 
 

Tilsluttet forening Medlemmer pr. 31.12. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Borgerforeningen 210 203 210 206 204 

Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig 101 98 96 59 84 

Dansk Kirke i Sydslesvig 5.868 5.822 5.782 5.693 5.630 

DSH - Aktive Kvinder 407 395 365 362 298 
Den slesvigske Kvindeforening 663 637 635 615 586 

Duborg-Samfundet ikke oplyst ikke oplyst 1500* 1600* 1600* 

Flensborg danske Journalistforening 38 32 30 30 ikke oplyst 

Foreningen NORDEN (Sydslesvig Afdeling) 300 287 297 295 294 

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 252 149 209 204 148 

Gamles Værn 61 70 23 22 7 

Harreslev Amatørscene ikke oplyst 50 10 10 11 

Hejmdal Blæseorkester 43 37 31 30 28 

Historisk Samfund (Sydslesvigs Amtskreds) 83 78 90 91 90 

Sct. Georgs-Gildet Flensborg 38 38 43 44 42 

Slesvigsk Kreditforening 1.141 1.117 1.078 1.061 1.038 

Sprogforeningen i Sydslesvig 682 676 667 662 661 

St. Knudsgildet Flensborg 77 68 67 71 ikke oplyst 

Sydslesvigs danske Kunstforening 198 202 201 201 198 

Sydslesvigs Museumsforening 93 78 74 84 68 

Sydslesvigsk Selvhjælp (SSH) 123 120 111 105 80 

Sønderjysk Arbejder Forening (SAF) 73 74 74 73 71 

Torsdagskoret 23 27 21 20 ** 

 
* Duborg-Samfundet har ca. 1600 årsskriftlæsende, der her betegnes som medlemmer. 
** Nedlagt per 31.12.2020 
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Elforbrug :   
 

 
 

kw/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

2019    103.861   85.197 121.539    85.435   82.102    59.051   72.281    94.592   81.122   96.447   38.170     22.269 
 

2020     19.781   21.978   18.151     16.694   18.588   17.877    17.054    19.140   19.788   23.229   20.351     20.974 
  

2021     19.684    15.912   17.231    17.283   17.035   16.670   15.365    15.787    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Grønt Regnskab
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Vandforbrug : 
 

 
 
 
 

m3 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

2019 635 602 686 676 620 572 617 641 576 634 586 585 
 

2020 626 596 552        579 742 738 1.702 1.052 675 631 532 569 
 
2021 592 497 617 644 644 579 551 416  

 
2021 – vandforbruget i SSFs pensionistboliger registreres ultimo december. 
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Varmeforbrug: 
 

 
 
 
 

kw/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 

2019 450.878 394.439  379.040 238.415  165.893   86.725   60.959   62.524 110.359 228.858 342.054  378.982   
 

2020 411.675 371.388 345.115 253.706 151.693   86.809   65.018   56.852 107.506 215.904 327.607  419.850 
 
2021 486.555 428.091 406.562  295.262 176.888   84.828   54.409   44.345    

 
 

2021 – varmeforbruget i SSFs pensionistboliger registreres ultimo december  
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