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Biblioteket i forandring

Hvad er det der gør Dansk Central-
bibliotek for Sydslesvig til meget 
mere end et bibliotek? – anderle-
des end de biblioteker man ser i 
Danmark? Det er bl.a. tilbuddet om 
danskundervisning, Den Slesvigske 
Samling (DSS) samt Forsknings-
afdelingen (FA). Og selvom de to 
sidstnævnte flytter sammen i år, vil 
FA også fremover være en særskilt 
organisation i huset. 

Ligesom biblioteker i Danmark også 
gør noget for, at nye danskere kan 
lære dansk, gør vi noget, der kan 
hjælpe både med at lære dansk, 
og måske mere end det. Bidrage til 
bedre kulturforståelse, flere i job 
og bedre handelsmuligheder for nu 

at bruge de helt store ord. Og det 
er noget vi overvejer at gøre meget 
mere ud af - inspireret af den såkald-
te ”Tysklandsstrategi”.

Det er ingen hemmelighed, at bibli-
oteket længe har overvejet hvorle-
des man evt. kan få etableret nye og 
mere tidssvarende rammer for det 
danske kultur- og bibliotekstilbud 
i Nørregade 59. Og specielt i et år, 
hvor Dansk Centralbibliotek for Syd-
slesvig fyldte 125 år.

Derfor blev der i 2016 udarbejdet 
en omfattende rammerapport, som 
analyserer de nuværende bygninger, 
deres udnyttelsesgrad, tilstand mv. 
Der er også analyseret på alterna-

tiver, hvor det vildeste og bedste, 
naturligvis er at bygge nyt. Et sted, 
som kan opfylde ønskerne til et mo-
derne kultur- og videnscentrum - så-
dan som biblioteker skal være i dag. 

Derfor er biblioteket i tæt dialog 
med andre organisationer i Sydsles-
vig, som også har deres udfordrin-
ger i forhold til bygninger mv. Flere 
kunne gå sammen om et mere ambi-
tiøst projekt – hvis det giver mening. 

Uanset hvad, alle sten bliver vendt 
og drejet og ejendommens fremtid 
er et fast punkt på stort set alle be-
styrelsesmøder, hvor ideer løbende 
bliver vurderet. 

Meningernes mødested

I årets løb har Flensborg Bibliotek 
lagt lokaler til en håndfuld spæn-
dende konferencer og møder. Stolt-
heden var til at føle på, da bibliote-
ket i februar var vært for Danmarks 
Biblioteksforenings store kulturkon-
ference

Danmarks Biblioteksforenings 
Kulturkonference
Her deltog over 120 gæster fra ”kul-
turdanmark” i et spændende pro-
gram. Selvom vi kun lagde hus til, 
havde biblioteket sat sit fingeraftryk 
på flere oplæg i programmet. Bl.a. 

fra formanden for Sydslesvigudval-
get samt justits-, kultur-, europami-
nister i Slesvig-Holsten Anke Spo-
orendonk.

Indtryk fra Danmarks Biblioteksforenings kulturkonference 
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Danmarksmøde
I oktober dannede Flensborg Bib-
liotek ramme om en af Kulturmini-
steriets konferencer, de såkaldte 
danmarksmøder,  som var en del af 
den stort anlagte kampagne om en 
Danmarkskanon. I samarbejde med 
SSF og Flensborg Avis var der ar-
rangeret en stor heldagskonference 
med diskussionsfora både om efter-
middagen og om aftenen. Indimel-
lem kunne deltagerne ”smage” på 
Danmark i form af lækre egnsdeli-
katesser fra Frøslev Kro og opleve 
Torsdagskoret og en minikoncert 
med den meget populære danske 
rocktrio ”Folkeklubben”. Til afte-
nens paneldebat var der mange fine 
og forskellige input fra deltagere fra 
både nord og syd for grænsen – bl.a. 
deltog tidligere udenrigsminister 
og folketingspolitiker for SF Villy 

Søvndal, forfatter Jens Christian 
Grøndahl, MF for LA Henrik Dahl, 
museumsinspektør Inge Adriansen 
og udlandsredaktør på Berlingske 
Anne Libak. Danmarksmødet tiltrak 
ca. 340 deltagere.

Kulturministeriet har i december 
offentliggjort den nye danmarkska-
non med de indkomne forslag, der 
fik flest stemmer ved den offentlige 
stemmeafgivning. Følgende ti vær-
dier blev valgt: 

Velfærdssamfundet, frihed, tillid, 
lighed for loven, kønsligestilling, det 
danske sprog, foreningsliv/frivillig-
hed, frisind, hygge og den kristne 
kulturarv. 

Læs mere om værdierne her www.
danmarkskanon.dk.

Nye naboer og samarbejdspartnere

Samarbejdet med eksterne partne-
re udgør en stor del af bibliotekets 
hverdag – lige fra husfællesskab i 
Slesvig til planlægning af en strik-
kefestival. I 2016 blev samarbejdet 
med Nordisk Informationskontor for 
alvor cementeret, da de kunne flytte 
ind i nogle nye, flotte lokaler på 1. sal 
– samme etage som udstillingsom-
råde og Blå sal.

ECMI Library flytter ind i 
Den Slesvigske Samling
I sommer kunne biblioteket of-
fentliggøre et nyt samarbejde med 
European Center for Minority Issues 
(ECMI). Det sker bl.a. som led i pro-
jektet ”Den Slesvigske Samling på 
vej til et forskningsbibliotek”. Den 
24. november 2016 flyttede ECMI 
Library ind i Flensborg Bibliotek. Her 
deler ECMIs bogsamling nu lokaler 

med Den Slesvigske Samling. Til-
sammen udgør de to samlinger en 
unik mulighed for at udforske min-
dretal i en lokal såvel som i en global 
kontekst.

Det betyder, at man nu kan finde 
både Den Slesvigske Samlings rig-
holdige litteratur om lokale mindre-
tal i Slesvigregionen og ECMI Libra-
rys mere generelle standardværker 
om mindretalsforhold under samme 
tag. 

ECMI Library består af ca. 3.500 
værker, der dækker mange aspek-
ter og temaer om mindretalsforhold 
på 20 sprog – herunder bl.a. etni-
ske konflikter, sproglig og kulturel 
mangfoldighed og inter-etniske for-
hold.

Danmarksmøde

Folkeklubben til Danmarksmødet

Paneldebattens publikum

Maden til Danmarksmødet
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Oplev Sydslesvig
Endvidere følger biblioteket spændt 
det tre-årige udviklingsprojekt med 
internetportalen ”Oplev Sydslesvig”.

Sidst i dette år blev det besluttet, at 
projektmedarbejder Katrine Hoop 
flytter til kontorfaciliteter i Flens-
borg bibliotek. Således følger vi på 
tætteste hold projektet, som vi ser 
frem til at drive videre når projekt-
fasen er slut - som en slags sydsles-
vigsk turistkontor.

Det Sydslesvigske Samråd
Biblioteket deltager aktivt i Det 
Sydslesvigske Samråd. Udover, at 
bibliotekets bestyrelsesformand 
også er blevet valgt som samrådets 
formand, deltager vi i en række ar-
bejdsgrupper. Mest omfattende pt. 
er i Kommunikationsnetværk for 
Sydslesvig, hvor vi bl.a. sidder i en re-
daktionsgruppe for et nyt informati-
onshæfte om det danske mindretal. 

1000 menneskers mening

I februar og marts gennemførte bib-
lioteket en omfattende spørgeske-
maundersøgelse – og den største 
nogensinde. Næsten 1000 besva-
relser gav os et rigtig godt praj om 
vores bibliotekstilbud.

98% er meget glade for 
bibliotekstilbuddet
Nederst i spørgeskemaet var der et 
kommentarfelt, som mange har brugt 
til at komme med spændende forslag. 
Andre har brugt feltet til kritik – flest 
konstruktive, og nogle få vrede – og 
atter andre til blot at sige tak. Spørge-
skemaundersøgelsen fra foråret er i 
december blevet fulgt op med diskus-
sioner i fokusgrupper og uddybende 

interviews med udvalgte deltagere. Alt 
sammen foretaget af en ekstern kon-
sulent og antropolog Rikke Hoelgaard 
Andersen. 

Rikke har erfaring fra større opgaver 
for biblioteksverden i Danmark, og har 
været meget begejstret for at lære 
Sydslesvig at kende. Hun fik hurtigt 
god forståelse for og indsigt i den sær-
lige sydslesvigske kontekst. 

Deltagerne i denne fase var tilfældigt 
udvalgte blandt de mange besvarelser 
- der vil således være mange lånere, 
der har stillet sig til rådighed for dette 
uddybende forløb, som ikke er blevet 
inviteret til den videre proces.

Alle er dog indirekte med, da Rikke i sin 
perspektivering har medtaget alle svar 
fra ”Ordet er dit” i spørgeskemaet. Der 
var en rigdom af gode input i den del 
af spørgeskemaet, som nu kommer til 
sin ret. Rikkes endelige rapport fore-
lægges biblioteksbestyrelsen i star-
ten af 2017. Herefter vil vi iværksætte 
udvalgte anbefalinger og søsætte nye 
spændende og samskabte tiltag. 

Fart på børnebiblioteket

Børnebiblioteket deltager altid 
gerne i samarbejde omkring bør-
nekultur – f.eks. SdU’s Fantasylejr, 
Musikfestival i september med seks 
koncerter på biblioteket og i Bam-
sefesten i oktober med bibliotekets 
bedste bamsebøger og to børnebib-
liotekarer.

Billedbøger, Halfdan 
Rasmussen & Findus
Blandt årets største succes’er kan vi 
bl.a. nævne ”Billedbogsdag – vejen 
til sprog”, en kursusdag i september, 
som var arrangeret i tæt samarbej-
de med Center for Undervisning. 
Kursusdagen gav deltagerne faglig 
viden om hvordan billedbogen kan 

Oplev Sydslesvigs logo

Forside: Behovs- og 
tilfredshedsundersøgelse

Børnemusikferstival på 
Flensborg Bibliotek
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bruges i arbejdet med tosprogede 
børn og voksne.

I november/december havde bør-
nebiblioteket den stort anlagte san-
seudstilling ”Halfdans Univers”.

Udstillingen, som bestod af forskel-
lige små huse og hytter med spæn-
dende inventar og musik, blev et 
stort trækplaster for både skolele-
ver, børnehavebørn og børnefami-
lier. Ca. 300 børnehavebørn plus 
deres voksne besøgte udstillingen. 

I tilknytning til udstillingen gennem-
førte børnebibliotekarerne den år-

lige ”ABC-Café” for 10 tilmeldte 1. 
klasser. Ca. 180 børn nåede, at sta-
ve, rime og remse sig gennem de 
herlige installationer.

Decembers highlight er selvfølgelig 
”Findus’ julestue” med dans om ju-
letræet og højtlæsning i det gamle 
bogmagasin. Arrangementet gen-

nemføres både som lukket arran-
gement for børnehaver og åbne for 
børnefamilier. 

 Hvor er det flot, det I laver 
med Findus Jul; man skal jo 
både være bibliotekar, pæda-
gog og dramaturg.
Hilke Heinsen, leder af Kilseng Børnehave

Landboerne snydes heller ikke. 
Også på udlånsstederne i Husum og 
Slesvig er der indrettet til julehygge 
i ”Findus’ julestue”. 

Ligeledes genbruges udvalgte po-
pulære arrangementer i Husum og 
Slesvig Bibliotek, f.eks: 4 årsfest, 
Morgengry, børnefilm og hobbyak-
tiviteter. ”Biffen for børn” - et nyt 
tiltag i 2016 - tilbyder børn i Syd-
slesvig at se børnefilm sammen med 
andre børn. Oplevelser er som be-
kendt bedre i fællesskab med andre.

Det virtuelle børnebibliotek er i ha-
stig udvikling. Børnebiblioteket på 
www.dcbib.dk  giver bl.a. gode læ-
seideer til både forældre og pæda-
goger, f.eks. om Dialogisk læsning og 
Skolestart.

Ord Fra Nord – Litteraturfest i grænselandet

I september kunne vi atter byde 
velkommen til en grænseoverskri-
dende litteraturfestival. Forfatter-
ne Morten Brask, Anne Lise Mar-
strand-Jørgensen og Jesper Stein 
- alle fra Danmark - samt islændin-

gen Einar Már Gudmundsson besøg-
te grænselandet. Alle sønderjyske 
købstadsbiblioteker deltog. Som 
noget nyt, kunne vi denne gang præ-
sentere en dansk familiefilm i Sles-
vig Bibliotek og som tidligere var der 
film og kunstudstilling i Flensborg.

Litteraturfestivalen skiftede i 2016 
navn og logo, således det denne 
gang blev lanceret med titlen ”Ord 
Fra Nord - Litteraturfest i grænse-
landet”. Litteraturfestivalen blev en 

succes med arrangementer fordelt 
på otte bibliotekslokaliteter, både 
syd og nord for grænsen. 

Nordisk Informationskontor havde 
i år trukket sig fra samarbejdet, og 
det tyske bibliotek i Flensborg del-
tog ligeledes ikke.

Haldan Rasmussen udstilling #1

Haldan Rasmussen udstilling #2 Fastelavn Juletræsfest i Flensborg

Olsens Teater i Husum

Morten Brask på A.P. Møller Skolen
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Bud efter bogbusserne

De fleste har for længe siden opda-
get, at bogbusserne ikke kun nøjes 
med at køre sine månedlige ture til 
brugerne. Der er i den grad rift om 
bogbusserne som farverigt indslag 

ved de forskellige sydslesvigske for-
eningers sammenkomster, f.eks års-
tidsfester og årsmøder. 

Bogbusserne som stærke 
garanter for dansk kultur
Som en stærk med-garant for dansk 
kulturelt indhold prioriterer bibliote-
ket løbende bussernes tilstedevæ-
relse ved større kulturelle arrange-
menter i flertalsbefolkningen, f.eks. 
nu som fast gæst til Kiels Skandi-
navien Tage i november. De årlige 
internationale bogbustræf er også 

højt på dagsordenen og den sydsles-
vigske bogbus plejer altid at vække 
positiv opsigt med sin specialbyg-
gede indretning og særprægede 
udsmykning med bl.a. de finurlige 
illustrationer fra vores landsdel.  In-
tet under, at bogbussernes udlånstal 
tegner sig for halvdelen af bibliote-
kets samlede udlånstal og, at bus-
sernes service scorede topkarakter i 
den store spørgeskemaundersøgel-
se i foråret 2016. 

Afsked med kontroversiel kunst

I oktober var det officielt og man 
kunne i Flensborg Avis d. 2. novem-
ber læse, at Flensborg Biblioteks 
skulptur ”Atelier mellem grænser” 
af Ib Braase var på vej til Danmark. 

Skulpturen, som hører til et af Ib 
Braases hovedværker, og som har 
boet i indergården gennem fire årti-
er, skal stå på plænen foran Horsens 
Kunstmuseum. Museet har i forvejen 

37 skulpturer af kunstneren og har 
glædet sig til at kunne føje Braases 
”Atelier mellem grænser” til deres 
unikke Braase samling. 

Den efterhånden berømte og til ti-
der udskældte skulptur har altid 
været genstand for beundring og 
undren – og nok især det sidste.Med 
rejsen til Horsens Kunstmuseum har 
skulpturen forhåbentlig ikke hørt 

de sidste kommentarer. Og det er 
jo det kunst i bund og grund bl.a. er 
godt for: forundring, beundring, for-
argelse ... og flytning af egne ”græn-
ser” ... måske.

Den Slesvigske Samling (DSS) og Forskningsafdelingen (FA)

Gradvist er DSS og FA rykket tætte-
re sammen for at styrke det fælles 
tilbud til brugerne.  Afdelingerne har 
længe arbejdet sammen, men fra 
starten af 2017 flytter de to afdelin-
ger også sammen fysisk. Organisa-
torisk er FA fortsat en selvstændig 
afdeling, mens DSS stadig er en del 
af biblioteket.  

På vej til et 
forskningsbibliotek
Som led i et projekt, der løber fra 
2015-2017, arbejdes der på tredje år 

med udviklingen af Den Slesvigske 
Samling til et forskningsbibliotek. 
Projektet indebærer både en udvik-
ling af samlingens fysiske rammer 
samt en styrkelse af samarbejdsre-
lationerne til andre forskningsinsti-
tutioner og en udbygning af tilbud-
det til forskere og slægtsforskere.

I indeværende år har DSS og FA 
etableret faste studiepladser, hvor 
interesserede studerende og for-
skere, der arbejder med et materia-
le, har mulighed for at fordybe sig i 

deres arbejde. Der er indført en fast 
træffetid, som giver brugerne mulig-
hed for at få vejledning af en histori-
ker fra enten DSS eller FA. Ligeledes 
er der etableret en forsknings-PC 
med eksklusivt genealogisk mate-
riale, herunder adgang til verdens 
største slægtsforskningsdatabase 
Ancestry.com.

I forsommeren blev der indgået af-
tale om et tættere forsknings- og 
biblioteksmæssigt samarbejde med 
det flensborgske ”European Center 

Bogbussen til årsmøde

”Atelier Mellem Grænser” flyttes
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for Minority Issues” (ECMI), som be-
tød at ECMI’s bibliotek med mindre-
talslitteratur i december flyttede ind 
på Dansk Centralbiblioteket, hvor 
det er placeret ved siden af Den 
Slesvigske Samling. 

Der blev også aftalt et samarbejde 
med ”Nordfriisk Instituut” i Bred-
sted, som bl.a. indebar, at bibliote-
kets bogbus fra september 2016 nu 
gør holdt ved instituttet en gang om 
måneden. Således kan instituttets 
forskere og brugere benytte sig af 
det danske bibliotekstilbud, herun-
der specielt de lokalhistoriske ma-
terialer.

Til slut kan nævnes, at der også blev 
lavet en samarbejdsaftale med In-
stitut for historie ved Syddansk Uni-
versitet om, at deres studerende har 
mulighed for at komme i praktik hos 
DSS og FA. Disse praktikaftaler kan 
samtidig kombineres med, at de stu-
derende skriver specialer og andre 
større opgaver baseret på materiale 
fra DSS og FA. 

”Sønderjylland-
Schleswig Kolonial”
I samarbejde med Søfartsmuseet 
i Flensborg og Museum Sønder-
jylland/Kulturhistorie Aabenraa er 
DSS i gang med et større grænse-
overskridende projekt om Slesvigs 
kolonihistorie. Projektet har titlen 
”Sønderjylland-Schleswig Kolonial” 
og involverer udarbejdelse af en mu-
seumsudstilling, en antologi, under-
visningsmateriale og en hjemmeside 
der kortlægger erindringssteder i 
Slesvig fra kolonitiden.

Den Slesvigske Samling er tovholder 
på antologien, der omhandler Sles-
vigs forbindelser til de danske og ty-
ske kolonier. Projektets institutioner 

bidrager til antologien, men også 
andre eksperter nord og syd for 
grænsen vil bidrage med artikler om 
regionens kolonihistorie. Antologien 
udkommer i efteråret 2017.

Historien på farten – også 
henover grænsen
Medarbejderne i FA og DSS deltager 
hvert år i en lang række formidlings- 
og undervisningsaktiviteter både 
nord og syd for grænsen. Her et par 
high-lights fra 2016. 

Turen gik bl.a. til ”Historiske Dage” 
i Øksnehallerne i København og til 

”Tag der Schleswig-Holsteinisches 
Geschichte i Rendsborg”. Her kun-
ne medarbejderne berige gæsterne 
med foredrag, spil m.m. og til alles 
fulde tilfredshed, har der begge ste-
der kunnet konstateres en meget 
stor interesse for grænselandets 
kultur og historie.

For andet år i træk har FA arrange-
ret et sommeruniversitet i august 
– for 34 danske og tyske universi-
tetsstuderende. Det afholdes i sam-
arbejde med Syddansk Universitet, 

universiteterne i Kiel og Greifswald 
samt Konrad Adenauer Stiftung. I 
april var FA vært for et ph.d.-kursus 
på Jaruplund Højskole, hvor 18 dan-
ske og tyske ph.d.-stipendiater del-
tog. Det er første gang FA har været 
medarrangør af et ph.d.-kursus, og 
det skete i fællesskab med de sam-
me samarbejdspartnere, som står 
bag sommeruniversitetet. Et samar-
bejde, som FA er meget glad for og 
satser på i fremtiden også.

I tilslutning til det danske landsom-
fattende ”Forskningens Døgn”, blev 
der afholdt et arrangement med fem 
forskellige foredrag og som handle-
de om perioden før, under og efter 
Anden Verdenskrig i det dansk-ty-
ske grænseområde. Ca. 150 elever 
fra Duborg Skolen og A. P. Møller 
Skolen deltog. 

Rejhan Bosnjak har i efterårsseme-
stret gennemført et områdekursus 
for historiestuderende på Syddansk 
Universitet om ”National identitet”. 
Der var 20 studerende på kurset, og 
eksamensresultaterne var gennem-
gående gode.

Er vi i familie?
Som opfølger på succes’en fra 2014, 
var DSS igen vært for den største 
dansk-tyske slægtsforskerdag d. 
12. november 2016. Et storstilet 
træf for diverse slægtsforskning-
sentusiaster, som fik mulighed for 

Historiske Dage 2016 #1

Historiske Dage 2016 #2

Slægtsforskerdagens logo
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at møde foreninger og netværke 
med andre slægtsforskere og høre 
spændende foredrag fra en række 
førende slægtsforskningseksperter. 
Ca. 400 personer deltog og de ef-
terfølgende evalueringer viste stor 
tilfredshed med arrangementet.  

Historikerne i de to afdelinger har 
i løbet af 2016 afholdt omkring 20 
foredrag om en række forskellige 
emner relateret til det danske min-
dretals historie; til Sønderjyllands 
historie og til dansk-tysk historie. 

Forskningsafdelingen 
har succes på arkiv.dk
Åbningen af arkiv.dk i februar 2015 
har haft meget stor betydning, da 
det nu er muligt for brugerne at 
sidde hjemme og søge i materialet, 
der er i FA´s arkiv og i øvrige danske 
lokalarkivers samlinger. I 2016 har 
der været 22500 søgninger i vores 
arkivmateriale via arkiv.dk.  

Den positive konsekvens heraf er, 
at antallet af brugere, der kontak-
ter arkivet pr. telefon, mail eller ved 
egentlige besøg, er steget betyde-
ligt i forhold til de foregående år. 

Ved udgangen af 2016 var der ind-
scannet ca. 19296 arkivbilleder, pla-
kater, kort m.m.

I 2016 modtog arkivet 44 afleverin-
ger, som fylder 83 hyldemeter. Des-
uden er der afleveret 3298 fotos, 
112 kassettebånd og 57 VHS bånd. 
I første halvår af 2016 er der ind-
leveret et meget omfattende arkiv 
fra SSW´s landdagsgruppe, ligesom 
Karl Otto Meyers privatarkiv er ble-
vet afleveret.

Andre projekter undervejs
FA arbejder på to forskellige formid-
lingsprojekter, som er støttet af Fol-
ketingets Sydslesvigudvalg. Projek-
terne løber i perioden 2016-2018, 
og Martin Bo Nørregaard er projek-
tansvarlig for begge projekter.  Det 
ene projekt - sydslesvighistorie.dk 
- er i samarbejde med Institut for 
Kommunikation og Design ved Syd-
dansk Universitet, og vi udvikler ti 
forskellige temaer med tilhørende 
undervisningsmateriale. Et vigtigt 
sigte med projektet er at gøre det 
visuelle materiale i arkivet så åbent 
og søgbart som muligt. Det andet 
projekt - ”Sydslesvigere i krig” - er 
et samarbejde med Flensborg Avis, 
hvor vi skriver månedlige artikler 
baseret på soldaterbreve fra Første 
Verdenskrig.

Bøger og forskning på vej
Ph.d.-stipendiat og arkivar i FA Me-
rete Bo Thomsen er godt undervejs 

med sit projekt Danskhed og dansk-
sindede i de sydslesvigske landdi-
strikter 1919-1945. Projektet for-
ventes afsluttet i slutningen af 2017. 

I september 2015 gik Rejhan Bos-
njak i gang med et ph.d.-projekt i 
FA, der har arbejdstitlen En under-
søgelse af det danske mindretals 
selvforståelse. Det er en nutidig un-
dersøgelse af, hvordan det danske 
mindretal i Sydslesvig opfatter sig 
selv, og det gennemføres som en 
kombineret spørgeskema- og inter-
viewundersøgelse. 

Leder af FA Mogens Rostgaard Nis-
sen er i gang med at skrive en po-
litisk biografi om Karl Otto Meyer, 
og ifølge planen er manuskriptet 
færdigt i løbet af 2017. Sideløbende 
med dette arbejde er filminstruktør 
Mads Kamp Thulstrup og filmprodu-
cent Lars Feldballe Petersen i gang 
med at lave en dokumentarfilm om 
Karl Otto Meyer. 

Historiker i DSS Klaus Tolstrup Pe-
tersen skriver i øjeblikket på en po-
litisk biografi om bibliotekets grund-
lægger, den tidligere rigsdagsmand 
og redaktør ved Flensborg Avis Gu-
stav Johannsen. Bogen udkommer i 
foråret 2017.

Daenischkurse.de

I sæsonen 2015-2016 blev der 
gennemført 25 sæsonkurser, 23 
Bildungsurlaubskurser, syv inten-
siv-formiddagskurser, ni weekend-
kurser. I alt 64 danskkurser med 
631 kursister og i løbet af 1.941 læ-
rertimer. For sæsonen 2016-2017 

er der planlagt i alt 66 forskellige 
kursusforløb med i alt 2.423 lærerti-
mer. Kursusafdelingen har i sommer 
introduceret en helt ny dansk- og 
tysksproget hjemmeside: www.da-
enischkurse.de. Her kan man læse 
alt om de forskellige kurser og som 

noget helt nyt: tilmelde sig online. 
Som supplement kan kursisterne 
abonnere på et nyhedsbrev samt 
følge med i Facebook-gruppen ”Lær 
dansk på biblioteket”. 

Af: Jens M. Henriksen, bibliotekschef og Rita Jakobsen, kommunikationsmedarbejder


