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FORORD
Af: Alice Feddersen, bibliotekschef

2014 var som tidligere år et udfordrende 

og spændende år på flere områder.

Økonomien blev fra starten en udfordring 

på grund af reducerede indtægter og der-

af et behov for tilpasning af budgettet. 

Samtidig vidste vi, at brandsikring af 

ejendommen i Nørregade 59 i Flensborg 

samt den almindelige vedligeholdelse af 

den ville være en ”dark horse”.

Uforudsete forhold skabte store udfor-

dringer på personaleområdet, og som 

følge deraf blev det nødvendigt, at justere 

forventningerne til årets faglige mål og 

resultater.

2014 bød også på rigtig mange positive 

oplevelser. Vi blev f.eks. endnu engang 

tilgodeset med projektmidler til såvel 

Forskningsafdelingen som til biblioteks-

virksomheden samt til etableringen af 

Biblioteksbestyrelsens formand 
Christian Jürgensen klipper snoren til 
det nyindrettede Slesvig Bibliotek.



det nye samarbejde med Dansk Kirke i 

Sydslesvig og Dansk Sundhedstjeneste 

omkring det nye Slesvig Bibliotek.

”Borgerhjælp” - en pendant til Borgerser-

vice i Danmark - blev et nyt tilbud på bib-

lioteket.

En ny hjemmeside gik i luften - i et tæt 

samarbejde med hovedparten af Dan-

marks folkebiblioteker i ”Danskernes Di-

gitale Bibliotek”.

Vi modtog en invitation til projektet 

”Rum & læring” under Kulturstyrelsen - et 

samarbejde mellem Dansk Skoleforening 

og biblioteket sammen med syv danske 

biblioteker.

En stor ”slægtsforskerdag” i forbindelse 

med projektet ”Den slesvigske Samling 

som forskningsbibliotek” blev et tilløbs-

stykke &meget, meget mere. 

Ved årets udgang er der fortsat udfor-

dringer, som skal løses sammen med 

medarbejderne, samarbejdsudvalget BR, 

tillidsrepræsentanterne og eksterne sam-

arbejdspartnere. 

Men det gode arbejde fortsætter - med po-

sitiv politisk opbakning fra sydslesvigske 

samarbejdspartnere, SSW’s repræsentan-

ter i kommuner og kredse, de kredsfrie 

byer og ministeriet i Kiel. 

Stor tak for opbakning og støtte fra Syd-

slesvigudvalget og diverse fonde, der valg-

te at støtte biblioteksvirksomheden i 2014.

Og sidst men ikke mindst, tak til alle bib-

liotekets medarbejdere. Uden dem - intet 

bibliotek!

Der var fuldt hus til Den Slesvigske Samlings ”slægtsforskerdag”.
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FORMANDENS BERETNING
Af: Christian Jürgensen, formand for biblioteksbestyrelsen

ØKONOMI

Biblioteksbestyrelsen startede året med 

at revidere budgettet for indeværende år 

som følge af reduktion i tilskuddet i for-

hold til fremsendte budget. Resultataf-

talen for 2014 blev taget til efterretning 

efter at den, svarende til budgettet, var 

reduceret med enkelte aktiviteter. Regn-

skabet for 2013 blev godkendt trods et un-

derskud pga. behovet for  brandsikring af 

ejendommen i Nørregade 59. Underskud-

det blev finansieret af egenkapitalen.

Processen omkring budgetlægningen for 

2015 blev koordineret i Det Sydslesvig-

ske Samråd med efterfølgende aftale om 

forskellig fordeling af fremskrivningen i 

forhold til de enkelte organisationers be-

hov. For bibliotekets vedkommende blev 

der forhandlet igennem, at vi fik aftale 

om at ansøge om midler til den resteren-

de brandsikring over de kommende år. 

Forskningsafdelingen blev tilgodeset pga. 

ansættelse af en ekstra ph.D.-studerende 

til gavn for mindretallet som helhed. 

Med hensyn til økonomi blev der også 

godkendt et regnskab for nyindretning 

af Husum Bibliotek med indvielse no-

vember 2013 samt godkendt budget for 

flytning af Slesvig Bibliotek fra Lolfod til 

Ansgarkomplekset, Bismarckstraße 18a.

FAGLIGE FORHOLD

Biblioteksbestyrelsen beskæftigede sig ud-

over økonomi med et eventuelt samarbej-

de omkring et fælles dansk-tysk bibliotek 

i Harreslev. Det videre udspil ligger nu i 

Harreslev kommune, når der er fundet 

en investor og placering af et fællesbib-

liotek. Biblioteksbestyrelsen udtrykte en 

vis skepsis over for dette projekt, idet det 

efter al sandsynlighed vil fjerne brugere 

fra hovedbiblioteket.

Biblioteksbestyrelsen havde lejlighed til 

at udtale sig i en høring omkring Sydsles-

vigloven i 2014. Høringen var planlagt fra 

lovens vedtagelse i 2010.
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Gebyrer for for sent afleveret materiale 

blev revideret i lidt opadgående retning i 

2014. Bibliotekets vedtægter var på dags-

ordenen med henblik på revision. Specielt 

punkterne om medarbejderrepræsentan-

ter i biblioteksbestyrelsen og honorar til 

formandskabet blev der taget hånd om.

I forhold til samarbejdet i Det Sydsles-

vigske Samråd blev projektet om oplys-

nings- og kommunikationsstrategien en 

opgave.  Biblioteksbestyrelsen tog aktivt 

del i i forsøget på at nå et kompromis i 

styregruppen. Målet var at kunne formu-

lere en projektansøgning til Sydslesvigud-

valget med henblik på opfølgning af de 

forslag, der ligger i Bysted-rapporten ved-

rørende oplysning om mindretallet rettet 

mod Danmark.

Formandskabet deltog i et møde med 

bibliotekets bedriftsråd, i årsmødet i Dan-

marks Biblioteksforening, i kurser om-

kring regnskab og i en del repræsentative 

opgaver inden for mindretallets organisa-

tioner m.m.

Ved samtlige biblioteksbestyrelsesmøder 

blev der orienteret om bibliotekets hver-

dag i form af skriftlige meddelelser fra 

alle teams i biblioteket, således at bibli-

oteksbestyrelsen til stadighed var og er 

opdateret på aktiviteterne i bibliotekets 

samlede virkeområde.

Indvielsesfest i Slesvig Bibliotek.
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TEAM VOKSEN
Af: Nina von Lachmann Steensen, team-leder

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig sætter en ære i at udleve rollen som inspirator 

og formidler af dansk og nordisk sprog og kultur med fokus på det danske mindre-

tal i Sydslesvig.

Vi læner os op ad dansk bibliotekslov – 

og i tilgift følger vi de sidste nye trends 

indenfor biblioteks- og kulturverdenen, 

i Danmark såvel som internationalt, og 

oversætter dem til vores særegne kon-

tekst. 

Vi vil ikke kun være, men er allerede, og 

arbejder på fortsat at blive bedre til at 

være det sted, vore brugere og gæster i 

alle aldre og oprindelser føler sig hjem-

me. Stedet hvor de henter inspiration og 

viden, får oplevelser – både ventede og 

overraskende.

Et sådant udgangspunkt forpligter os til 

hele tiden at være vakse ved havelågen 

både overfor faglige trends, og hvilke 

rammer og aktiviteter vore brugere og 

gæster vil have glæde og nytte af.

2014 var ikke nogen undtagelse. Vi sam-

Der er rift om bøgerne, når bibliotekar 
Karl Fischer præsenterer ”Månedens 
bedste bøger”.
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mensatte et bredt tilbud af aktiviteter – 

gamle succeser såvel som nye tiltag. Vi 

flyttede i nyindrettede bibliotekslokaler 

i Slesvig. Vi indgik endnu tættere samar-

bejde med vore søster-organisationer, vi 

videreudviklede og opgraderede interne 

kompetencer, og vore bogbusser rullede 

adskillige kilometer og formidlede ople-

velser og udlån af bibliotekets mange ma-

terialer i de sydslesvigske landområder.

AKTIVITETER OG 
ARRANGEMENTER

Velkonsoliderede succeser indenfor vok-

senbiblioteket foldede sig ud, og nye ak-

tiviteter blev afprøvet og styrket. Som 

eksempler kan nævnes ”Biffen”, som Mi-

chael Juul Olsen har været tovholder på 

i efterhånden mange år. Otte filmforevis-

ninger i samarbejde med SSF, garneret 

med ost, rødvin og socialt samvær, var en 

gedigen succes. 

Viggo Böhrnsen Jensens ”Læs Bogen - Se 

Filmen” trak også sit faste bog- og filmgla-

de publikum, med lejlighed til at diskute-

re indhold og form. 

”Lillis Lyttesalon”, som Lilli Bruhn står 

for, justerede lidt på konceptet i 2014 ved 

at koncentrere sig om lokale oplæsere af 

selvvalgte tekster. Det gav god respons og 

fordoblede publikumstallet.

Karl Fischers ”Det der om torsdagen”, 

med bibliotekarens anbefalinger ”Måne-

dens bedste bøger” samt et kulturelt eller 

litterært oplæg, var ligeledes velbesøgt. 

”Månedens bedste bøger” fandt også sted 

i begge filialer i Husum og Slesvig. Begge 

steder med et trofast publikum.

Biblioteket bød på større engangsople-

velser, såsom besøg af de kendte norske 

strikkeikoner Arne og Carlos og den nu 

traditionsrige julekoncert med Frøya 

Gildberg.

En festlig TV-aften med ”Dansk Melo-

di Grand Prix 2014” med afstemning og 

De norske strikkeeksperter Arne & Carlos 
signerer deres bøger på Flensborg Bibliotek.
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hygge for hele familien og en forrygende 

sjov TV-aften med forevisning af Jan Gint-

bergs stand-up show ”Gintberg på kanten 

- i Sydslesvig” blev afholdt med succes. I 

sidstnævnte var bl.a. bogbussen medak-

tør. En aldeles ubetalelig PR for bibliote-

ket og Sydslesvig i dansk TV’s primetime.

”Super godt, og ja han er god ham 
Gintberg. God reklame for os herne-
de.”

”Tak for en dejlig aften og gode grin.” 

Kilde: Facebook

Hjælp til IT og PC og introduktion til 

e-services, f.eks. e-reolen og undervisning 

i slægtsforskning blev efterspurgt og leve-

ret. 

Bibliotekets læsekredse fortsatte i 2014, 

og nye for let-læsning kom til. Lene Lund 

og Malene Skov Leth, som står for læse-

kredsene, tiltrak på denne måde både 

dansktalende med læsevanskeligheder, 

såvel som danskkursister, der nød godt af 

en lejlighed til at øve sig i dansk. 

I Folkeuniversitetsregi inviterede bibli-

oteket til flere foredrag. Et af de største 

tilløbsstykker, der var en fortsættelse af 

en succes igangsat i 2013, var kunsthi-

storiker Grethe Bays foredragsrækker om 

kunst og arkitektur.

”Skumringstid” er en årligt tilbageven-

dende begivenhed i november, som fore-

går i biblioteker i hele Norden. Denne 

gang kunne både Husum og Flensborg 

Bibliotek lægge hus til en stemningsfuld 

Skoleinspektør på Husum Danske 
Skole, Solveig Aggerholm, læser 
”Stallo” i Husum Bibliotek.
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aften med oplæsning af den (vel)voksne 

gyser ”Stallo” i stearinlysets skær og hyg-

gelig komsammen med ”svensk” trakte-

ment og nordisk fællessang.

NORDISKE FORFATTERE 
PÅ BESØG

Mange kendte forfattere lagde vejen forbi 

biblioteket og Sydslesvig.

Den grænseoverskridende litteraturfesti-

val ”Litteraturfest.nu” løb af stablen for 

5. år i træk i samarbejde med Nordisk In-

formationskontor og biblioteker nord og 

syd for grænsen. På grund af færre mid-

ler i 2014, var der færre forfattere/arran-

gementer end tidligere år. Denne gang 

med 10 deltagende forfattere fra Norge, 

Danmark og Tyskland. Men festivalen var 

relativt set et tilløbsstykke på linje med 

tidligere år.

Børnebiblioteket satte igen et lille aftryk 

på litteraturfestivalen. Børn og deres for-

ældre blev inviteret til Børnebio, hvor de 

sammen kunne opleve den første biograf-

film om Alfons Åberg. Bagefter var der 

aftensmad med hotdogs og saft. En succes 

der hurtigt måtte melde ”alt optaget”.

Biblioteket havde yderligere fornøjelsen 

af i løbet af året at kunne præsentere 

Tine Enger i Husum Bibliotek og Maren 

Uthaug, Erling Jepsen og Katrine Marie 

Guldager i Flensborg Bibliotek.

Kulturjournalist på DR Nanna 
Mogensen interviewer forfatter 
Hanne-Vibeke Holst.
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40000 KILOMETER MED 
”RULLENDE” BIBLIOTEKER

Ét af bibliotekets store aktiver er de ”rul-

lende biblioteker” – med over 300 stop 

– de to bogbusser, som vi prioriterer 

højt i vore bestræbelser på at nå ud til 

så mange interesserede som muligt ude i 

landområderne. Til de folk, som ikke har 

umiddelbar mulighed for at komme til 

vore faste udlånssteder i Husum, Slesvig 

og Egernførde. Udover de faste daglige ru-

ter, lagde chaufførerne Bent Petersen og 

Hans-Peter Tästensen sammen med bibli-

otekarer vejen forbi adskillige årsmøder, 

sommer- og byfester samt andre arrange-

menter i mindretalsregi – helt ud i de 

yderste afkroge af vores landsdel.

Bogbussen på vej til Før.
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TEAM BØRN
Af: Anni Søndergaard, team-leder

En af børnebibliotekets fornemste opgaver er skabe gode oplevelser for børn. De 

kulturelle oplevelser vi får med os som børn, har vi med i bagagen resten af livet. I 

Sydslesvig kan vi føje et ekstra element til de gode oplevelser, som tilrettelægges for 

de sydslesvigske børn, nemlig det sproglige fokus, som sætter dansk højt på dagsor-

denen.

BIBLIOTEKET SOM 
POPULÆR MEDSPILLER

Vi læner os tæt op ad tiltag, som igang-

sættes af f.eks. Kulturstyrelsen, Styrelsen 

for Bibliotek og Medier samt Danmarks 

Biblioteksforening. Og vi deltager aktivt 

i udvikling af børnekulturelle tilbud. Det 

betyder mange møder i Danmark, men 

tiden og indsatsen er godt givet ud, idet 

vores bestræbelser på at skabe nye bibli-

otekstilbud dermed kommer til at hvile 

på et kvalificeret grundlag. Vi får skabt 

gode netværk i Danmark og oplever, at vi 

regnes for en spændende medspiller og 

inspirator.

Det er mærkbart, at biblioteket i Sydsles-

vig er blevet ”mere kendt” i den danske 

biblioteksverden indenfor de seneste år, 

og det bekræfter positivt vores indsats 

med deltagelse i en række netværk.

BOGEN – ET SUPER BRAND

”Bogen” er fortsat bibliotekets bedste 

brand, og i Team børn sørger Helle Post, 

Anette Dybdal og Anne Christensen for, 

at de gode børnebiblioteksmaterialer er at 

finde på hylderne. Helle udarbejder listen 

med ”Månedens bedste børnebøger”, for 

på den måde at formidle de rigtig gode 

børnebøger i Flensborg Avis, på hjemme-

side og på print.

I samarbejde med Gabriele Fischer-Kos-

mol fra Center for Undervisningsmidler 

købes også udvalgte titler til skoleele-

vers fritidslæsning. Det er også gennem 

det gode samarbejde med Gabriele, at vi 

årligt er medarrangør af ”Smart, Parat, 

Svar” og ”Stormester i oplæsning” – kon-

kurrencer for skoleelever om paratviden 

og kompetencer i højtlæsning.
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KUNST FOR SMÅ OG 
STØRRE BØRN

Udstillingsprojektet ”B-ART”, der fandt 

sted i februar/marts 2014, var også skabt i 

samarbejde med Gabriele. Med baggrund 

i en udstilling af den danske kunstner 

Karin Olesen blev vuggestuebørn, bør-

nehavebørn og skoleelever inviteret til 

workshops på biblioteket. I alt fik 200 syd-

slesvigske børn en workshop og kunstop-

levelse sammen med en kunstner. Og bib-

lioteket fik en fantastisk flot graffitivæg 

i parkeringskælderen, sprayet af elever 

fra Sønder Brarup danske Skole. Hele ud-

stillingsprojektet blev filmet af elever fra 

Duborg-Skolen med hjælp og vejledning 

af Bjarne Truelsen, leder af Offener Kanal 

Flensburg. Tak til de mange sydslesvigske 

organisationer og foreninger, som støtte-

de projektet!

TRADITIONELLE DANSKE 
ÅRSTIDSFESTER HITTER

Børnebiblioteket har en række årligt til-

bagevendende tilbud, som vi holder fast 

i. De repræsenter en dansk tradition i for-

bindelse med fejring af fastelavn, påske, 

sommer, efterår og jul. Samtidig er de sik-

re publikumssucceser, som dog justeres 

hvert år, så de indeholder nye elementer.

De allermindste som kunstnere i B-ART.

FLENSBORG BIBLIOTEK15. JANUAR – 15. FEBRUAR 2014MANDAG - FREDAG KL. 9-19, LØRDAG KL. 9-14

Arrangører: Center for Undervisningsmidler og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Med støtte fra Sydbank 

Fonden, Slesvigsk Samfund, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sydslesvigs danske Kunstforening, 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sydslesvigske Forening og Aktivitetshuset.



Karl Fischer og Susanna Christensens 

”kartoffelbørn” blev et begreb i bibliote-

ket. Børn fra nogle af byens danske børne-

haver og fritidshjem besøgte biblioteket 

flere gange i løbet af foråret, hvor de kom 

for at hyppe og vande deres kartofler, som 

stod i bibliotekshaven. Udover kartoffel-

dyrkning var der forskellige biblioteksak-

tiviteter, f.eks. kamishibai, historiefortæl-

ling, sang og lege. Det hele mundede ud i 

en stor sommerfest – ”Vilde Valde Fest” 

- med bl.a. konkurrence om den største 

og de fleste kartofler.

SPROGSTIMULERING IND 
MED MODERMÆLKEN

At give børn oplevelser gennem bøger er 

omdrejningspunktet for de aktiviteter, 

børneteamet tilbyder. For de allermindste 

børn kunne vi atter, i et godt samarbej-

de med Dansk Sundhedstjeneste, tilbyde 

”Kom godt i gang”. Hver torsdag i seks af 

årets tolv måneder kunne forældre med 

børn i alderen fra 0-3 år blive inspireret 

af faglige input fra biblioteket og Dansk 

Sundhedstjeneste – og møde andre for-

ældre og børn.

Teamet inviterede sprog- og læsevejlede-

re fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 

som dygtigt og engageret fortalte om skole-

foreningens arbejde med dansk-sproglige 

indsatsområder. Disse områder er vigtige 

for børnebiblioteket at kende til, for bedre 

at kunne støtte sprogarbejdet i Sydslesvig.

”Bagsædehistorier” med Susanna Chri-

stensen som tovholder blev første gang 

tilbudt de sydslesvigske børnehaver i 2013 

og blev så godt modtaget, at biblioteket 

prioriterede det højt i 2014. Bogbussen 

Glade ”kartoffelbørn” til Vilde Valde-fest.
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kører her ud til børnehaver, og chauffør 

og børnebibliotekar inviterer børnene ind 

på ”bagsædet” til sang, dialog og historie-

fortælling. Også her er sproget og bogen 

omdrejningspunktet.

SÆRLIGE 
SOMMERAKTIVITETER

For tredje og sidste år tilbød vi ”Som-

merunger” i samarbejde med Aktivi-

tetshuset. 20 glade unger fik sammen 

med Karl Fischer, Susanna Christensen 

og medarbejdere fra Aktivitetshuset en 

spændende sommeruge fyldt med sjove 

aktiviteter – og en fantastisk afslutnings-

fest med i bagagen. Sommerunger var fra 

starten tænkt som et treårigt sommerpro-

jekt og har vist behovet for aktiviteter for 

de af mindretallets børn, der ikke er så 

heldige at komme på ferieophold i Dan-

mark. ”Sommerbogen” er en årlig tilbage-

vendende aktivitet, der er funderet i dan-

ske børnebiblioteker nord for grænsen. 

Sommerbogen opfordrer børn til få øjne-

ne op for alle de gode oplevelser, der er i 

bøgernes verden. Der blev læst 230 bøger 

af 32 børn i alderen 5-15 år. 10 børn blev 

glade vindere af flotte boggaver.

BØRNEHAVER PÅ BESØG 

Børnebiblioteket tilrettelægger mange 

spontane besøg, hvis børnehaver eller 

skoleklasser ønsker det  i forbindelse med 

f.eks. et emnearbejde. I 2014 spurgte Kil-

seng Børnehave, om vi ville udstille flotte 

og kreative hekse og trolde, som børnene 

havde lavet. Som tak for lån fik børnene 

en formiddag i selskab med Ylle, Dylle og 

Dolle alias Susanna Christensen, Bente 

Schwarzbach og Karl Fischer i forklæd-

ning.

En anden spontan aktivitet i 2014 var Æb-

lefesten. Børnehavebørn blev inviteret til 

Ylle, Dylle og Dolle
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at presse æbler og til at lave ”æbleaktivite-

ter”. Det blev en skøn dag i Biblioteksha-

ven, og hvor smagte æblesaften dog godt! 

Stor tak til vores tre vikarer Bente Schwar-

zbach, Nina Lemcke og Nadin Haddad 

Vinter for et flot arrangement.

Der er gang i æblepressen.

FOR DE SMÅ SKOLEBØRN

”ABC-caféerne” er eftertragtede tilbud til 

indskolingsklasserne, hvor 1.-2. klasse invi-

teres på to besøg med ABC-lege, historiefor-

tælling, hygge og spisning. 182 børn deltog 

i caféerne, hvilket udgør næsten en fordob-

ling i forhold til tilbuddets start i 2012.

Tilbuddet ”ABC-café” rykkede i 2014 også 

til Husum, hvor børn fra Uffe-Skolen i 

Tønning indtog biblioteket til ABC-ople-

velser. 

Jul i børnebiblioteket er noget helt sær-

ligt, også for de ansatte. Året blev såle-

des godt rundet af i selskab med mange 

forventningsfulde børnehavebørn – og 

Peddersen og Findus. I 2014 tog vi en del 

af det hyggelige kældermagasin i brug og 

indrettede det til et ekstra ”Findus-hjør-

Kære Ylle, Dylle og Dolle,

Tak for en dejlig troldedag på biblioteket. Det var en rigtig god afslutning på vores 
emne. Børnene var glade for aktiviteterne og fortalte meget om dem derhjemme. 
De var optaget af historierne og alt andet. Det var nogle gode sange i valgte for at 
få børnenes opmærksomhed. Vi var positivt overrasket over formiddagen. Det hele 
passede sammen. Troldeudklædningerne, historierne, aktiviteterne og sangene i en 
god blanding, så det ikke blev for kedeligt for børnene. Det eneste, der måske var 
lidt for meget, var den sidste historie, da børnenes koncentration var ved at gå væk 
efter en lang dag.

Vil vil meget gerne komme igen en anden gang! 

Hilsen Kilseng Børnehave 
Britta, Anja, Anne, Carola og Sven
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ne”, hvor børnene kom ned for at høre 

julehistorier. Og selvfølgelig var vores to 

store juleaktiviteter ”Julelyd” og ”Jule-

fest” igen en del af programmet. Sammen 

med ”Dolas Dukketeater”, som er en vig-

tig del af og et helt fantastisk supplement 

til børnebiblioteket, havde vi i december 

besøg af knap 850 børn. Næsten en for-

dobling i forhold til 2013.

SPOT PÅ BIBLIOTEKERNE 
I HUSUM OG SLESVIG

Husum Bibliotek blev nyindrettet i 2013, 

og vi fokuserede i 2014 på at skabe nye 

aktiviteter, tiltrække nye brugere og dan-

ne nye netværk i Husum. Med bl.a. ”Livli-

ge Lørdage”, ”4-årsfest”, ”Hjælp til PC’en”, 

”Månedens bedste bøger”, ”Skumrings-

tid”, tilbud til børnehave og fritidshjem 

– og to engagerede bibliotekarer Rita Ja-

kobsen og Inge Marie Elechukwu - lykke-

des det at påvirke besøgstal og udlånstal i 

en rigtig positiv retning.

I Slesvig blev der i efteråret arbejdet in-

tenst på, at vi den 15. december kunne 

flytte i nye biblioteksrammer i Ansgar-

komplekset i Bismarcksstraße. De tidli-

gere børnehavelokaler blev renoveret og 

indrettet med hjælp fra indretningskon-

sulent Mitten Ferrar. 

Vi håber, at de nye rammer, med meget 

mere plads, mange flere materialer og nye 

aktiviteter, vil vække brugernes interesse 

i Slesvig. De gode erfaringer fra Husum 

Bibliotek med en fokuseret indsats, vil vi 

overføre til Slesvig Bibliotek i 2015, hvor 

vi indvier det nye bibliotek den 5. februar.

Jul med Peddersen & Findus - Karl læser højt.



21

DEN SLESVIGSKE SAMLING
Af: Marco Petersen, projektansat historiker i Den Slesvigske Samling

Den Slesvigske Samling havde gevaldigt vind i sejlene. En stor del af årets første 

halvdel var beslaglagt af efterdønningerne af forrige års projekt: digitaliseringen af 

samlingens ældste bestand. Undervisere på en lang række universiteter og gymna-

sier i Danmark blev besøgt og gjort opmærksom på, hvilke muligheder og fordele 

samlingens digitaliserede værker har for netop dem. Disse infomøder blev der taget 

rigtig godt imod, og de affødte også samarbejde på andre områder – f.eks. i minde-

året for 1864.

1864 – ET BROGET 
SLESVIGSK JUBILÆUMSÅR 

Den Slesvigske Samling blev i 2014 selv-

følgeligt også berørt af mindeåret for 

den store slesvigske krig i 1864. Mange 

arrangementer gav en god anledning til 

at få samlingens næsten 1000 værker om 

1864-krigen ned fra hylderne. En perma-

nent 1864-materialeudstilling dannede 

rammen omkring jubilæumsåret i sam-

lingen, som også lagde hus til den fine 

1864-vandreudstilling ”Fra Fjendskab 

til Forsoning”. Udstillingen var udarbej-

det af Museum Sønderjylland og vistes i 

samarbejde med Sydslesvigsk Forening 
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og Bund Deutscher Nordschleswiger med 

støtte fra Folketinget. 

DEN SLESVIGSKE SAMLING 
SOM FORSKNINGSBIBLIOTEK

Største højdepunkt i 3-års projektet ”Den 

Slesvigske Samling som forskningsbibli-

otek” var uden tvivl den store slægtsfor-

skerdag i november. Her satte alle rele-

vante slægtsforskerforeninger fra hele 

Sydslesvig og Sønderjylland hinanden 

stævne. Cirka 350 gæster besøgte de man-

ge interessante infostande. Det er værd at 

fremhæve, at arrangementet gav  anled-

ning til en meget positiv omtale i pressen 

- ikke kun i aviserne, men også i radio og 

tv. I kølvandet på den store medieomtale 

er der blevet produceret endnu en udsen-

delse om samlingen, som i 2015 bliver 

udsendt i ”Schleswig-Holstein Magazin”. 

Det var en enestående mulighed for at 

markedsføre både samlingens flerspro-

gede materialer og projektet ”Den Sles-

vigske Samling som forskningsbibliotek” 

over for et nyt og større publikum. 

FRA HVERDAGEN

Lederen af Den Slesvigske Samling Jan 

P. Jessen fratrådte sin stilling den 1. sep-

tember. Men ved hjælp og ekstra indsats 

fra samlingens tilknyttede medarbejdere, 

kunne opgaverne i drift og formidling 

fortsættes, indtil Jans efterfølger, cand.

mag. i historie Klaus Petersen, startede 

den 1. februar 2015. 

Marco Petersen var således samlingens 

kontaktperson i perioden fra 1. septem-

ber 2014 til 1. februar 2015. 

Slægtsforskere fra Sønderjylland og 
Sydslesvig udveksler erfaringer til den 
store Slægtsforskerdag i november.
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TEAM INFORMATION
Af: Silvia Detert, team-leder

Team Informations mangeårige med-

arbejder Anne-Karin Andersen gik på 

pension den 30. juni 2014. Nina Lemcke 

blev ansat umiddelbart efter i juli  for en 

periode på fem måneder. Udover de sæd-

vanlige opgaver som kundeservice, ordne 

udstillinger/vinduer samt indgå i team-

ets opgaveløsning, blev Nina inddraget 

i projektet ”Optimering og justering af 

indretning i Informationen”. Med sin fag-

lige viden og baggrund indenfor design 

udarbejdede hun her en indretningsplan. 

Vikariatet kunne desværre kun forlænges 

til den 28. februar 2015.

Dele af indretningsprojektet i Informatio-

nen blev iværksat med to nye udlånsauto-

mater samt tilhørende møblement. Re-

sten af projektet måtte dog desværre 

udskydes på grund af manglende ressour-

cer. Vi ser frem til at projektet kan fort-

sættes, da den nuværende indretning i 

Informationen ikke er hensigtsmæssig og 

attraktiv nok for vore brugere og gæster.

KURSER OG UDDANNELSE

4. modul af kurset ”Optimering af kunde-

service” med Jan Nørskov blev gennem-

ført i slutningen af januar. Vi var glade 

for kursusforløbet, som gjorde os mere 

bevidste om kundeservice og alt, hvad det 

indebærer.

Anette L. Nielsen blev uddannet og tog 

eksamen som ”Digital medarbejder”. Bib-

lioteket kunne herved søsætte servicen 

”Borgerhjælp”, som er en light-udgave 

af den danske pendant ”Borgerservice”. 

”Borgerhjælp” tilbyder vejledning til op-

rettelse af NemID, digital post fra danske 

offentlige myndigheder m.m.

Karin Kristensen deltog i kurset ”Kvalifi-

cer dine søgninger” ved AXIELL for at bli-

ve bedre til at søge materialer i bibliote-

kets base m.m.

I juli kunne vi ansætte en ”bogopsætter” 

Anette står klar til at give ”borgerhjælp”.
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til at hjælpe teamets medarbejdere. Anto-

nia Ivankovach har været hurtig til at sæt-

te sig ind i opgaverne. Teamet er glad for 

hende, og hun er blevet en uundværlig 

hjælp. Heldigvis blev det muligt at fastan-

sætte Antonia på deltid fra 2015.

TEAM INDKØB/ACCESSION
Af: Silvia Detert, team-leder

Kontorist i Den slesvigske Samling, Inger 

Marie Thomsen, gik på pension den 31. 

december 2014. I efteråret havde teamet 

som følge heraf travlt med at blive oplært 

i Inger Maries arbejdsopgaver, især i Den 

Slesvigske Samling.

REGISTRERING AF 
LANDSARKIVETS 
BOGSAMLING

Medarbejderne i Team Indkøb/accession 

startede allerede i december 2013 med at 

registrere en del af Landsarkivet Aaben-

raas (LAA) bogsamlinger. Tre medarbej-

dere var på Landsarkivet i 14 dage for at 

udføre arbejdet. Vi nåede at registrere lidt 

over 2000 materialer. Det drejede sig om 

materialer, hvortil der fandtes bibliogra-

fiske poster i bibliotekets base, således  at 

vi kunne genbruge posterne og registrere 

LAA`s materialer på dem.

Midt på året fik LAA yderligere en bevil-

ling på 100.000 kr. til bogregistrerings-

projektet, og biblioteket indgav tilbud på 

opgaven. Efter underskrivelse af kontrak-

ten gik teamet fra september til december 

i gang med at grundkatalogisere de mate-

rialer, der ikke eksisterede bibliografiske 

poster til i bibliotekets database - ialt ca. 

985 materialer. Arbejdet blev indarbejdet 

i den daglige drift således, at vi katalogi-

serede én dag om ugen i fem timer, hvor-

efter de daglige opgaver blev prioriteret 

efter vigtighed. En grundkatalogisering 

tager længere tid end en registrering (be-

holdning).
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VI GIR EN HÅND MED…

Teamet deltog i projektet med at få chip-

pet alle bibliotekets materialer med mag-

net-labels (Læs herom under Team IKT). 

Vi startede med at chippe materialer på 

filialerne i Husum og Slesvig. Derefter 

var det materialerne i Flensborg, der fik 

en omgang – nu var alle medarbejdere 

inddraget i arbejdet, også rengøringsassi-

stenterne hjalp til.

Desværre nåede vi ikke alle materialer på 

en dag i Flensborg, så ”resten” (Den Sles-

vigske Samling, busmagasinet og voksen-

magasinet) tog medarbjederne løbende og 

til sidst med stor hjælp fra nogle skoleele-

ver, der blev ansat til ”chipning” i som-

merferien.

Med hensyn til den daglige arbejdsproces, 

tager det længere tid for teamet at klargø-

re nye materialer, da vi midlertidigt kører 

hybrid, dvs. vi sætter både stregkoder og 

chip i materialerne.

Da Slesvig Bibliotek flyttede til ny adres-

se på Bismarckstraße 18a i december 

måned, var teamet med til at planlægge 

nedpakning af materialerne i den gamle 

filial og udpakning af materialerne i den 

nye filial. Vi  deltog sammen med andre 

kollegaer i begge dele. 

SAMARBEJDE OM 
MATERIALEINDKØB

Vedrørende ”Fælles indkøb og klargøring” 

har flere fagfolk (bibliotekarer) fra for-

skellige biblioteker i Danmark sammen 

med SKI (Statens og Kommunernes Ind-

købscentral) udarbejdet to nye EU-udbud, 

henholdsvis for biblioteksmaterialer og 

tidsskrifter.

Vi har tilsluttet os begge udbud for at dra-

ge nytte af de lave priser og rabatter, vi 

sandsynligvis vil opnå. Kontrakterne star-

ter henholdsvis juli og oktober 2015.
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TEAM IKT
Af: Jens Jakob Sørensen, IKT-chef

RFID-TEKNOLOGI 
HOLDER SIT INDTOG

Efter en planlægningsfase gik installatio-

nen i gang i maj med opsætning af auto-

mater, gates, personalearbejdspladser og 

– ikke mindst – chipning af materialer. 

Arbejdet startede i Husum og Slesvig og 

fortsatte efter en kort pause i Flensborg. 

Eftersom hele personalet var inddraget, 

lykkedes det at holde generne for publi-

kum på et minimum. Ved årets udgang 

manglede kun chipning af magasinet i 

Flensburg. 

SERVER- OG PC-
STYRESYSTEMER

Det hæderkronede WindowsXP blev en-

delig meldt død i 2014. Det betød, at vi 

var nødt til at omstille både servere og 

PC’er til nyere styresystemer. Den centra-

le Windowsserver blev med hjælp fra en 

konsulent opgraderet fra Windows 2003 

til Windows 2008R2 i marts-april.

Opgraderingen af PC’er til Windows 7 

startede i juli. Alle personale-PC’er var 

omstillet eller udskiftet ved årsskiftet, og 

udskiftningen af publikums-PC’er er godt 

i gang.

Maria Werth og Daniela Sörensen i 
gang med at ”chippe” materialer.
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Sideløbende med denne basale og nød-

vendige omstilling, startede vi så småt på 

at omstille alle andre Windowsservere til 

Windows 2008R2 – et arbejde, der for-

ventes færdig i 2016.

NYE INTERNE KABLER

Det nye Slesvig Bibliotek skulle have nye 

IT-installationer. Det samme var tilfældet 

for Busmagasinet, Den Slesvigske Sam-

ling og katalogetagen i Flensborg, hvor de 

gamle slet ikke kunne levere den ønskede 

kapacitet længere.

I Flensborg lykkedes det at flytte eller ny-

etablere ca. 160 IT-stik og fremføre 5.500 

meter kabel til to nye krydsfelter med 

minimal forstyrrelse af den daglige drift 

i områderne.

DANSKERNES DIGITALE 
BIBLIOTEK (DDB)

DDB er nu en realitet, og sekretariatet 

arbejder for bedre aftaler og vilkår på 

diverse digitale områder. Et meget syn-

ligt område er DDB-CMS, der er en fælles 

hjemmesideplatform for 75 kommuner 

– og Dansk Centralbibliotek for Sydsles-

vig (DCB). Projektet har været ramt af mas-

sive forsinkelser, men havde endelig en 

betaløsning klar i sensommeren. Der var 

dog stadig ikke åbnet for den adgang med 

de rettigheder til konfiguration, som DCB 

havde valgt, og da vi endelig i november 

fik besked om, at den ikke kunne komme 

på plads i 2014, gik vi i gang med at pro-

grammere og layoute en ny hjemmeside 

indenfor de rammer, der så var mulige. 

Det betød, at vi måtte give afkald på nog-

le funktioner, som f.eks. de meget visuel-

DDB-CMS: Bibliotekets nye hjemmeside



le bogbuskøreplaner. Vi håber dog, at de 

atter kan komme med i løbet af 2015. 

Den største ændring for brugerne er det 

nye søgesystem, som kræver nogen til-

vænning.

NYT INTRANET

Mens vi ventede på DDB-CMS, blev et nyt 

intranet designet og programmeret. Det 

anvender samme CMS som hjemmesi-

den, men er helt lokalt udviklet og drif-

tet. Intranettet afspejler de ønsker, der 

fremkom på idéudviklingssmødet i marts 

2013, og blev, efter test i en lille fokus-

gruppe og enkelte konsekvensrettelser, 

sat i drift 1. januar 2015.

LITTERATURFESTIVAL.NU

Festivalens hjemmeside var både foræl-

det og yderst svær at vedligeholde, da 

den var programmeret i et hjemmelavet 

CMS, hvor det ikke længere var muligt 

at få kontakt til programmøren. Samme 

person sad desværre også på rettigheder-

ne til domænenavnet litteraturfest.nu, og 

inden det lykkedes at få det overdraget, 

havde en mellemhandler sat sig på det og 

krævede stor betaling for at frigive. Den 

forhandling kunne ikke afsluttes i tide, 

så domænet litteraturfestival.nu blev an-

skaffet i stedet, og kunne være klar med 

en fuldstændig nydesignet hjemmeside 

ved festivalens start.

Ny responsive hjemmeside for litteraturfest.nu. 
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FLENSBORG BIBLIOTEK

15. JANUAR – 15. FEBRUAR 2014

MANDAG - FREDAG KL. 9-19, LØRDAG KL. 9-14

Arrangører: Center for Undervisningsmidler og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Med støtte fra Sydbank 

Fonden, Slesvigsk Samfund, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sydslesvigs danske Kunstforening, 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sydslesvigske Forening og Aktivitetshuset.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE LITTERATURFESTIVAL

GRENZÜBERSCHREITENDES LITERATURFESTIVAL

2014KJELL OLA DAHL (N) TORKIL DAMHAUG (N)

NATAŠA DRAGNIC (D) HANNE-VIBEKE HOLST (DK) ERLING 

JEPSEN (DK) CHRISTIAN JUNGERSEN (DK) ANGELIKA 
KLÜSSENDORF (D) ERLEND LOE (N)

KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD (N) 

18.-22.NOVEMBER 2014www.litteraturfestival.nu
Norges Ambassade

Haus

Schleswig-Holstein e.V.

Li te ra tur

SYDSLESVIGS DANSKE KUNSTFORENING
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DESIGN OG LAYOUT 
AF TRYKSAGER

Der var som sædvanlig mange opgaver 

inden for design og layout af diverse tryk-

sager.

Først og fremmest var der de husinterne 

arrangementer, der skulle markedsføres 

udadtil. Til dette formål blev der udarbej-

det to foldere, ca. 150 plakater og hertil 

hørende håndsedler og billetter. 

Udover bibliotekets egne tryksager stod 

IKT for en del af Nordisk Informations-

kontors markedsføringsmaterialer. Ho-

vedparten blev udarbejdet i forbindelse 

med litteraturfest.nu - herunder folder, 

bannere, plakater og diverse annoncer.

Plakatudvalg
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TEAM SERVICE
Af: Ingo Nissen, team-leder

Der er kommet ny lovgivning på det euro-

pæiske og det tyske område vedrørende 

brandsikring i offentlige bygninger. Der-

for besluttede vi for Flensborg Biblioteks 

vedkommebnde at kridte skoene og efter-

komme de nye gældende love med rela-

tivt store skridt. Vi er således på forkant 

med udviklingen og undgår på sigt brand-

myndighedernes officielle undersøgelser, 

som altid kræver ”her og nu”-løsninger. 

De forskellige brandforebyggende under-

søgelser i Flensborgs skoler, børnehaver 

og andre offentlige bygninger, har nemlig 

den kedelige konsekvens, at udgifterne til 

den tekniske ajourføring af den nye lov-

givning i de enkelte institutioner langt 

overstiger de økonomiske midler, som 

kommunen ”Flensborg By” råder over. 

”Flensborg By” overvejer nu lukning af 

store gymnasier og andre institutioner. 

Biblioteket har altid haft et rigtig godt 

forhold til brandmyndighederne, fordi vi 

på alle områder med henblik på ombyg-

ning og renovering af bygningen har ta-

get brandmyndighederne med på råd, og 

overladt den endelige afgørelse til dem. 

Det kunne vi i 2014 profitere af, fordi vi, 

via byggetilladelsen til det nye brandsik-

ringskoncept, integrerede brandmyndig-

hedernes kompetencer og velvilje. Byg-

getilladelsen tillader her biblioteket at 

udføre de tekniske krav myndighederne 

kræver i en tidsperiode på tre år,  gælden-

de fra 2014. 

Biblioteket opfyldte i løbet af 2014 således  

allerede diverse krav, såsom udskiftning 

af normale døre til brandsikrede døre, 

sikring af trappeopgange, etablering af 

flugtveje i de to ”nye” sale og udvidelse 

af vores bestående brandalarmcentral til 

hele huset.

Ved årets udgang arbejdedes der på en 

flugtvejstrappe fra 3/4/5 sal ned til haven 

mod vest.

I de næste to år vil vi koncentrere os om at 

opfylde de sidste krav, der bliver stillet til 

os, f.eks. en separat flugtvej nummer 2 i 

den Blå Sal og brandsikring af kontorom-

rådet på 3. sal øst mod taget og udlånet.
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TEAM ADMINISTRATION
Af: Jens M. Henriksen, HR-chef

PERSONALE OG HR 

Efter en periode uden personalechef, kom 

der efter den nye chefs tiltrædelse 1. ok-

tober 2014 fokus på personaleområdet 

igen. Jens M. Henriksen iværksatte en 

gennemgang af samtlige regler og vejled-

ninger på personaleområdet, så samtlige 

medarbejderkategorier får klarhed over, 

hvad der gælder. 

Endvidere havde det øverste prioritet at 

få et fuldt udbygget samarbejde med Be-

driftsrådet, hvilket bl.a. indebærer jævn-

lige møder samt dokumentation i form af 

dagsordener, opfølgninger mv. Her blev 

der bl.a. også taget fat på en gennemgang 

af trivselsundersøgelsen fra 2013.

Endelig blev der på personaleområdet 

arbejdet med opfølgning på aktuelle ud-

fordringer i forhold til midlertidige stil-

linger, de økonomiske muligheder for 

fremtidige ansættelser osv. Også på dette 

område vil der blive samarbejdet med Be-

driftsrådet i forhold til at sikre en bedre 

langtidsplanlægning. 

DANSKKURSER I 
STOR FREMGANG

2014 blev et særdeles godt år for vores 

danskkurser på Flensborg Bibliotek. I alt 

114 kurser med en stor forøgelse af antal-

let af kursister, i alt 1215, blev afholdt. I 

løbet af foråret 2014 var der mange kur-

sister på sæsonkurserne, som gerne ville 

fortsætte undervisningen helt hen til sko-

lernes sommerferie.

Efter et par års pause tilbød vi atter week-

endkurser samt korte intensivkurser, og 

det blev en stor succes. Det var dog stadig 

sæsonkurserne – i alt 44 – og de popu-

lære Bildungsurlaubskurser – i alt 62 – 

der fyldte mest. Samlet afholdtes der for 

alle kursustyper 11.465 undervisningsti-

mer. 

Mange forældre til børn i danske skoler/

børnehaver/vuggestuer valgte at tage 

kurser på biblioteket, og flere kursister 

tog flere kurser i træk. Det nye år er også 

begyndt fint med markant markedsfø-

ring i vinduerne ud til Nørregade og med 

en yderst positiv artikel om bibliotekets 

danskkurser i Flensborg Avis lørdag 17. 

januar 2015. 
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FORSKNINGSAFDELINGEN 
OG ARKIVET
Af: Mogens Rostgaard Nissen, leder af Forskningsafdelingen

2014 var især kendetegnet ved, at projektet ”Det danske mindretal” blev afsluttet. 

I april havde dokumentarfilmen ”De glemte danskere” premiere i København og 

Flensborg, og i efteråret blev det tilhørende undervisningsspil og -materiale præsen-

teret på den nyudviklede hjemmeside www.mindretallet.dk. Ellers var året præget 

af kontinuitet, hvor vi arbejdede videre med de projekter, der blev igangsat i 2013. 

PUBLIKATIONER 
OG FORSKNING

Merete Bo Thomsen gik fra den 1. septem-

ber i gang med sit ph.d.-projekt. Det var 

et år senere end oprindeligt planlagt, idet 

hun var meget involveret i udviklingen 

af undervisningsmateriale i forbindelse 

med ovennævnte projekt. Arbejdstitlen 

for projektet er ”Danskhed og dansksin-

dede i de sydslesvigske landdistrikter 

1919-1945”. Det er en undersøgelse af, 

hvordan og under hvilke betingelser, de 

dansksindede i de sydslesvigske landdi-

strikter praktiserede og forvaltede deres 

danskhed i denne periode. Merete ud-

gav desuden artiklen ”Flensborg den 24. 

maj 1943” i Sønderjyske Årbøger om fejl-
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bombningen af den danske børnehave i 

Batterigade. 

Jesper Thestrup Henriksens ph.d.-projekt, 

der startede i juni 2013, skred frem som 

planlagt. Projektet har arbejdstitlen ”Van-

skeligt Venskab. Dansk-Vesttysk sikker-

hedssamarbejde 1945-1964”, og han har 

efterhånden – efter en del vanskelighe-

der – fået adgang til de relevante kilder. I 

efteråret var han på et planlagt miljøskif-

te hos Forsvarsakademiet i København, 

og han er nu så småt gået i gang med 

skriveprocessen. Både Jesper og Merete er 

indskrevet på ph.d.-skolen ved det huma-

nistiske fakultet på Syddansk Universitet, 

og følger derfor et normalt ph.d.-forløb.

Mogens R. Nissen udgav i løbet af året 

fire peer reviewede artikler. I foråret ud-

kom artiklen ”Gudrun og Kriemhild. To 

forsvarslinjer i Sydjylland i antologien 

Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i 

Danmark”, der er redigeret af Lulu Anne 

Hansen og Martin Rheinheimer. I efter-

året udkom artiklen ”De danske civilfan-

ger under Første Verdenskrig” i Sønderjy-

ske Årbøger. Sidst på året udkom artiklen 

”Programm Nord – egnsudvikling og 

jordkamp” i Landbohistorisk Tidsskrift, 

ligesom artiklen ”Landbrugets politiske 

magt – myte eller realitet?”, der blev ud-

givet første gang i 2009, blev genudgivet 

i en opdateret version i Landbohistorisk 

Tidsskrift. 

Figurer i undervisningsspillet på www.mindretallet.dk
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ARKIVSAMLINGERNE

I 2014 modtog vi godt 18 arkivmeter ar-

kivalier fra 31 forskellige foreninger, in-

stitutioner og personer. Blandt disse afle-

veringer skal særligt følgende fremhæves; 

pastor Poul Tappes prædikener gennem 

ca. 40 år; mange fotografier fra redaktør 

Carl Hagens; Karen Margrethe Pedersens 

arkivalier, lyd- og videobånd m.m. fra 

hendes forskningsprojekt om det danske 

sprog i Sydslesvig samt Flensborg Roklubs 

samling af fotografier og arkivalier. I lø-

bet af året modtog vi desuden godt 1.000 

fotografier og ca. 100 historiske film. 

I løbet af 2014 scannede og registrerede 

vi ca. 1.700 billeder, mens der blev arki-

veret 360 arkivpakker, primært fra Dansk 

Generalsekretariat. Ved udgangen af 2014 

var der således registreret 13.600 billeder, 

mens der var 1.500 forskellige arkiver. 

FORMIDLING

I løbet af året afholdt afdelingens med-

arbejdere omkring 20 forskellige fore-

drag i Flensborg og i Danmark. Desuden 

holdt vi flere foredrag og rundvisninger 

for forskellige grupper – heriblandt flere 

skoleklasser samt en gruppe på ca. 30 fra 

Christianslysts Venner – der besøgte af-

delingen eller biblioteket.  I april afhold-

tes som nævnt to velbesøgte premierer på 

dokumentarfilmen ”De glemte danskere”, 

som også blev præsenteret og debatteret 

Fra annonce til sommerskolen.



på Grænseforeningens sendemandsmøde 

i maj og på Folkemødet på Bornholm i 

juni. I løbet af efteråret åbnede vi for un-

dervisningssiden www.mindretallet.dk, 

hvor også dokumentarfilmen kan hentes. 

Dette projekt er dermed afsluttet, men vi 

vil fortsat promovere materialet fremover 

over for relevante undervisningsinstituti-

oner. 

Den 31. marts 2014 afholdt vi konferen-

cen ”Militärische Konfrontation. Däne-

mark, die Bundesrepublik und die DDR 

im Kalten Krieg” i samarbejde med Uni-

versität Flensburg, Syddansk Universitet, 

Scheersberg og Zentrum für Militärge-

schichte und Sozialwissenschaften der 

Bundeswehr. 

I foråret gennemførte Jesper Thestrup 

Henriksen et undervisningsforløb for 

BA-historiestuderende på Syddansk Uni-

versitet. Kursets titel var ”Det dansk-tyske 

forhold efter 1945”, og der var ca. 20 stu-

derende, der deltog på kurset. I efteråret 

underviste han desuden masterstuderen-

de på Forsvarsakademiet i Den kolde krig 

og termonuklear krig.

I juni og december opstillede vi udstillin-

gen ”1864 i Flensborg” i Den slesvigske 

Samling. Udstillingen var baseret på vore 

mange billeder fra krigen i 1864, og fokus 

var rettet mod Flensborg som lazaret-by 

for danske, preussiske og østrigske solda-

ter. 

I juli afholdtes den første sommerskole 

for universitetsstuderende i samarbej-

de med Syddansk Universitet og Christi-

an-Albrecht-Universität zu Kiel. Temaet 

for sommerskolen var 1864, og der deltog 
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30 danske og tyske studerende på det uge-

lange kursus. Den næste sommerskole af-

holdes i august 2015, og temaet er ”Fra 

fjende til partner – dansk-tyske forhold 

1940-1955”. 

I løbet af året skrev vi otte kronikker til 

Flensborg Avis, og tre af disse blev sam-

let og udgivet i Sydslesvigsk Årbog 2014 

under titlen ”Sydslesvig kalder – mindre-

tallets budskaber til Danmark”. Den 23. 

december blev den første af en lang ræk-

ke artikler om Første Verdenskrig bragt 

i Flensborg Avis. Artikelserien gik under 

fællesbetegnelsen ”Sydslesvigere i krig”, 

og artiklerne tog afsæt i journalisten Jens 

Nielsen Jensens breve til sin hustru, Ellen, 

og hendes breve til ham. Han var soldat 

på Vestfronten frem til efteråret 1917, og 

der er samlet 1-2.000 breve mellem de to. 

Vi bringer i samarbejde med Flensborg 

Avis månedlige artikler frem til slutnin-

gen af 2018.
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Som beskrevet i gårsdagens kronik blev 

næsten 300 dansksindede slesvigere inter-

neret i august-september 1914 i forbindelse 

med udbruddet af Første Verdenskrig. In-

terneringerne og forbuddet mod de danske 

aviser var ikke ønsket af den tyske rege-

ring, og i et par uger vidste indenrigsmini-

ster von Loebell tilsyneladende ikke noget 

om, hvad der foregik i Nordslesvig.

Af Mogens R. Nissen, arkiv og forskningsleder

Redaktør og rigsdagsmedlem H. P. Hanssen blev den helt centrale 

mand i arbejdet på at få frigivet de internerede fanger og genåb-

net aviserne. Han blev selv arresteret den 31. juli, og løsladt dagen 

efter. Retrospektivt set må forløbet med arrestationen af ham be-

tragtes som en alvorlig fejl begået af de lokale myndigheder, idet 

han blev frigivet under et døgn efter, at han blev anholdt. Han 

var dårligt kommet ud af fængslet, inden han begav sig til Berlin, 

hvor han havde et meget stort kontaktnet blandt førende rigs-

dagspolitikere. Først fik han en offentlig undskyldning af inden-

rigsministeren, der gav udtryk for, at arrestationen af ham var 

sket »uden regeringens vidende og meget imod dens vilje«. Hans-

sen fik i det hele taget hvirvlet godt og grundigt op i andedam-

men i løbet af de dage i begyndelsen af august 1914, hvor han var 

i Berlin. Han fik truffet aftaler med Friedrich Naumann og Mat-

thias Erzberger, der begge var journalister og redaktører, begge 

medlemmer af rigsdagen og begge var tilknyttet en intermini-

steriel komité, der under krigen stod for den tyske udlandspropa-

ganda. 

Tysk udlandspropaganda

Godt tilbage i Aabenraa gik Hanssen i gang med at indhente op-

lysninger om interneringerne rundt om i Sønderjylland og Flens-

borg. Den 7. august skrev han i sin dagbog, at han i stilhed havde 

»udsendt tillidsmænd til de forskellige amter«, og fire dage senere 

kunne han notere, at han havde »indsamlet ret omfattende op-

lysninger om de arresterede«. Derfor kunne han sende et brev til 

Naumann, hvor han oplyste om avislukningerne og om, at mere 

end 200 nordslesvigere var arresteret. Han noterede også i brevet, 

at interneringerne fandt sted samtidig med, at 15.-16.000 unge 

dansksindede mænd var indkaldt som soldater. Han sluttede af 

med at skrive: »Arrestationerne har den uheldigste indflydelse 

på stemningen i Nordslesvig. Og så snart disse drakoniske for-

holdsregler bliver bekendt i Danmark og i Skandinavien, vil de 

utvivlsomt vække den dybeste misstemning imod og mistillid til 

Tyskland. Det skader faktisk i disse kritiske tider i høj grad rigets 

interesser.«

Det var budskaber Nauman kunne forstå, idet han som nævnt 

var stærkt involveret i den tyske udlandspropaganda. I de følgen-

de dage tog Naumann rundt til udenrigsministeren og indenrigs-

ministeren med Hanssens brev, og til sidst bad selveste rigskansle-

ren, Theobald von Bethmann Hollweg, om at få dokumentation 

for oplysningerne i brevet. Derfor sendte H. P. Hanssen et nyt brev 

den 15. august, hvor han havde opstillet en liste med mere end 

100 navne på internerede. Han oplyste også præcist, hvor de var 

fængslet, og hvad der var sket med dem under arrestationen. Med 

det nye brev i hånden kunne Naumann endnu en gang besøge de 

forskellige ministre. 

Uden regeringens vidende

H. P. Hanssen var tilbage i Berlin den 24.-25. august, og tog straks 

kontakt til Naumann og Erzberger. De skaffede en aftale med in-

denrigsminister von Loebell, der igen understregede, at arresta-

tionerne og avisforbuddene var sket uden regeringens vidende 

og mod dens ønske. Det var grunden til, at overpræsidenten i 

Slesvig-Holsten blev udskiftet med en mand, som ville sikre, at re-

geringens politik blev gennemført. Altså sikre at de danske aviser 

kunne åbne igen og fangerne frigivet snarest. 

Få dage senere - den 28. august - kunne aviserne igen udkomme 

på dansk. Det var en klar forbedring af forholdene, selv om avi-

serne naturligvis var under skarp censur og måtte acceptere ikke 

at skrive »agitatoriske artikler« eller »upatriotiske tyskfjendtlige 

artikler«, der havde en hadefuld karakter. Samtidig begyndte fan-

gerne så småt at blive frigivet. Omkring den 20. august blev man-

ge af de farvandskyndige fiskere sluppet ud, og den 29. august 

blev alle fangerne fra Haderslev frigivet og sendt hjem fra Altona. 

Flensborg Avis´ redaktion slap ud 5. september, hvilket dog ikke 

gjaldt journalisten Tycho Filskov, der ikke ville underskrive den 

erklæring, alle de internerede blev tvunget til at underskrive ved 

frigivelsen. Grunden til at Filskov nægtede at underskrive erklæ-

ringen var, at han ønskede at forblive interneret længst muligt, 

da han vidste, at han ville blive indkaldt som soldat lige så snart, 

han blev løsladt. De sidste fanger på Sønderborg Slot blev frigivet 

den 12. september, og den 21. september blev også de sidste inter-

nerede i Flensborg løsladt. 

»Ikke-tysk sindelag«

Det gjaldt dog ikke greve O.D. Schack, der måtte sidde tilbage på 

Navigationsskolen helt frem til den 2. december 1914. I forbindel-

se med at han blev arresteret, blev der foretaget en grundig ran-

sagning på Schackenborg, og ud fra dette materiale forsøgte de 

militære myndigheder at opbygge en anklage om høj- og lands-

forræderi imod ham. Det lykkedes ikke, og allerede den 9. novem-

ber 1914 fik Schack at vide, at sagen mod ham var opgivet. Allige-

vel gik der tre uger mere, inden han slap ud. En vigtig grund til, 

at det trak ud var, at Schack nægtede at underskrive erklæringen. 

Der var fem punkter i den erklæring, som danskerne blev 

tvunget til at underskrive ved frigivelsen. De skulle blandt andet 

erklære, at de ikke havde »ikke-tysk sindelag«; at de ikke ville del-

tage i danske foreninger eller danske forsamlinger og at de ikke 

ville forlade deres hjemsogn uden i forvejen at have indhentet 

godkendelse hos politimyndighederne. Det var en kraftig beskæ-

ring af de dansksindedes handlemuligheder, og især det sidste 

punkt blev opfattet som en urimelig stavnsbinding. 

Der er flere uafklarede spørgsmål i forhold til, hvorfor arresta-

tionerne og avislukningerne fandt sted, når den tyske regering 

grundlæggende var imod, at det skete. Og i forlængelse heraf er 

det også ret besynderligt, at der gik så lang tid, inden de sidste 

blev frigivet. Alt tyder på, at de lokale landråder og amtsforstan-

dere har haft den afgørende indflydelse på, hvem der blev arre-

steret, og hvordan og hvor længe de sad interneret. Sønderborg 

amt illustrerer dette udmærket, idet landråd Curth Schönberg 

var udpræget tysknational, og han var en afgørende skikkelse i 

den tysknationale bevægelse i Nordslesvig. I dette amt blev der 

interneret omkring 125 mennesker, hvilket var langt mere end 

1/3 af samtlige internerede i Sønderjylland og Flensborg. Under 

sig havde Schönberg mange forskellige amtsforstandere, men 

den ene - Peter Kier - arresterede i de otte sogne på Sydals, som 

han havde ansvaret for, mere end halvdelen af alle internerede 

i Sønderborg amt. Til gengæld var der andre amtsforstandere i 

dette amt, der ingen eller næsten ingen internerede. Dette anty-

der kraftigt, at der var andre ting i spil end militærets fokus på 

spionage. Tilsyneladende besluttede flere af de lokale tyske em-

bedsmænd i de nordslesvigske amter at fjerne mange af de dansk-

sindede ledere, når nu de havde muligheden. Andre har anført, at 

der også var tale om økonomisk chikane, idet mange af de inter-

nerede var landmænd og selvstændige erhvervsdrivende. Det var 

naturligvis især landmændene, der blev ramt, fordi internerin-

gerne fandt sted midt i høsttiden. 

»Et enestående held«

Det er vanskeligere at besvare, hvorfor der gik så lang tid, inden 

fangerne blev frigivet. Det forekommer sandsynligt, at regerin-

gen først fik kendskab til omfanget af interneringerne i midten 

af august, men derfra gik der alligevel mere end en måned, in-

den de sidste slap fri. Det kan antyde, at de centrale myndigheder 

undlod at ligge et tungt pres på, for at få fangerne løsladt. Også 

selv om indenrigsministeren og udenrigsministeren allerede i 

midten af august gav udtryk for, at det ville ske snarest. 

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at de interne-

rede dansksindede slesvigere ikke led nogen større overlast. O. 

D. Schack har ligefrem påpeget; Set fra et dansk nationalt syns-

punkt var interneringerne i Sønderjylland et enestående held. Da 

krigen brød ud, var vi klar over, at vort nationale arbejde måtte 

standse. På gymnasiet i Flensborg blev vi igen de samme sønder-

jyder, der var stævnet til årsmødet i Haderslev få uger i forvejen, 

og det blev vi ved med at være, også efter, at vi var kommet på 

fri fod igen. Det er noget af en efterrationalisering, men helt for-

kert er det ikke. En anden interneret - P. A. Callø fra Haderslev - 

har nuanceret dette synspunkt noget. Han påpeger at man ikke 

må »glemme den mørke baggrund. Vi svævede bestandig i pinlig 

uvished om vor skæbne og det skortede ikke på ubehagelige op-

levelser.« 

Arrestationer og avisforbud under 

Første Verdenskrig - 2. del

Mogens R. Nissen er arkiv- og forsknings-

leder, ph.d., Studieafdelingen/Arkivet ved 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Billede fra omkring 1920 af den kongelige navigationsskole Munketoft 3 i Flensborg.  

(Foto: Remmer)
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Det er 100 år siden Første Verdenskrig brød 
ud. På det tidspunkt var hele hertugdøm-
met Slesvig som bekendt en del af Tysk-
land. Det betød, at omkring 30.000 unge 
dansksindede mænd blev indkaldt som 
soldater, fordi de boede i Slesvig og havde 
tysk pas. Det er knap så kendt, at næsten 
300 dansksindede mænd og kvinder sam-
tidig blev interneret ved krigens udbrud i 
august 1914, og at de danske aviser i Slesvig 
blev forbudt.

Af Mogens R. Nissen

Lang tid inden krigen brød ud i begyndelsen af august 1914, 
havde de militære myndigheder opstillet lister med navne på 
dem, der skulle interneres ved krigsudbruddet. På listerne stod 
navnene på førende socialdemokratiske politikere og på mange 
nationale mindretalsledere i Tyskland. Baggrunden for at gen-
nemføre disse præventive interneringer var - i hvert fald officielt 
- at forhindre spionage. Krigsministeriet i Berlin havde bedt gene-
ralkommandoen i Altona om at udpege, hvem i Nordslesvig og 
Flensborg-området der skulle arresteres. Den kommanderende 
general sendte via overpræsidenten for Slesvig-Holsten opgaven 
videre til de lokale landråder og amtsforstandere i de nordslesvig-
ske kredse. 

Det står ikke klart, hvor mange navne der var skrevet på disse 
første interneringslister, for få dage inden krigsudbruddet havde 
krigsministeren og indenrigsministeren givet kontraordre. Krigs-
ministeren skrev den 25. juli 1914 til generalkommandoerne at 
»Regeringen ønsker ikke, at der foretages stærke præventive for-
anstaltninger mod politiske partier gennem undertrykkelse af 
deres presse og anholdelser af deres ledere.« I stedet skulle der 
»gennemføres en streng overvågning af den socialdemokratiske, 
polske, danske og elsass-lothringske presse«. Indenrigsministeren 
sendte en lignende meddelelse til overpræsidenten i Slesvig-Hol-
sten. Men noget gik galt, idet de lokale civile og militære myn-
digheder i Nordslesvig og Flensborg valgte at gennemføre omfat-
tende præventive interneringer af dansksindede, ligesom man 
forbød udgivelsen af de danske aviser. 

Arrestationer af dansksindede redaktører
Allerede fredag den 31. juli 1914 blev de første dansksindede arre-
steret og sat i fængsel. I Haderslev blev redaktionen på den dansk-
sindede avis Dannevirke arresteret og avisen forbudt. Redaktø-
ren N. Pedersen har lakonisk forklaret, at »Dannevirke blev taget 
uden sværdslag ved hurtig overrumpling«, og at politiofficeren 
havde erklæret, at »han havde fået ordre til at arrestere mig, ran-
sage huset, standse bladet og forsegle alle døre«. Samme dag blev 
også redaktørerne på den dansksindede avis Hejmdal i Aabenraa 
arresteret og sat i fængsel, men de slap alle ud igen dagen efter. 
Blandt redaktørerne var H. P. Hanssen, der også var medlem af 
den tyske rigsdag, og arrestationen af ham var en klar overtræ-
delse af hans parlamentariske immunitet. Hejmdal fik lov til at 
udkomme i censureret form frem til den 8. august, hvorefter også 
den blev forbudt. I Sønderborg blev Dybbøl-Posten forbudt den 1. 
august, og redaktørerne arresteret to dage senere. Flensborg Avis 
fik lov til at udkomme frem til den 11. august, men redaktionen 
med Ernst Christiansen i spidsen blev arresteret allerede den 4. 
august. 

Landråden i Aabenraa, Hans Siemon, begrundede i et brev til 
overpræsidenten avislukningerne og interneringen af journa-
listerne med, at den danske presse - især Hejmdal - i den seneste 
tid havde været særligt tyskfjendtlig, og at de propaganderede 
kraftigt for, at Nordslesvig skulle løsrives fra Tyskland og genfor-
enes med Danmark. I de tyske aviser i Nordslesvig blev de danske 
aviser konsekvent beskrevet med udtryk som »protestpressen«, 
»ophidsningspressen«, »agitationsaviserne« etc. Fra tysk side mente 

lokale tyske embedsmænd og journalister altså, at det var nød-
vendigt at forbyde den dansksindede presse, fordi den piskede en 
stemning op i Nordslesvig. Som det vil fremgå af morgendagens 
kronik var avislukningerne bestemt ikke noget der blev billiget 
af indenrigs-, udenrigs- og krigsministeren i Berlin, der netop så 
de danske aviser i Nordslesvig og i Danmark som en vigtig kanal 
til at komme ud med sine budskaber om krigen. 
Arrestationerne af dansksindede begyndte som nævnt allerede 
den 31. juli 1914, og i de næste dage blev der foretaget omfattende 
interneringer rundt om i Sønderjylland og i Flensborg. Der blev 
interneret to forskellige grupper af dansksindede; den ene gruppe 
var farvandskyndige fiskere, lodser, sømænd m.fl., som man fryg-
tede ville hjælpe fjenden med nyttig viden om farvandet langs de 
slesvigske kyster. Den anden gruppe var politiske fanger, der blev 
arresteret, fordi de var kendte dansksindede ledere. Især i Sønder-
borg greb omfanget af arrestationer om sig. Langt over 1/3 af alle 
de arresterede dansksindede blev interneret i dette amt, og langt 
de fleste kom til at sidde indespærret fra de første dage i august 
til midten af september. Efter den 8. august blev alle fangerne i 
Sønderborg samlet på slottet, og talrige beretninger om opholdet 
fortæller alle om en ganske hyggelig tid, der mindede lidt om en 
spejderlejr, men også om nogle frustrerende og langsommelige 
uger. 

Aabenraa og Haderslev
I Aabenraa amt blev der også arresteret mange dansksindede, 
men i modsætning til dem, der blev interneret i de øvrige amter, 
blev de i Aabenraa frigivet igen umiddelbart efter arrestationen 
og afhøringen. Det er uvist, hvorfor det forløb på denne måde i 
dette amt, men den lokale landråd - som var den øverste civile 
embedsmand i amtet - må åbenbart havde ment, at det var mest 
hensigtsmæssigt at gøre det på denne måde. Formentlig fordi han 
på den måde både kunne sende en alvorlig advarsel til danskerne, 
samtidig med, at han slap for besværet med at holde dem inter-
neret. Desuden undgik han derved kritik fra sine overordnede i 
Indenrigsministeriet. 

I Haderslev blev der derimod arresteret forholdsvis få danskere 
- under 1/8 af alle internerede - hvilket kan undre, når argumentet 
bag arrestationerne netop var at forhindre spionage. I dette amt, 
der gik helt op til den danske grænse, og hvor stort set hele be-
folkningen var dansksindet, ville det derfor have været naturligt 
at forvente, at der var blevet foretaget omfattende arrestationer. 
Men sådan gik det altså ikke. Til gengæld var forløbet for de inter-
nerede ganske speciel. Mange har efterfølgende fortalt, at de un-
der selve arrestationen blev truet med at blive skudt, hvis de for-

søgte at flygte, og flere har givet udtryk for, at de første dage i de 
lokale arresthuse havde været meget ubehagelige. Den 8. august 
blev 27 fanger sendt ud på en lang tur, idet de med tog blev sendt 
til fangeøen Dänholm, som ligger i havnen ved Stralsund. Efter 
en uges ophold der blev de sendt videre til Altona, hvor de først 
blev afhørt, inden de blev interneret i to mandskabsrum på en 
kaserne. Fangerne blev løbende sendt hjem til Haderslev fra den 
22. august, indtil de sidste slap ud den 29. august. 

Tønder
Der blev også interneret mange dansksindede i Tønder amt - 
samlet omkring 50 mennesker - og her var forløbet igen helt an-
derledes. De første blev hentet den 1.-2. august, hvor de kort blev 
spærret inde i fængslet på Slotsbanken. Om eftermiddagen den 2. 
august måtte godt 40 danske fanger gå fra fængslet til stationen, 
hvor de blev sat på et tog til Altona. Flere af fangerne har efter-
følgende beskrevet, hvor ubehageligt det havde været at opleve 
mange tysksindede borgeres hån og trusler, da de gik gennem 
byen. I Altona vidste man ikke, hvad man skulle stille op med fan-
gerne fra Tønder, og myndighederne troede tilsyneladende, at 
det var rigsdanskere, der var taget for spionage. Derfor blev alle 
frigivet og sendt hjem til Tønder umiddelbart efter afhøringerne. 
I dagene fra den 3.-4. august gik de lokale myndigheder i Tønder 
igen i gang med at arrestere dansksindede, og da de første fanger 
kom tilbage fra Altona, blev mange arresteret igen. Omkring 35 
mennesker fra Tønder blev sendt til Flensborg, hvor de sammen 
med syv politiske og fire farvandskyndige flensborgere blev ind-
sat først i det gamle gymnasium, og siden i navigationsskolen. 
Fangerne i Flensborg kom til at sidde forholdsvis lang tid, og det 
var først den 21. september 1914, at de sidste fanger blev løsladt. 
Det gjaldt dog ikke grev O.D. Schack fra Schackenborg, der sad in-
terneret på marineskolen helt frem til den 2. december 1914. 

I morgendagens kronik fortælles det, hvad der blev gjort for at 
få frigivet fangerne, og hvorfor der gik så lang tid, inden det skete. 

Arrestationer og avisforbud 
under Første Verdenskrig - 1. del

Mogens R. Nissen er arkiv- og forsknings-
leder, ph.d., Studieafdelingen/Arkivet ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Internerede på Navigationsskolen i Flensborg. Fra venstre til højre: Bankdirektør Rossen, Lorens Poulsen og hustru, Grev Schack, redaktør Skovrøy, godsin-
spektør Davidsen. (Foto:Oscar Poulsen) 
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Mogens Rostgaard Nissen 
er leder af Studieafdelingen 
og Arkivet ved Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig.

– Det, du sagde, skulle du ha' 
ventet med ikke at sige i det rette 
øjeblik.

Det Sydslesvigske Samråd har 
i år haft kommunikationsbu-
reauet Bysted til at udarbejde 
et forslag til en fælles sydsle-
svigsk kommunikationsstra-
tegi. Det er dog langt fra første 
gang, at mindretallet har for-
søgt at målrette sine budska-
ber til Danmark. Gennem åre-
ne har det danske mindretal 
løbende sendt positive budska-
ber til Danmark om danskhe-
den i Sydslesvig.

OPLYSNING

Af Mogens Rostgaard Nissen

Man har ganske vist ikke benyttet manage-
mentbegreber som »kommunikation« og »stra-
tegi«, men i stedet talt om folkeoplysning og 
om, hvordan man bedst når ud med sine bud-
skaber. Men der er dybest set ikke sket større 
forandringer i målsætningen om at øge kend-
skabet til mindretallet. Opfattelsen er og har 
hele tiden været, at hvis kendskabet i Danmark 
bliver for ringe, kan det få konsekvenser for 
kontakten mellem mindretal og moderland. 
Og det kan igen gå ud over den politiske og 
økonomiske støtte til de danske sydslesvigere. 

Oplysning
I begyndelsen af marts 2014 skrev René Ras-
mussen to interessante kronikker i Flensborg 
Avis om daværende generalsekretær i Den sles-
vigske Forening, Frederik Petersens lysbilled-
foredrag i slutningen af 1930erne om det dan-
ske mindretal i Sydslesvig. Men Frederik Peter-
sen var ikke ene om at rejse rundt i Danmark 
i mellemkrigstiden og holde foredrag om Syd-
slesvig. Han var én blandt flere, som af Den 
slesvigske Forening og Dansk Generalsekreta-
riat var udsendt til at tale i forskellige forsam-
linger. Målet var hver gang det samme; at øge 
kendskabet i Danmark til det danske mindre-
tal for at sikre den politiske, moralske og øko-
nomiske støtte til mindretallet. I denne og de 
næste to dages kronikker præsenteres budska-
berne fra fire centrale budbringere: Flensborg 
Avis´ chefredaktør Ernst Christiansen; vandrer-
lærer med mere Anna Kjems; generalsekretær 
Frederik Petersen og rektor for Ansgar-Skolen 
Svend Johannsen.

Ernst Christiansen
Allerede i Den slesvigske Forenings første ved-
tægter fra 1920 er det i § 2 noteret: »Forenin-
gens formål er at samle landsmænd til gensidig 
støtte i alle folkelige spørgsmål, til styrkelse af 
dansk åndsliv og oplysning og til opretholdel-
se af livlig forbindelse med deres landsmænd 
nord for Danmarks nye grænse«. Det var altså 
et vigtigt formål med oprettelsen af forenin-
gen, at der i Danmark skulle oplyses om de 
danske landsmænd syd for den nye grænse. 
Den første centrale aktør i den sammenhæng 
var chefredaktøren på Flensborg Avis, Ernst 
Christiansen. Det var ham, der tog initiativ til 
at oprette Den slesvigske Forening i 1920, og 
han var hovedmanden bag samlingen af min-

dretallet i månederne efter Genforeningen. 
Christiansen var kun formand for Den slesvig-
ske Forening i få år, men han var reelt mindre-
tallets politiske leder gennem det meste af mel-
lemkrigstiden. En anden af hans vigtigste for-
tjenester var oprettelsen af Grænseforeningen 
i 1920, og han bevarede gennem mange år en 
tæt kontakt til denne og andre grænsepoliti-
ske foreninger. Det var afgørende for at bevare 
forbindelsen mellem mindretal og moderland, 
og for at skaffe store støttebeløb til det danske 
mindretal. Christiansen udtrykte formålet med 
mindretallets arbejde på et møde i Den slesvig-
ske Forenings udvidede bestyrelse på denne 
måde: »Måtte løsenet være: samling af de dan-
ske syd for grænsen; samling nord for grænsen 
af alle, som oprigtigt vil støtte dem.«

Hård retorik
Det var også hovedformålet med årsmøderne, 
hvor Ernst Christiansen hvert år i mellemkrigs-
tiden var én af hovedtalerne. Han brugte taler-
stolen til at tale dunder til de tyske myndighe-
der, som han mente, undertrykte mindretallets 
rettigheder, selv om de formelt set var sikret i 
Weimar-republikkens forfatning. På det første 
årsmøde i september 1921 udtalte han blandt 
andet; »Vi er danske, og vi vil vedblive at være 
danske, og vi vil behandles som danske efter 
folkerettens forskrifter.« Det var linjen i hans 
taler på de følgende årsmøder, og med sin hår-

de retorik sikrede han samtidig, at budskaber-
ne nåede til Danmark - både fordi mange dan-
skere deltog i årsmøderne, men i højere grad 
fordi talerne blev gengivet i Flensborg Avis og 
forskellige danske dagblade. 

Spalterne i Flensborg Avis var naturligvis og-
så et vigtigt podium for ham, idet avisen havde 
mange danske læsere – også blandt politikerne 
på Christiansborg. I avisen var han lige så klar 
i mælet i forhold til de tyske myndigheders un-
dertrykkelse af danskheden, som han var på 
talerstolen ved årsmøderne. Dermed sikrede 
Ernst Christiansen, at den danske befolkning 
fik kendskab til mindretallets vanskelige for-
hold. Han lagde på den måde en linje, hvor han 
bevidst vægtede de aktuelle politiske forhold i 
et forsøg på at sikre dansk støtte. Det var noget, 
der især var forståelse for i Sønderjylland. Søn-
derjyderne havde jo frem til Genforeningen i 
1920 levet under tysk herredømme, og særligt i 
den såkaldte »Köller-periode« omkring århund-
redskiftet havde de på egen krop oplevet tysk 
undertrykkelse, når den var værst.

Danmarks historiske ret til 
Sydslesvig

Gennem hele mellemkrigstiden skrev Ernst 
Christiansen talrige artikler, men her skal ale-
ne henvises til tre forskellige, hvor han tydeligt 

udtrykte sine vigtigste budskaber henvendt til 
Danmark. I artiklen »Voldsfærd mod det dan-
ske mindretal i Flensborg og Sydslesvig« fra 
april 1924 slog han fast, at han ikke alene tal-
te om undertrykkelsen i Sydslesvig; han sam-
menlignede også med det tyske mindretals 
langt bedre forhold i Danmark: »I Nordslesvig 
er forældrenes vilje alene afgørende for under-
visningssproget; i Sydslesvig er det myndighe-
dernes vilje. I Nordslesvig er der mange offent-
lige tyske skoler, fuldkommen frihed til opret-
telse af tyske privatskoler, endog med tilskud 
fra den danske stat; i Sydslesvig er det uaf-
brudt forulempelse af de danske skoler.« Godt 
et halvt år senere skrev han i december 1924 
artiklen »Gråvejr eller morgensol«. Her var fo-
kus rettet mod forholdene for mindretallet 
uden for Flensborg. Han tog fat i, at danskhe-
den i »De vestlige sogne« var presset, og at kun 
et fåtal talte sønderjysk, – »men vi vil sige, at 
nordfra har man kun ret til deltagelse, opmun-
tring og vejledning, men ikke til bebrejdel-
ser.« Grunden til den svækkede danskhed var, 
at man i århundreder havde syndet mod »vor 
hjemstavns sprog og folkeliv«, og at man ikke 
havde gjort nok for at skabe en opvågnen, som 
det var sket i Sønderjylland. Derfor - »blev vi 
efterladte hos prøjserne.« Her berørte han kort 
sit kernestandpunkt; at Sydslesvig historisk set 
var dansk, og at Danmark derfor havde en hi-
storisk ret til hele Slesvig. 

I sin tale »De danske forposters ti år« 14. 
marts 1930 i Flensborghus, som blev trykt i 
Flensborg Avis dagen efter, opregnede Ernst 
Christiansen, hvad der var sket siden afstem-
ningen i 1920. Han lagde ud med at betegne af-
stemningen 14. marts 1920 som »Nederlagets 
dag«, og at udviklingen i Sønderjylland siden 
havde vist, at Sydslesvig havde været langt bed-
re tjent med at være kommet med til Danmark. 
Alligevel havde mindretallet rejst sig og skabt 
Den slesvigske Forening, Flensborghus Bog-
samling, Sprogforeningen, Skoleforeningen, 
Borgerforeningen og en dansk kirke i Sydsles-
vig. Samtidig havde man haft - »en politisk uan-
gribelig holdning. Ved at slå til lyd for vor sag 
som noget, der var givet hele det danske folk 
som styrkekilde og lykkegave, har vi utrætte-
ligt gjort vort til at underbygge en samling i 
Nordslesvig og Danmark.« Dermed fik han reto-
risk skabt en direkte forbindelse mellem min-
dretal og moderland og fremhævet nogle kvali-
teter ved mindretallet, som også danskere nord 
for grænsen havde nytte af. 

Ernst Christiansen kan betegnes som min-
dretallets vigtigste budbringer i de første år ef-
ter Genforeningen. Han talte i høj grad til de 
politiske beslutningstagere i Danmark og til de 
meget vigtige grænsepolitiske foreninger, der 
sikrede den økonomiske og politiske støtte til 
mindretallet. Men han var ikke den eneste, og 
i morgendagens kronik skildres, hvordan Anna 
Kjems talte til danske kvinder for at opnå de-
res støtte.

Sydslesvig kalder – mindretallets 
budskaber til Danmark – 1. del

Ernst Christiansen på talerstolen under årsmødet 3. juni 1928. (Foto: studieafdelingen)
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– Ak ja – selv en sultekunstner 
må optræde for føden.

I gårsdagens kronik blev det skildret, 

hvordan Flensborg Avis' redaktør, Ernst 

Christiansen, i årene efter Genforenin-

gen meget aktivt sendte budskaber til 

Danmark om mindretallets forhold i Syd-

slesvig. Hans budskaber var mest rettet 

mod danske politikere og mod de vigtige 

grænsepolitiske organisationer, herunder 

især Grænseforeningen. I denne kronik 

rettes fokus mod en anden sydslesvigsk 

budbringer, der anvendte nogle helt an-

dre argumenter og som rettede indsatsen 

mod andre kredse i Danmark.
OPLYSNING

Af Mogens Rostgaard Nissen
Anna Kjems var gift med den kendte vandrelærer Niels Kjems, 

og de to flyttede i 1922 til Harreslev. I Dansk Kvindebiografisk 

leksikon er hun kort og godt tituleret som »Husflidslærer, for-

kæmper for den sønderjyske sag«, og hun var lige som sin mand 

født i Nordslesvig, mens de begge var uddannet i Danmark. In-

den de valgte at flytte til Sydslesvig, var de begge lærere på Ski-

belund Efterskole, og Anna har forklaret, at han forslog hende, 

at det skulle være - »os to, der skal til Mellemslesvig nu for at gi-

ve os til at arbejde blandt de danske der. De vil have ondt ved at 

klare skærene alene, hvis ikke nogle her hjemmefra tager der-

ned, deler kår og kamp med dem.« Som citatet antyder, var de 

idealister, der betragtede arbejdet i Sydslesvig som et kald. De 

arbejdede som vandrelærere uden for Flensborg, og Anna har 

videre forklaret, at - »vi har forbindelse med danske i Lyksborg 

i øst og danske i Tarup og Jaruplund syd for Flensborg og i hver 

lille by vest for byen lige ud til Vadehavsøerne Sild og Før.« De-

res arbejdsområde var altså kæmpestort, og af deres fælles arkiv 

fremgår det, at de havde et meget stort kontaktnet til dansksin-

dede uden for Flensborg.Foredrag i DanmarkDet er interessant, at Anna Kjems ofte blev benyttet som fore-

dragsholder i Danmark. Det var især i kvindeforeninger og i lo-

kale grænseforeninger, at hun fortalte om sit arbejde i Sydsles-

vig. Foredragene var i høj grad koordineret med Generalsekreta-

riatet, især da Frederik Petersen i 1928 blev ansat i sekretariatet. 

Afhængigt af temperament kan man opfatte Anna Kjems‘ fore-

drag som stærke skildringer, eller som lidt småpatetiske beskri-

velser af mindretallet uden for Flensborg. Personligt synes jeg, 

det er meget stærkt at læse hendes manuskripter, og der er næp-

pe tvivl om, at foredragene har haft meget stor gennemslags-

kraft hos tilhørerne.  Foredragene var bygget op på en måde, hvor Anna Kjems for-

klarede om generelle forhold og tendenser i Sydslesvig, og så 

krydrede hun det med fortællinger om en række af de menne-

sker, som hun havde kontakt med. Men beskrivelserne af de en-

kelte mennesker var typisk ikke nedskrevet, fordi hun kendte 

dem så godt, at det virkede bedre at fortælle om dem uden at 

holde sig til et nedskrevet manuskript. For – som hun udtrykte 

det i november 1930 – »man må formå at give en så virkeligheds-

tro, et så levende billede af det liv, væsen og tankesæt, at inte-

ressen ikke mindskes, at Hjerterne ikke bliver kolde«. At det var 

den danske interesse og de danske hjerter, hun hentydede til, 

forstås. 
Under et andet foredrag i Danske Kvinders Forening i Næstved 

i oktober 1927 sendte hun nogle klare budskaber om, hvorfor 

det var af afgørende betydning, at der fortsat blev sendt støt-

te til Sydslesvig. Hun erkendte, at det skar hende i hjertet, at 

mange unge dansksindede talte plattysk sammen, men forkla-

rede forsamlingen, at det ikke skyldtes manglende opbakning 

til det danske. For »sindet var dansk, dybest inde, det mærkede 

vi dog også snart, og det var det der gav mod.« Hun forklarede 

også, at det gik den rigtige vej, og at mange unge var begyndt at 

tale dansk sammen. Og endelig understregede hun, at plattysk 

lå meget tættere på sønderjysk end højtysk. Hun har tydeligvis 

ment, at det var nødvendigt at forholde sig til sprogspørgsmålet, 

ud fra en forventning om, at mange af tilhørerne vidste, at en 

stor del af mindretallet talte plattysk. Derfor tog hun selv fat på 

spørgsmålet og forholdt sig til baggrunden for det plattyske og 

betydningen deraf. Det var også vigtigt for hende at fortælle om den store nød, 

som mange fra mindretallet led under i årene efter Genforenin-

gen. Mange gamle havde mistet den opsparing, som de havde 

foretaget til deres alderdom, og derfor var der »sult og sygdom 

og ingen penge til mad eller læge.« De unge gik i falmet, tynd-

slidt tøj og udtrådte sko og var triste i deres fattigdom. Omvendt 

var de glade, når det var lykkedes at skaffe dem bedre klæder 

fra Danmark, og Anna Kjems afsluttede denne del af foredraget 

med at konstatere: »Meget af det aflagte tøj, som er kommet her 

hjemmefra, har gjort større lykke der som brugt end her som 

nyt.« Hun talte således meget direkte til tilhørernes pengepung 

og til deres vilje til at sende aflagt tøj til Sydslesvig, fordi der var 

et stort behov for det. Ikke blot for at afbøde den materielle nød, 

men nok så meget for at styrke mindretallets moral og vilje til 

at forblive danske. Et nationalt vakuumUnder foredragene talte Anna Kjems ikke ret meget om de ty-

ske myndigheder og om myndighedernes pres på mindretallet. 

Derved adskilte hun sig fra andre sydslesvigske foredragsholde-

re i mellemkrigstiden. Hun afsluttede dog et foredrag med at 

forholde sig til forholdet mellem tysk og dansk i landsognene 

lige syd for 1920-grænsen. Hun mente, at den nationale kamp i 

årene efter Genforeningen var meget hård, for »tysk åndsliv er 

ikke nået ud til bondebefolkningen, og dansk er ikke nået stort 

længere end til Nordslesvig og Flensborg by.« Derfor var der et 

nationalt vakuum, som begge sider forsøgte at udfylde. Men den 

danske side var under stærkt pres, fordi Tyskland byggede en 

»kæde af paladser tværs over landet« bestående af skoler, for-

samlingshuse og gymnastiksale. Disse »paladser« skulle være 

et værn mod danskheden. Den tyske ekspansion i landsognene 

uden for Flensborg gjorde det afgørende nødvendigt, at det dan-

ske mindretal modtog økonomisk støtte fra Danmark, så man 

kunne dæmme op for den tyske fremgang. 

Anna Kjems var samtidig med Ernst Christiansen, og hun 

var især aktiv som foredragsholder i Danmark i slutningen af 

1920erne og begyndelsen af 1930erne. Men indholdet og argu-

menterne var nogle andre, og hun spillede meget på tilhører-

nes følelser. Hun forsøgte at skabe empati for mindretallet syd 

for grænsen ved i vid udstrækning at tage afsæt i det enkelte 

menneske og den enkelte familie. Det er også interessant at hun 

konsekvent talte om Danmark som »herhjemme« og sydslesvi-

gerne som dem »dernede«. Det hænger formentlig mest hæn-

ger sammen med, at hun opfattede sig selv som sønderjyde og 

dansk, og at hun betragtede sit arbejde i Sydslesvig som en del 

af et nødvendigt dansk hjælpearbejde. At hun samtidig har kun-

net skabe en følelse af fællesskab med de danske kvinder og en 

fælles forståelse af behovet for at støtte de danske sydslesvigere, 

har uden tvivl også spillet ind. 
I kronikken i morgen præsenteres to andre budbringere fra 

Sydslesvig, nemlig generalsekretær Frederik Petersen og rektor 

for Ansgar-Skolen, Svend Johannsen. De var begge aktive fore-

dragsholdere i sidste halvdel af 1930erne, men anvendte meget 

forskellige argumenter for at få danskerne til fortsat at yde støt-

te til Sydslesvig.

Sydslesvig kalder – mindretallets  

budskaber til Danmark - 2. del

Fotografi fra 1930 af boldpiger fra Harreslev, hvor Anna Kjems ses stående yderst til venstre. 

Mogens Rostgaard Nissen er leder af Studieafdelingen 
og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
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Sydslesvig

SydSleSvigere i krig

Tyske soldater på vej gennem Slesvig. De danske sydslesvigere blev tvunget til at deltage i krigen på tysk side.  (Fotos: FlA)

I de næste fi re år bringer Flensborg Avis 
og Forskningsafdelingen ved Dansk 
Centralbibliotek i fælleskab månedlige 
artikler om dansksindede sydslesvige-
re, der deltog i 1. Verdenskrig. Det skyldes, at det er 100 år siden, at 

1. Verdenskrig fandt sted. I Arkivet ved Dansk Centralbibliotek 
er der mange breve og dagbøger, der er 
skrevet af de unge mænd, der var sol-
dater under krigen. Der er også mange 
breve fra kvinderne, der var efterladt 

hjemme, mens deres mænd var i krig. 
Disse breve og dagbøger bliver brugt til 
at fortælle personlige historier fra fron-
ten og fra hjemmefronten. Selv om krigen i dag bedst huskes for 

de fi re års skyttegravskrig på Vestfron-
ten, så fandt den også sted andre steder 
og på andre måder. På Østfronten, der 
løb gennem fl ere østeuropæiske lande, 
var der også mange dansksindede sol-
dater, som deltog i kampene helt frem 
til efteråret 1917, da Rusland efter revo-

lutionen trak sig ud af krigen. Andre 
sydslesvigere var med i kolonikrigene i 
Afrika, ligesom andre deltog i fl åde- og 
ubåds-krigen. Artiklerne vil afspejle for-
skellige dele af krigen, og de tager som 
nævnt afsæt i de personlige beretnin-
ger. 

Følger et ægteparArtikelserien følger journalisten på 
Flensborg Avis, Jens Nielsen Jensen. 
Han var soldat på vestfronten fra slut-

ningen af august 1914 og frem til efter-
året 1917, da han var indlagt på lazaret 
og derefter hjemsendt. Jens skrev hver 
uge fl ere breve til sin hustru, Ellen, og 
hun sendte næsten lige så mange bre-
ve til ham. Desuden sendte Jens fl ere 
»feltbreve« til Flensborg Avis, som blev 
bragt i 1915 og 1917. Ellen skrev også lø-
bende breve til sine forældre, der boede 
på Fyn. Alle breve fra Jens og Ellen er 
bevaret, og det er derfor muligt at følge 
med i Jens' oplevelser ved fronten, og 

det liv, Ellen og de to små døtre, Ingrid 
og Karen, levede derhjemme. Omkring halvdelen af artiklerne vil 

være baseret på Jens og Ellens breve, 
mens den anden halvdel tager afsæt i 
beretninger fra andre slesvigske solda-
ter og deres familier derhjemme. De 
personlige fortællinger sættes ind en 
overordnet ramme for krigens forløb, 
så man samtidig kan følge med i, hvad 
der skete rundt om i Europa og verden.  

Mogens Rostgaard Nissen

Ny serie: Sydslesvigere under 1. Verdenskrig

Mellem 2000 og 5000 danske sydslesvigere blev tvunget til at deltage i 1. Verdenskrig. Det gik hårdt ud over dem, og hjemmefronten havde også en hård tid.

HISTORIE
Flensborg. 1. Verdenskrig brød ud den 
1. august 1914, da Tyskland erklærede 
Rusland krig. Krigen varede i mere 
end fi re år, og det var først den 11. no-
vember 1918, at der blev indgået vå-
benhvile. 

Under krigen stod to militærallian-
cer over for hinanden. På den ene side 
var Tyskland og Østrig-Ungarn de vig-
tigste lande blandt de såkaldte Cen-
tralmagter, mens Osmannerriget - det 
nuværende Tyrkiet - fra oktober 1914 
tilsluttede sig denne alliance. Den 
anden side - som blev kaldt Entente-
magterne - bestod af Storbritannien, 
Frankrig og Rusland. Rusland trak sig 
i november 1917 ud af krigen som føl-
ge af revolutionen og bolsjevikkernes 
magtovertagelse. Japan valgte fra 1914 
at bakke op bag Ententemagterne, 
og i 1917 trådte USA ind i krigen på 
fransk-britisk side, ligesom også Itali-
en fra foråret 1915 valgte at støtte En-
tentemagterne. 
Fronten lå stilleTyskland kom til at stå meget alene i 

krigen, idet Østrig-Ungarn og Osman-
nerriget viste sig at være stærkt svæk-
kede stormagter. Retrospektivt vurde-
ret er det derfor imponerende, at der 
gik så lang tid, inden krigen var af-
sluttet. Ved krigens udbrud var der da 
også på begge sider en stærk forvent-
ning om, at krigen ville være hurtigt 
overstået. Ja, faktisk troede de fl este, 
at krigen ville være forbi inden julen 
i 1914. Men sådan gik det altså ikke. En væsentlig grund til, at krigen 

blev så langvarig var, at datidens mi-
litærteknologi gjorde det meget let-
tere at forsvare end at angribe. Dette 

illustreres af, at Vestfronten i Frank-
rig og Belgien næsten stod stille i fi re 
år, mens soldaterne lå i skyttegravene 
over for hinanden.     
Tvunget i krig
Danmark var neutralt under krigen. 
Alligevel deltog mange dansksinde-
de i krigen, fordi de boede i Slesvig 
og havde tysk pas. Mindretalsledel-
sen opfordrede de unge dansksinde-
de mænd til at deltage i krigen, for-
di de ellers risikerede at miste retten 
til at blive i Slesvig, hvis Tyskland 
vandt krigen. Derfor var der 30-35.000 
dansksindede fra Sønderjylland, der 
var med i krigen, mens det er mere 
usikkert, hvor mange dansksindede 
sydslesvigere der deltog. Men det har 
formentlig været 2000-5000 sydslesvi-
gere. Og der var 5-6000 dansksindede 
soldater, der mistede livet under kri-
gen, mens fl ere kom fysisk og psykisk 
invaliderede hjem. Mens mændene var i krig, måt-

te kvinder og børn få hverdagen på 
hjemmefronten til at fungere. Mange 
af de dansksindede soldater var land-
mænd, og det var derfor op til kvin-
der, børn og gamle at klare arbejdet 
på gårdene. I Flensborg var der en for-
holdsvis stor arbejderbefolkning, og 
med mændene i krig måtte kvinderne 
sørge for at skaff e penge til mad og tøj 
til sig selv og børnene. Flensborg op-
levede som andre tyske byer, at der i 
den sidste del af krigen var mangel på 
fødevarer. Det ramte naturligvis også 
byens dansksindede befolkningsdel. 
 

(FlA)

De troede de kom hjem til jul

Flensborg. Jens Nielsen Jensen blev 
født i Daler Østerby ved Højer i 1879. 
Han blev først uddannet til mejerist, 
inden han via ophold på højskolerne i 
Testrup og Askov blev ansat som jour-
nalist på Hejmdal i Aabenraa. I 1908 
kom han til Flensborg Avis, og han 
blev ofte kaldt »Journalist Jensen«, 
fordi han gennem 50 år var journa-
list ved avisen. Han døde i Flensborg i 
1962, fi re år efter han var gået på pen-
sion.  

I 1911 giftede Jens sig med Ellen Kir-

stine Hansen (1888-1967). Hun kom 
fra Odense, men blev stærkt engage-
ret i det danske arbejde i Flensborg. 
Både hver for sig og sammen fyldte 
Jens og Ellen meget i det danske min-
dretal. Ud over at være journalist var 
Jens mangeårig formand for SSF, di-

strikt 1 i Flensborg, og han var for-
mand for den selskabelige forening 
Ydun samt bestyrelsesmedlem i SdU. 
Ellen var en af initiativtagerne til at 
oprette Flensborg Husmoderforening 
i 1937, og hun var gennem mange år 
foreningens formand, ligesom hun 
var formand for hovedorganisatio-
nen af danske husmoderforeninger i 
Sydslesvig. Der er desuden talrige be-
retninger om, hvordan det jensenske 
hjem i det nordlige Flensborg altid 
var fyldt med dansksindede. (FlA)

Det danske ægtepar Jensen og den ufrivillige krigJens og Ellen Nielsen Jensen var begge meget involveret i det danske arbejde i Flensborg.

Artiklerne er skrevet af lederen af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, 

Mogens Rostgaard Nissen, og journalist Jens Nygaard, Flensborg Avis
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– Læser du meget?

– Ork nej – det har jeg sandelig 

ikke tid til – jeg er boganmelder!

I løbet af 1930erne oplevede det danske 

mindretal et fornyet pres fra de tyske myn-

digheder. Det hang især sammen med den 

nazistiske magtovertagelse i 1933. Selv om 

mindretallet formelt bevarede mange af 

sine rettigheder og en relativ stor selvbe-

stemmelsesret, udhulede lokale nazistiske 

myndigheder alligevel løbende disse rettig-

heder. Dette afspejlede sig i de foredrag, som 

generalsekretær Frederik Petersen og rektor 

for Ansgar-Skolen i Slesvig, Svend Johannsen, 

holdt rundt om i Danmark i sidste halvdel af 

1930erne.

OPLYSNING

Af Mogens Rostgaard Nissen

René Rasmussen beskrev i sine kronikker i Flensborg Avis i marts 

2014, hvordan Frederik Petersen rejste rundt i Danmark med et lys-

billedforedrag. Billederne er desværre gået tabt, men hans talemanu-

skript er bevaret. Titlen for foredraget var »Fra minderne, kampens 

og fremtidens land«, og der blev vist 70 forskellige lysbilleder, mens 

manuskriptet var på 30 maskinskrevne sider. Han startede foredra-

get med et at læse et digt op af Holstein Rathlou, hvor det blandt 

andet understreges, at Sydslesvig »er ægte olddansk jord«. Det var en 

passende indledning til foredraget, fordi hovedparten af billederne 

netop var af kendte motiver fra Sydslesvig, der stammede fra oldtid, 

vikingetid eller middelalder. Petersen klargjorde da også allerede i 

indledningen sin holdning ved at konstatere, at »dansk er det land 

dernede, dansk er dets historie og dansk er det præg, der hviler over 

land og mennesker.« 

Den vildledte befolkning

På den måde talte Frederik Petersen sig ind i en gammel politisk tra-

dition i Sydslesvig. Han var ganske vist en ung mand, der var født i 

1900, men han havde arvet sine holdninger fra mænd som den af-

døde redaktør på Flensborg Avis, Jens Jessen og dennes efterfølger 

Ernst Christiansen. Frederik Petersen argumenterede i sine foredrag 

ud fra en opfattelse af, at Danmark havde en historisk ret til Syd-

slesvig, og at nederlaget ved folkeafstemningen 14. marts 1920 alene 

skyldtes, at Sydslesvig var blevet germaniseret i årtierne efter 1864. 

I sin mest radikale form betød dette synspunkt, at hele Sydslesvig 

skulle have været genforenet med Danmark uanset befolkningens 

holdning, fordi Danmark havde den historiske ret på sin side. Man 

mente, at den sydslesvigske befolkning i løbet af forholdsvis kort tid 

igen ville blive dansk, idet den blot var blevet vildledt i den tyske pe-

riode, men inderst inde fortsat var dansk. 

Der var stor lydhørhed for Frederik Petersens budskaber mange 

steder i Danmark. I flere danske foreninger som Slesvigligaen og 

Grænseforeningen var der mange medlemmer, der delte denne 

holdning, og det var Frederik Petersen helt bevist om. Hans foredrag 

har utvivlsomt været med til at sikre støtte fra nationalkonservative 

kredse i Danmark, hvor det historiske argument vejede tungt. 

Svend Johannsen

Nogenlunde samtidig med Frederik Petersens foredrag tog også 

Svend Johannsen rundt i Danmark og holdt foredrag. Han havde 

læst i København og havde boet i byen i mange år, og af hans ar-

kiv fremgår det, at han havde et stort netværk til danske politikere 

i flere partier. Johannsen var en torn i øjet på de nazistiske myndig-

heder i Slesvig-Holsten. Det skyldtes i høj grad, at han var rektor for 

Ansgar-Skolen, som i nazistiske og nationalkonservative slesvig-hol-

stenske kredse blev opfattet som et udslag af dansk ekspansionisme, 

idet skolen skaffede danske elever i et område, der blev regnet som 

tysk. Samtidig blev han ved med at føre en hård retorik mod de ty-

ske myndigheder. Således fik han i 1936 en advarsel af de nazistiske 

myndigheder for at have skrevet en polemisk artikel om »Tyskhe-

dens forhold til Sønderjylland«, hvor han noterede at tyskerne først 

var kommet med venlighed, men »siden kom de i panser og plade« 

og gjorde danskerne til trælle. Advarslen fik ham ikke til at holde 

mund, og i løbet af 1937 og 1938 holdt han adskillige taler i Danmark, 

hvor han udtalte sig meget kritisk om de nazistiske myndigheder. 

Send penge med

I juni 1937 talte han for Den konservative Vælgerforening på Frede-

riksberg i København. Her holdt han sig bestemt ikke tilbage. Han 

lagde ud med at gøre klart, at der fandt en hård kulturkamp sted 

i Sydslesvig, og at »økonomisk kan den sydslesvigske danskhed ik-

ke klare kulturkampen uden sine landsmænds støtte.« Han udtalte 

direkte, at moralsk støtte var udmærket, men at det ikke var noget 

værd, hvis ikke der fulgte penge med. Målet var altså helt åbenlyst at 

få disse københavnske bedsteborgere til at gribe til baglommen og få 

de store sedler frem. Ifølge Johannsen rasede denne kulturkamp ik-

ke alene i Sydslesvig, men i hele grænselandet. I Sønderjylland byg-

gede det tyske mindretal – med Tyskland i ryggen – mange nye sko-

ler, og det var derfor afgørende, at det danske mindretal i Sydslesvig 

kunne gøre noget tilsvarende, for ellers – »er grænsens dage før eller 

siden talte.« 

Svend Johannsen fortalte også de konservative københavnere 

om, hvordan han i sin hverdag oplevede lokale myndigheders un-

dertrykkelse af dansksindede. Tre fædre havde i første halvår af 1937 

mistet deres arbejde, fordi deres børn gik på Ansgar-Skolen, og en 

anden far til et barn på skolen havde fået sin understøttelse – »skå-

ret ned med et ikke ubetydeligt beløb, og der var nød til huse.« Men 

alle fire fædre havde valgt at tage konsekvenserne, og deres børn gik 

fortsat på Ansgar-Skolen. Ifølge Johannsen var de fire ikke enkeltstå-

ende eksempler på dansksindede, der trodsede myndighedernes un-

dertrykkelse og forblev i de danske rækker. Det førte til foredragets 

klimaks, hvor han igen talte meget direkte til forsamlingens vilje til 

at yde økonomisk støtte. Ud i forsamlingen spurgte han retorisk; »Vil 

De, københavnere, der lever her i tryghed inden for landets grænser, 

være bekendt ikke at være med til at støtte disse trofaste forposter?«

Med livet som indsats

I andre taler som Svend Johannsen holdt – blandt andet på Grænse-

foreningens sendemandsmøde i Hillerød 28. maj 1937 – fortalte han 

indgående om, hvordan de lokale myndigheder forsøgte at tvinge 

forældrene til at tage deres børn ud af de danske skoler og indmel-

de dem på tyske skoler i stedet. Det hører med til historien, at der 

rent faktisk er talrige eksempler fra sidste halvdel af 1930erne på, 

at dansksindede blev fyret eller fik beskåret deres understøttelse, 

hvis ikke de trak deres børn ud af de danske skoler, eller hvis ikke de 

meldte sig ud af de danske foreninger. Men det var noget, der skete 

på lokalt plan og i det skjulte, fordi den officielle nazistiske politik 

var, at mindretallets rettigheder skulle respekteres. Derfor var det 

med livet som indsats, at Svend Johannsen blev ved med at tale højt 

om undertrykkelsen. Det var formentlig hovedårsagen til, at han i 

maj 1940 blev arresteret og efterfølgende indsat i koncentrationslej-

ren Sachsenhausen fra september 1940 til september 1941.  

Forskellige argumenter – samme budskab

Man kan dårligt tale om, at det danske mindretal havde en samlet 

kommunikationsstrategi i mellemkrigstiden, men der var alligevel 

en fælles kerne i de budskaber, der blev sendt til Danmark. Målet var 

at sikre politisk, moralsk og økonomisk støtte fra Danmark, men af-

hængigt af det menneske, der fortalte om forholdene i Sydslesvig, 

og afhængigt af hvem, der hørte på foredragene, blev der anvendt 

forskellige argumenter. Ernst Christiansen talte dunder om de ty-

ske myndigheders undertrykkelse af mindretallet i 1920erne; Anna 

Kjems fortalte levende om danskhedens trange kår uden for Flens-

borg; Frederik Petersen brugte de historiske argumenter til at itale-

sætte Danmarks ret til Sydslesvig, og Svend Johannsen fortalte om, 

hvordan lokale nazistiske myndigheder i slutningen af 1930erne for-

søgte at presse børnene ud af de danske skoler og forældrene ud af de 

danske foreninger. Samlet blev der sendt nogle stærke budskaber til 

Danmark om, hvorfor det var vigtigt fortsat at bakke op om det dan-

ske mindretal i Sydslesvig.

Sydslesvig kalder – mindretallets 

budskaber til Danmark – 3. del

Mogens Rostgaard Nissen 

er leder af Studieafdelingen 

og Arkivet ved Dansk 

Centralbibliotek for Sydslesvig.

Fotografi fra 1937 fra Ansgar-Skolen i Slesvig. Svend Johannsen står bagerst i klassen.
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– Har de no‘ed a‘ Tennyson?

Sydslesvig-film. Man-

dag den 7. april kl. 14-16 

og onsdag den 9. april 

kl. 15-17 er der premiere 

på dokumentarfilmen 

»De glemte danskere« 

om det danske mindre-

tal i Sydslesvig. De to 

premierer finder sted i 

henholdsvis Dagmar-

biografen i København 

og i Flensborghus, og 

begge arrangementer 

er åbne for alle interes-

serede.

Af Mogens R. Nissen

og Lars Feldballe Petersen

Det er Folketingets Sydslesvigudvalg, 

der har bevilget pengene til filmen, 

og Dansk Centralbibliotek for Syd-

slesvig har en indgået en aftale med 

Film & TV Compagniet, der har haft 

det redaktionelle ansvar for filmen. 

Mads Kamp Thulstrup er instruktør, 

mens vi i Forskningsafdelingen ved 

Dansk Centralbibliotek har været 

fagkonsulenter. 

Gennem årene er der lavet adskil-

lige film om det danske mindretal i 

Sydslesvig. Film, der har henvendt 

sig til Danmark med det formål 

at fortælle den danske befolkning, 

hvem og hvad mindretallet er. Dette 

er også hovedformålet med den nye 

dokumentarfilm: »De glemte dan-

skere«. 

En sober beskrivelse

Det har været afgørende for film-

produktionsselskabet, at »De glemte 

danskere« fremstiller mindretallet 

på en sober og nuanceret måde, men 

det har også været væsentligt at ska-

be en spændende og vedkommende 

film, egnet til at blive vist på DR-TV. 

Produktionen har således været lidt 

af en balanceakt mellem det faktuel-

le og det underholdende. Blev filmen 

alt for informativ, risikerede man, at 

DR ville vende tommelfingeren ned-

ad, fordi for få seere kunne forventes 

at ville se den. Omvendt måtte un-

derholdningskravet heller ikke for-

hindre at give seerne et nuanceret 

indtryk af mindretallet i dag. Det 

fremkomne resultat har heldigvis 

overbevist DR om det vedkommen-

de og interessante i mindretallet som 

tema, og Film & TV Compagniet har 

nu indgået en aftale med DR om, at 

filmen sendes på DR, og at DR de næ-

ste fem år frit kan vise filmen på de-

res forskellige kanaler. 

Udgangspunktet for filmprojektet 

har været en antagelse om, at rigs-

danskernes aktuelle kendskab til 

mindretallet er meget beskedent. Så 

selv om det er en film om mindretal-

let i dag, rækker den også bagud og 

fortæller om baggrunden for min-

dretallets eksistens og udvikling. Det 

er sket uden, at filmen er blevet tør 

og belærende. 

Mere realisme

Selve formen har ændret sig en del 

siden de tidligere dokumentarfilm 

om mindretallet, der blev produce-

ret for efterhånden mange år siden 

og ofte fremstod med et noget rekla-

meagtigt præg. Disse tidligere film 

om Sydslesvig må i dag betragtes 

som rene glansbilleder, hvor produ-

centerne har søgt at tegne et smukt 

billede af det danske mindretal. Fo-

kus var rettet mod unge selvbevid-

ste mennesker, der kæmpede for det 

danske, ligesom det pulserende liv i 

Flensborg blev skildret. Hyppigt blev 

der også panoreret hen over Sydsle-

svigs smukke natur til tonerne af 

kendte danske sange, ligesom livet i 

de danske skoler og børnehaver blev 

vist. Alt i alt historier om et velfun-

gerende dansk mindretal i Sydsles-

vig, som det for danskerne var værd 

at bevare den tætte kontakt til. 

Indholdet af »De glemte danskere« 

er et andet. Filmens instruktør Mads 

Kamp Thulstrup har udtrykt det på 

denne måde: »Tidligere er der lavet 

talrige postkortfilm om, hvor dejligt 

man har det i Sydslesvig. Men inspi-

reret af de mange stemmer fra den 

danske minoritetsgruppe, som vi 

mødte dernede, fik vi lyst til at bo-

re i den konflikt, man fornemmede 

ulme under overfladen. Det var ikke 

det lykkelige Slesvig, vi ønskede at 

finde«. Det er med andre ord en pro-

blematiserende film, der stiller de 

vigtige spørgsmål om, hvem mindre-

tallet er i dag og hvilke forventnin-

ger, der er til mindretallets fremtid. 

For at besvare disse spørgsmål op-

træder fire sydslesvigere som gen-

nemgående karakterer i dokumen-

tarfilmen. De er udvalgt, efter at vi 

har haft samtaler med en meget lang 

række sydslesvigere. For Mads Kamp 

Thulstrup har det været helt afgø-

rende, at der er tale om mennesker 

»der har noget på spil«. Altså men-

nesker, der brænder stærkt for det at 

være sydslesviger, og som har nogle 

klare holdninger til, hvad det vil sige 

at være en del af mindretallet. Samti-

dig har det naturligvis været vigtigt, 

at det er mennesker, der gør sig på 

en tv-skærm. Desuden har det været 

af stor betydning, at de mennesker, 

der er med i filmen, adskiller sig fra 

hinanden i forhold til køn, alder og 

bopæl, så der tegnes et nuanceret bil-

lede af mindretallet. 

Hovedpersonerne

Claas Johannsen er en af de fire ho-

vedpersoner i filmen. Han er 19 år og 

en ung fremadstormende politiker, 

der føler et stort ansvar for at ruske 

op i mindretallets unge og få dem til 

at engagere sig. I foråret 2013 stillede 

han op for SSW ved  kommunalval-

get, samtidig med at han blev stu-

dent fra Duborg-Skolen. 

Hella Lassen er en anden hoved-

person. Hun er 58 år og ud af den 

berømte Lassen-slægt, som gennem 

mange generationer har kæmpet for 

det danske i Angel. Nu bor Hella på 

Lassen-gården i Strukstrup, men hun 

har nået en alder, hvor det kniber 

fortsat at passe gården. Hendes egne 

børn har forladt Sydslesvig, men det 

er stadigt et mål for hende at bevare 

gården på danske hænder, den dag 

hun må sælge den. 

Den tredje hovedperson er Karl Otto 

Meyer, der ikke kræver nogen nær-

mere præsentation i Sydslesvig. Han 

er en levende legende som mange-

årigt medlem af Landdagen og som 

formand for SSW. Han er om nogen 

symbolet på det fightende mindre-

tal, men er i dag i en alder af 85 år gå-

et på pension.

Marc Peetz er den sidste af de fi-

re hovedpersoner. Han er 43 år og 

journalist på Flensborg Avis. Han re-

præsenterer en generation af syd-

slesvigere, der ikke ser nogen større 

modsætning mellem flertal og min-

dretal, og som regner sig selv som »et 

produkt« af begge kulturer. I filmen 

interviewer han fire forskellige min-

dretalsmedlemmer om, hvilke krav 

man kan stille til dem, der ønsker at 

være en del af mindretallet. Skal det 

være forholdsvis uforpligtende med 

mulighed for kun at vælge nogle 

få aktiviteter – som fx at sende sine 

børn i dansk skole – og sideløbende 

hermed deltage frit i flertalsbefolk-

ningens tilbud? Eller skal der stilles 

krav om, at man udelukkende bak-

ker op om mindretallets aktiviteter, 

hvis man ønsker at være en del af 

mindretallet?

»De glemte danskere« er således et 

forsøg på at bringe nogle aktuelle 

problemstillinger på banen, og delta-

gerne er ikke blot nogle »talende ho-

veder«. Det er mennesker med noget 

på spil, og det gør filmen vedkom-

mende og interessant. Filmen viser, 

at der er forskel på, hvordan forskelli-

ge sydslesvigere opfatter mindretal-

let i dag, og at der er stor forskel på, 

hvordan de vurderer mindretallets 

fremtid. 

Mogens R. Nissen er leder 

af Forskningsafdelingen ved Dansk 

Centralbibliotek for Sydslesvig. 

Lars Feldballe Petersen er fra Film & TV 

Compagniet.

De glemte danskere

Sydslesvig-filmens plakat

Udpluk af årets kronikker i Flensborg Avis.
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PROJEKTER MED STØTTE I 2014
Med støtte fra Sydslesvigudvalgets puljemidler:

OBS - OPLYSNING TIL 
BORGERNE I DANMARK 
OM SYDSLESVIG

I 2014 var vi så heldige at modtage støtte 

fra Sydslesvig Udvalget til projektet ”Op-

lysning til Borgerne i Danmark om Syd-

slesvig” (OBS).

OBS går i al sin enkelthed ud på at for-

midle viden om Sydslesvig til brugere (og 

personale) på danske biblioteker, hvor 

der jo dagligt færdes rigtig mange danske 

borgere.

Medarbejdere fra Dansk Centralbibliotek 

for Sydslesvig fik mulighed for at komme 

i ”virksomhedspraktik” på biblioteker 

i Danmark. Under deres ophold skulle 

medarbejderne deltage i det daglige bib-

lioteksarbejde og dermed også have op-

gaver i udlånet. Her fik medarbejderen 

mulighed for at formidle viden om Syd-

slesvig til biblioteksbrugerne. Også over 

for kollegerne på de danske biblioteker 

blev der informeret om Sydslesvig, og der 

blev inviteret til genbesøg i Sydslesvig.

Mens medarbejdere var i ”virksomheds-

praktik” i Danmark, ansatte vi en bib-

liotekar i et vikariat på biblioteket for 

herved at introducere Sydslesvig for en 

ung nyuddannet cand. scient. bibl. Der-

for kunne vi i august byde velkommen 

til Nadin Haddad Vinter, som i et halvt år 

høstede en masse faglig erfaring samt vi-

den om Sydslesvig. 

Ved projektets afslutning havde medar-

bejderne været på praktikophold på bib-

liotekerne i Vejle, Frederikshavn, Hvidov-

re, Horsens, Midtfyn og Herning. 

Vi blev mange oplevelser og ideer rigere, 

som vi tager med i den fremtidige biblio-

teksudvikling i Sydslesvig, og mange bor-

gere i Danmark blev en smule klogere på 

både det danske mindretal i Sydslesvig og 

på, at der findes et fantastisk dansk bibli-

oteksvæsen syd for grænsen.

DEN SLESVIGSKE SAMLING 
SOM FORSKNINGSBIBLIOTEK

Meget af den litteratur der bliver produ-

ceret om Sydslesvig og Sønderjylland har 

i mange år været karakteristeret ved at 

være temmelig akademisk. Uden at være 

bevidst om det, har samlingen derfor så 

småt udviklet sig fra at være et slesvigsk 
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specialbibliotek til et slesvigsk forsknings-

bibliotek. For nu at tage springet fuldt ud, 

blev projektet ”Den Slesvigske Samling 

som forskningsbibliotek” søsat i 2014 

for at udvikle Den Slesvigske Samling fra 

”blot” at være en god lokalsamling, til at 

være et innovativt forskningsbibliotek og 

et endnu mere attraktivt kraftcenter for 

stærke kulturprojekter.

Da Sydslesvigudvalget bevilligede fonds-

midlerne til projektet blev Marco Peter-

sen ansat som akademisk projektmed-

arbejder. Marco er godt i gang med det 

omfattende projekt, som skal gøre både 

den private forskning (slægtsforskning og 

den lokalhistoriske forskning i lokalhisto-

riske foreninger og museer) og den pro-

fessionelle forskning på universiteterne 

opmærksomme på, hvordan samlingen 

som kilde og institution kan gavne deres 

arbejde.

Et synligt resultat er f. eks., at den lokale 

gruppe af slægtsforskere holder deres må-

nedlige møde i samlingen. Det svarer til 

projektets formål med at sørge for forsk-

ningsaktiviteter i huset. Formålet gjorde 

det også nødvendigt at ændre nogle fysi-

ske forhold i samlingen. Småtryksamlin-

gen er flyttet til aviskælderen for at skaf-

fe plads til det nye fugtighedsregulerede 

skab, som er blevet finansieret med mid-

ler fra A.P. Møllers Fond. Her skal histori-

ske og uvurderlige værker opbevares.

Den største tilgang i 2014 var cirka 3000 

værker, som kom fra ”Sønderjyske Sam-

ling”, Aabenraa Bibliotekerne. Efter den-

ne donation er Den Slesvigske Samling i 

dag den eneste materialesamling om søn-

derjysk/slesvigsk kultur og historie. Dette 

understreger endnu engang ansvaret og 

forpligtelsen til at bevare og tilgængelig-

gøre kulturarven.

Øvrige projekter

MIT RUM FOR LÆRING 
OG OPLEVELSE

I foråret blev vi inviteret med i et større 

projekt, ledet af konsulent Hanne Marie 

Knudsen. Projektet hedder ”Mit rum for 

læring og oplevelse”, er støttet af Kul-

turstyrelsen og opfordrer med baggrund 

i den nye folkeskolereform til et tættere 

samarbejde mellem skole- og folkebibli-

otek. Vi deltager sammen med skole- og 

folkebiblioteksfolk fra otte danske kom-

muner. 

I Sydslesvig udmøntede deltagelsen sig i 

udstillingsprojektet ”Nøj, det’ for børn” 

(2015), der skabes i tæt samarbejde med 

CFU og støttet af en række sydslesvigske 

organisationer.
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ÅRET I TAL
UDGIFTER

2014 var som tidligere nævnt præget af 

vakancer, hvilket også giver sig udslag i 

fordelingen af omkostninger til lønnin-

ger, administations-, bygnings- og drifts-

omkostninger. Det minimale forbrug 

af personalemidler må ikke anses for at 

være norm, når vi skal tage trivselsun-

dersøgelsen fra 2013 alvorligt omkring 

arbejdsopgaver i forhold til tiden, der er 

til rådighed til opgaveløsning.

Driftsudgifter

Bygningsudgifter

Administrationsudgifter

Lønninger

59,97 %

6,68 %

10,35 %

23 %

UDLÅN

Udlånet af materialer var faldende i bib-

lioteksvæsenet som helhed, hvilket også 

ramte bibliotekerne i Sydslesvig. 

Katastrofealarm er især udløst for Slesvig 

Biblioteks vedkommende, idet 2014 be-

kræftede den faldende tendens gennem 

flere år ved at vise endnu et fald. Derfor 

var beslutningen om at flytte filialen til 

større rammer nødvendig, og der arbejdes 

intensivt på at genvinde filialens interes-

se blandt lokalbefolkningen.

I modsætning til denne filial viste Husum 

Bibliotek – nyindviet november 2013 – 

rigtig gode takter.  Nyindretning og flere 

arrangementer, som blev bakket godt op 

af lokalbefolkningen,  medførte et pænt 

aktivitetsniveau.
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De to bogbusser lånte desværre også færre 

materialer ud, men hertil kan regnes alle 

de udlån til fritidslæsning som via bog-

bussernes besøg hos de mindste skoler i 

Sydslesvig låntes ud via skolebiblioteker-

ne.

Benyttelsen af mindretallets biblioteks-

væsen fordeler sig geografisk som vist 

nedenfor med udgangspunkt i den kom-

muneinddeling, der er basis for neden-

nævnte illustration.

UDLÅN I PROCENT

Kiel by

Flensborg by + øvrige

Slesvig-Flensborg

Rendsborg-Egernførde

Nordfrisland

14,55 %

11,56 %

37,33 %

33,39 %

3,17 %

Benyttelsen af bibliotekets hjemmeside 

var pænt stigende fra 110.000 i 2013 til 

117.000 besøg i 2014. En dokumentation 

for at brugerne får øjnene mere og mere 

op for de biblioteksinformationer, der 

formidles via denne platform, det være 

sig arrangementer, præsentation af bøger, 

e-bøger m.m.

Samlet set var der en pæn stigning i del-

tagerantallet på arrangementer. Det galdt 

ligeledes for antallet af arrangementer. 

Det er markant, at ABC-cafeerne og bag-

sædehistorierne i bogbusserne var succes-

ser, hvilket også bekræftes af hvor hurtigt 

der var fyldt op ved tilmeldinger. Ligele-

des er det tydeligt at arrangementer i fili-

aler og bogbusser var ligeså efterspurgte 

som i Flensborg.
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DELTAGERE I 
ARRANGEMENTER 2010 -2014
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2014 kom 98.622 brugere ind i bibliote-

ket på Nørregade 59.

Husum og Slesvig vil der være valide tal 

for i årsberetningen for 2015, mens tal for 

bogbusserne må baseres på stikprøvekon-

troller.

BESØGENDE 2010 - 2014 
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Afslutningsvis må det konstateres, at der 

blev taget pænt imod bibliotekstilbuddet.  

Både hvad angår udlån  af materialer, 

deltagelse i de arrangementer, som bibli-

otekerne tilbød (alene eller sammen med 

vore danske søsterorganisationer) eller set 

i lyset af det antal mennesker, som i løbet 

af året kom på hovedbiblioteket, i filialer-

ne, i fællesbiblioteket og i bogbusserne 

samt brugte den teknologiske indgang til 

biblioteket www.dcbib.dk.
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MEDARBEJDEROVERSIGT
ADMINISTRATION

Alice Feddersen 

Jette Madsen 

Elke Damerow 

Karin Overbeck 

Jens Jakob Sørensen 

Casper Schack 

Jan P. Jessen (fratrådt 31.08.)

PERSONALE / DANSKKURSUS

Jørn Aagesen (fratrådt 31.05.) 

Jens M. Henriksen 

Hella Lassen, 

Margrit Hartl

SERVICE

Ingo Nissen 

Dirk Vieland 

Daniela Sörensen 

Nicarda Andresen 

Heike Blankenburg 

Claudia Fleth 

Berta Krüger 

Ilona Krüger 

Birgit Raab (Husum Bibliotek) 

Maria Werth 

Bent Petersen 

Hans-Peter Tästensen
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TEAM VOKSEN

Nina von Lachmann Steensen 

Lilli Bruhn 

Rita Jakobsen 

Viggo Böhrnsen Jensen 

Nina Lemcke 

Malene Skov Leth 

Lene Lund 

Michael Juul Olsen 

Sven Sörensen 

Carsten F. Reyhé (Slesvig Bibliotek)

TEAM BØRN

Anni Søndergaard 

Susanna Christensen 

Anette Dybdal 

Inge Marie B. Elechukwu 

Karl Fischer 

Jørgen Mulvad 

Helle Post 

Bente Schwarzbach 

Nadin Haddad Vinter 

Dola Schultz

TEAM INFORMATION + INDKØB/ACCESSION

Silvia Detert 

Anne-Karin Andersen (fratrådt 31.06.) 

Anne Christensen 

Sonja Jensen 

Karin Kristensen 

Kirsten Möller 



45

Anette L. Nielsen 

Monika Petersen-Aust 

Birgit Preil 

Tina K. Ruppert 

Inger Marie Thomsen (fratrådt 31.12.)

FORSKNINGSAFDELINGEN

Mogens Rostgaard Nissen 

Erika Jentzen 

Merete Bo Thomsen 

Jepser Thestrup Henriksen



Flensborg Bibliotek
Norderstraße 59
24939 Flensburg
Tlf.: 0461 8697 0
Mandag-fredag: 9-19
Lørdag: 9-14

Slesvig Bibliotek
Bismarckstraße 18A 
24837 Schleswig 
Tlf.: 04621 98 80 54
Mandag & torsdag: 12-19
Tirsdag & onsdag: 10-16
Lørdag (01.09-31.03.): 10-13

Fællesbiblioteket Egernførde
Hans-Chr.-Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde
Tlf.: 04351 72 02 65
Mandag & onsdag: 13-17

Husum Bibliotek
Neustadt 81
25813 Husum 
Tlf.: 04841 82 28 0
Mandag: 12-18
Onsdag & torsdag: 10-16
Lørdag (01.09-31.03.): 10-13

Find os på www.dcbib.dk eller på www.facebook.com/sydbib


